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”Skydd av Hav” 

• Vad är det vi ska skydda? 
Miljötillstånd? Arter&Ekosystem? 
Nyckelbiotoper? Yrkesfisket? 
Ekosystemtjänster? 

• Exemplet Hanöbukten 
Regeringsuppdrag  

• Jämförelse med Öresund 
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Vad är det vi ska skydda? 
• Miljötillstånd?  

•  Miljöövervakningsprogram, lokala o 
regionala 

• Åtgärdsprogram  
• Recipientkontrollprogram 
• Miljökvalitetsmål 
• Dumpningsförbud (Londonkonventionen) 
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Vad är det vi ska skydda? 
• Arter&Ekosystem 

• Artdatabanken o rödlistan 
• Art- o Habitatdirektivet,  
• Främmande arter 
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Vad är det vi ska skydda? 
• Skyddade områden? 

• Nationalparker  - Kosterhavets 
nationalpark 

• Ålgräsängar 
• Marina skyddade områden, MPA:er 

• Mål 10% av vårt territorialvatten 

• Blågrön infrastruktur 
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Vad är det vi ska skydda? 
• Yrkesfisket? 

•  Den gemensamma fiskeripolitiken – 
kvotsystem, effortbegränsningar, överförbara 
kvoter (ITQ), landningsskyldighet, minimimått 
(35 cm för torsk) 

• c:a 1500 yrkesverksamma fiskare i Sverige 
• Trål-, garn- och krokfiske  
• Kustfiske o husbehovfisket mindre 

omfattande, men lokalt  betydelsefullt, 
kulturellt o ekonomiskt 
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Vad är det vi ska skydda? 
• Ekosystemtjänster? 

• Rekreationsvärde 
• Kulturellt värde 
• Kulturarv 
• Fastighetsvärde 
• Turism 
• Klimatreglering 
• Sjöfart 
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Miljöräkenskaper 



                

Exemplet Hanöbukten 
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Hanöbukten - Övervakning 
• Provbankning miljögifter (Toxicon + SVA) (2014) 
• Sårskadad fisk - Omfattning och orsak till (RU SVA, 2014-2015) 
• Kustfisk – beståndsprovfiske (RU 2015-2017 + årlig NMÖ) 
• Kustfisk – hälsa (RU 2015-2017 + årlig NMÖ) 
• Kustfisk – miljögifter (RU 2015-2017 + årlig NMÖ) 
• Övrig pågående nationell miljöövervakning i Hanöbukten 
• SMHI bidrar med oceanografiskt mätsystem 
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NMÖ Miljögifter & RMÖ 
• Sedimentprovtagning i utsjösediment, N. Bornholmsbassängen. 

• Miljögifter: Västra Hanöbukten och Utlängan, NMÖ. 

• TBT och imposex, Sölvesborg. 

• Embryonalutveckling – Vitmärla, Utklippan. 

• Patologi - säl om det hittas eller skjuts någon i området. 

• Miljögifter i biota, makrofauna mjukbotten, SRK – RMÖ. 

• Liksom pågående recipientkontroll. 
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De boende i området bad 
oss titta på följande   

• Miljöfarliga ämnen från pappersbruk 
• Miljöfarliga ämnen som når Hanöbukten  

genom jordbruk, skogsbruk, reningsverk, 
dagvatten och deponier 

• Tungmetaller från skjutfältet i området 
• Dumpade stridsmedel 
• Fisk med sårskador 
• Läckande skeppsvrak på havsbottnen 

 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Miljöfarliga ämnen från pappersbruk, skeppsvrak på havsbottnen, dumpade stridsmedel och tungmetaller från skjutfältet i området. Miljöfarliga ämnen som når Hanöbukten genom jordbruk, skogsbruk, reningsverk, dagvatten och deponier av miljöfarligt avfall.Detta har stämts av med forskningsrapporter och den ordinarie miljöövervakning som pågår i området sedan 20-tals år tillbaka.



                

Summering vattenkvalitet 

• Inga enskilda utsläppskällor funna 
• Kustzonen – Ekologisk status ej tillfredsställande 
• Övergödning – kväve o fosfor 
• Klimateffekter - Varmare o sötare 
• Saltvattenintrusioner in i Östersjön – färre, mindre 
• Havsförsurning – pH minskar 
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Surveydata, torsk 
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Proportionen av torsk av olika storlekar iden inre delen av Hanöbukten, som pekats ut som 
problemområde, och den yttre delen av Hanöbukten. Liten mängd torsk >40 cm de senaste 
åren och mycket liten mängd torsk <20 cm sedan 2010. I yttre Hanöbukten har mängden liten 
fisk varit liten genom hela tidsserien, utom 2004. I övrigt inga stora skillnader mellan 
områdena. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För sill, skarpsill, skrubba och torsk finns inga tecken på att Hanöbukten är värre drabbat av fiskflykt än något annat område. Proportionen stor torsk har minskat kraftigt i provfisket under några år, det är tydligt i Hanöbukten och omgivande vatten. I den yttre delen av Hanöbukten har tillgången på liten torsk (<20cm) under kvartal 1 och 4 varit påtagligt liten under längre tid, utom 2004. I trålningarna som gjorts i den inre delen av Hanöbukten har mängden liten torsk minskat kraftigt sedan 2009. I detta material saknas de mest kustnära områdena. 



                

Summering; Fiskets status 
 • Provfiske i Hanöbukten 20123 

• Nätfiske på 0-20m djup, förväntad artsammansättning, ingen 
avvikelse från referensprovfisken-inga sår observerade (0.6%) 

• Ryssjor nästan fisktomt i ryssjor på 15 stationer, avviker starkt från 
fisken i t.ex. Öresund. 

• Fiskets landningar långt under tilldelade kvoter 
• ICES rådgivning rekommenderar 66 000 ->29 000 ton 2015 – 

Kvoterna dragits ner till 51 000 ton (-22%) 
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Miljöfarliga ämnen 
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Summering-Kemisk status 
• Relativt god! 
• Inga indikationer på miljögifter-normal EROD aktivitet 

(avgiftningsenzym) dock allmän påverkan i hela ÖS 
• Näringsämnen- koncentrationer oförändrade eller svagt 

nedåtgående trend både kustnära och i vattendrag 
• Organisk material och Fe-halt i vattendrag starkt ökande 

trend (ej indikatorer) -> Brunifiering 
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Övergödning och döda bottnar 
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Algblomning i Östersjön 
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• Omfattning inte ökat 
• Däremot uppträder 

de tidigare 
 

• Tröskeleffekter när 
vattentemperatur går 
upp? 
 

• Bottenhavet blivit  
mer 
bakteriedominerat 



                

Döda bottnar Östersjön 

2015-06-08 Presentationsnamn                                                     Namn 21 



                

2015-06-08 22 

 
Hög ekologisk status 
 
 
God ekologisk status 
 
Medelgod ekologisk 
status 
 
Mindre bra ekologisk 
status 
 
Dålig ekologisk 
status 

Ekologisk status i 
Sveriges kustvatten 



                

Ekosystemstatus 

2015-06-08 23 



                

Invasiva arter 
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Andel stationer i procent med förekomst 
av arten och medelabundans (antal 
individer/m2) för Marenzelleria spp. i 
Hanöbukten (n=24 år 1991-2011 och 
n=63 år 2012). Källa: Palmkvist et al. 
2012. 

Förekomst av den invasiva 
havsbortmasken Marenzelleria spp. (röda 
cirklar) och Hediste diversicolor (blå 
cirklar) i bottenhugg från Hanöbukten 
2011-2012, samt övervakningsdata från 
området. Källa: Aquabiota 2013. 



                

Säl i Hanöbukten 
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Källa: Anders Galatius, Department of Bioscience, Aarhus University 



                

Summering-Ekosystemstatus 
• Övergödning, algblomningar, inte mer men tidigare 
• Näringsämnen- koncentrationer oförändrade eller svagt 

nedåtgående trend både kustnära och i vattendrag 
• Större utbredning av döda bottnar än någonsin tidigare 
• Många fiskarter vikande populationer, torsk, abborre, gädda, 

eller  magra och i dålig kondition 
• Tecken på näringsbrist, men Skorv på väg tillbaka 
• Organisk material och Fe-halt i vattendrag starkt ökande trend  
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Ekosystemtjänster från Hanöbukten  

Turism: 
Om turismen i området skulle minska med mellan 10 
och 15 procent kan det innebära ett ekonomiskt 
bortfall på mellan 50 och 75 miljoner kronor. 

Fisket: 
Om fisket i problemområdet (ruta 40G4) skulle 
minska med mellan 10 och 15 procent innebär det ett 
ekonomiskt bortfall på mellan 2-3 miljoner kronor. 
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Öresund 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Extra viktig. Presentation av dig själv, HaV och ditt ämne.



                

Öresund 

• Ekologisk status i Öresund – Måttlig 
• Kemisk status i Öresund - Dålig 
• Inget trålfiske – relativt god torskpopulation 
• Öresund (+Bälten) av stor betydelse för 

Östersjön 
• Sjöfart, nedskräpning och övergödning 
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Ekologisk o kemisk status i Öresund, 
preliminär bedömning 2015 
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Ekologisk status Kemisk status Kemisk status exkl kvicksilver 



                

Saltvatteninflöde 
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De summerade inflödena genom 
Öresund under perioden 2 
december 2014 till 14 januari 2015. 
Figuren visar endast tillfällen med 
inflöden. Det beräknas att 103 
kubikkilometer har flödat in genom 
Öresund och kanske upp till det 
dubbla genom de danska bälten, 
d.v.s. över 250 kubikkilometer.  



                

Tack för mig! 
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