
 

 

 

 

Öresundsfonden är en ideell organisation 
som arbetar för att Öresund ska bli 

nationalparken: "The Sound" 

 

I Öresund sker mötet mellan Östersjöns 

avrinnande brackvatten och Kattegatts till-

rinnande saltvatten. Två hav ovanpå varandra 

med starka strömmar skapar ett sällsynt 

koncentrat av marina naturmiljöer på gränsen av 

sina utbredningsområden. På grunda bottnar är 

salthalten låg och varierande med rika 

ålgräsängar, blåmusselbankar och en stor del av 

Östersjöns naturmiljöer. Därunder ökar salthalten 

snabbt med djupet – ett av världens starkaste 

språngskikt! Från ungefär 25 meters djup är 

salthalten hög och stabil, nästan som i 

världshaven. 

 

Här finns Öresunds hemligheter – unika 

samhällen med kräftdjur och hästmusslor samt en 

stor del av Västerhavets övriga naturmiljöer. 

Öresunds unika värld finns fortfarande till stor 

del bevarad tack vare ett tidigt förbud mot 

bottentrålning som infördes 1932, på grund av 

den täta fartygstrafiken genom sundet. 

Trålningsförbudet är unikt och har inneburit att 

tillgången på fisk ofta är bättre i Öresund än i 

omgivande hav och att känsliga bottendjur har 

undkommit bottentrålarna. Hoten mot Öresunds 

marina livsmiljöer är även idag akuta genom 

olika former av exploatering, såsom sandtäkter 

och utfyllnader av grunda produktiva kust-

områden – havens barnkammare och skafferi. 

 

Fortfarande släpps förorenat spillvatten från 

industrier och reningsverk ut i Öresund. Öresund 

är dessutom en av världens hårdast trafikerade 

farleder. Olagligt trålfiske förekommer, främst i 

den norra delen av Öresund. 

 

Öresundsfondens bildande  

På våren 1988 drabbades våra kuster av en våldsam 

giftig algblomning och på sommaren samma år 

uppmärksammades en omfattande säldöd. Det fick 

fler än 10 000 människor att demonstrera i 

Helsingborg för ett rent Öresund. Ur det 

miljöengagemanget bildades Öresundsfonden på 

hösten 1988. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Öresundsfondens mål: 
 
Att bevara Öresund som en livskraftig naturmiljö åt eftervärlden genom att: 
 
 

 Bilda en svensk - dansk nationalpark, The Sound, med gemensamma bestämmelser.  
 

 Stödja informationen om den marina miljön med bilder, texter och film lämpade för barn, 
ungdom och en intresserad allmänhet. 

 
 
E- post: info@oresundsfonden.se. Hemsida: www.oresundsfonden.se. Vi finns också på 
Facebook.  
 
Styrelsen består av personer som är verksamma i yrken med anknytning till Öresund. 
 
Styrelsemedlemmarna arbetar ideellt. Öresundsfonden är en helt oberoende stiftelse. 

 
Som stödmedlem stärker Du fondens kamp för en bra miljö i Öresund! 
 
 

 
 

 

 
 

Privatperson: 200 kr/år Företag: 5000 kr/år Gåva: valfritt belopp ....................................... 
 
Jag vill stödja Öresundsfonden 
 
Namn: 
  
Adress: 
  
Postnummer och ort: 
E-post: 
 
Jag har satt in beloppet .............. kr på Öresundsfondens konto plusgiro 87671- 4 
Vänligen skicka in talongen alternativt nedanstående uppgifter per e-post till: 
  
info@oresundsfonden.se 
ÖRESUNDSFONDEN 
c/o Josephine Karlfelt 
Dalhemsvägen 77B 
254 60 Helsingborg 


