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Förord 
 
Den första statusrapporten över Öresunds vattenmiljö utgavs 1997 av 
Öresundsvattensamarbetet, vars styrgrupp beslutat att göra en sådan 
rapport vart 5:e år. Denna rapport är alltså den andra statusrapporten 
och den täcker liksom den första hela Öresund, från en linje mellan 
Kullen och Gilleleje i norr till en linje mellan Falsterbo och Stevns 
Klint i söder. 
 
Ledamöterna i arbetsgruppen och samarbetets sekreterare har delat upp 
rapportens kapitel mellan sig efter en gemensam disposition. 
Dispositionen har inneburit att miljötillståndet för varje avsnitt skall 
jämföras med de målsättningar som finns i diskussionsförslaget ”Nye 
mål for Øresund?” från 1999.  
 
Denna rapport bygger på data från många olika institutioner (amter, 
kommuner och län). Även om några data är av sporadisk karaktär  
bygger rapporten på en gemensam bild av data från många källor och 
ger därför en bred bild av Öresunds tillstånd.  
Data som redovisas i rapporten är från 1997-2001 men även nyare data 
finns med där det varit möjligt. 
 
Rapporten har endast tryckts i en begränsad upplaga, men finns 
tillgänglig för nedladdning på www. oresundsvand.dk. 
 
 
 
 
 
 

Inledning 
 
Öresund är ett litet havsområde mellan två länder. I Sundet möts två 
olika hav med helt olika egenskaper; Östersjön, världens största 
brackvattenhav och världshavet Atlantens förlängning, Kattegatt. Mötet 
mellan de två haven innebär att Öresundsmiljön är unik och ovanligt 
komplicerad. Exempelvis kan ytvattnet vara övermättat på syre 
samtidigt som det råder syrebrist i bottenvattnet. 
Trots sin begränsade storlek uppvisar också Öresund en ovanligt stor 
variation i naturmiljöer där det finns mer eller mindre bofasta 
innevånare. Olika arter är olika känsliga när det gäller förändringar eller 
påverkan av miljön. 
Det är mot denna bakgrund, med våra få och små stickprov, som vi 
försöker ge en bild av hur miljöförhållandena utvecklas. Svaret på 
frågan "Hur mår Öresund?" blir därför "På många olika sätt". 
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Hur mår Öresund? 

 
 
Havet är slutstation för det vatten som kommer från land. Vattnet 
kommer antingen som regn, som rinner från åkrar till vattendrag och 
vidare till havet, eller som grundvatten, som pumpas upp och används i 
hushåll och industri och som senare avleds till havet. Därför är havet 
påverkat av de av människan tillförda föroreningar som skapas genom 
vår sätt att leva. Därför är det viktigt att kontrollera om 
miljöförhållandena i havet förändras.  
Det är svårt att kartlägga orsakssammanhang i den marina miljön 
eftersom påverkan härrör från många ställen och påverkan i ett område 
kanske späds ut så att effekterna blir svåra att mäta. Om man 
kombinerar kunskapen om flera parametrar samtidigt fås den bästa 
möjligheten att värdera om havsmiljön förändras. 
Öresundsvattensamarbetet har uppställt kriterier för hur enskilda 
miljöparametrar bör vara om vi vill uppnå en relativt opåverkad och 
god havsmiljö i Öresund i rapporten ”Nya mål för Öresund?”. 
De miljömätningar som har gjorts sedan Öresundsvattensamarbetets 
statusrapport 1996 sammanfattas i denna rapport och ett försök till 
jämförelse med föreslagna mål görs. 
 

 
 

Foto, Roskilde Amt 

 
Den fria vattenmassan 
Den fria vattenmassan är den del av vattenmiljön som inte är knuten till 
och påverkat av havsbottnen. I den fria vattenmassan tas prover för 
analys av de kemiska parametrarna och de djur och växter som lever 
fritt simmande i vattnet undersöks. 
 
Vattenkemiska undersökningar omfattar mätningar av bl a 
näringsämnena kväve, fosfor och kisel. Vattenkemisk övervakning är 
viktig för att beskriva effekten av den ögonblickliga belastning av 
näringsämnen i havet. Eftersom vattenströmmen och därmed 
vattenutbytet i Öresund är stor är det viktigt att mäta ofta för att kunna 

Sammanfattning 
 
Öresund innehåller rika samhällen av växter och djur och vattnet är 
oftast klart och rent. Öresundsvattensamarbetet har utarbetat förslag 
till hur man kan mäta om miljötillståndet är tillfredsställande. När 
man sammanställer alla mätningar från Öresund under perioden 
1997 till 2001 och jämföra med kriterierna från ”Nye mål for 
Øresund?” drar vi slutsatsen att Öresund inte lever upp till målen. 
Vi har kommit ett bra bit på väg men det finns fortfarande mycket 
att göra för att säkra en god vattenmiljö i Öresund. 
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beskriva innehållet av näringsämnen. Känner man näringsämnenas 
koncentration kan det teoretiskt räknas ut hur de djur och växter, som vi 
önskar ska finnas i Öresund, påverkas. Vattenkemiska parametrar är en 
viktig del i matematiska modellberäkningar som blir mer och mer 
vanliga för att beskriva havens ekosystem. Man måste dock vara 
uppmärksam på, att det fortfarande finns problem och brister på 
kunskap när modellresultat ska överföras till biologi. Mätningar i den 
verkliga miljön är därför avgörande vid värdering av tillståndet och för 
att vidareutveckla matematiska modeller. De uppsatta målen för 
näringsämnen i Öresund är uppfyllda för fosfor, men inte för kväve. 
Plankton är mikroskopiska växter och djur som simmar fritt i vattnet. 
Mängden och sammansättningen av planktonalger har en avgörande 
betydelse för livsvillkoren för de djur och växter som lever på havets 
botten. Några arter av växtplanktonen är optimal föda för djurplankton 
som i sin tur äts av fiskar. Sammansättningen av växtplanktonen ger 
därför en viktig information om havsmiljön.  
Ett annat sätt att undersöka hur mycket växtplankton som finns i vattnet 
är att mäta siktdjupet och vattnets innehåll av klorofyll. 
Siktdjupet mäts med en rund vit skiva som sänks ner i vattnet till det 
djup då den inte längre kan ses från ytan. På djupare vatten skymmer 
växtplanktonen som regel ljuset på dess väg ner genom vattnet. 
Siktdjupet är därför ett indirekt mått på mängden växtplanton i vattnet. 
Klorofyll är ett ämne – pigment i algerna som med hjälp av solljuset 
omvandlar koldioxid till växtmaterial förutsatt att det samtidigt finns 
näringsämnen i vattnet. För att veta om det är ett friskt och varierat 
växtplanktonsamhälle eller om det finns giftiga alger i vattnet måste 
algerna bestämmas till art. Giftiga alger kan vare ett problem vid 
kusten under badsäsongen eller om vi äter fisk och musslor som har 
varit utsatta för giftiga alger. Det är endast växtplankton som kan vara 
giftiga. De stora algerna som växer på bottnen är aldrig giftiga i 
Öresund. Dock är blomningar av giftiga blågrönalger på hösten är inte 
nödvändigtvis ett tecken på förorening.  
Större djur i den fria vattenmassan. Ett av de största kommersiella 
intresset vi har i havet är fisken. Men det finns ju många olika fiskarter 

och även de som människan inte äter kan spela en avgörande roll för 
havets ekosystem. Standardiserade fångstmetoder för 
fiskundersökningar håller på att utvecklas men än så länge har vi inte 
tillräcklig kunskap om fisksamhällena i Öresund. De sälar och valar 
som finns i Öresund ingår inte i de regionala övervakningsprogrammen. 
Miljömålen för större djur har ännu inte utarbetats.  
 
Öresunds botten 
Bottensamhällena varierar mer än den fria vattenmassan. De är 
beroende av fysiska skillnader som sedimenttyp, våg- och 
strömpåverkan och salthalt. Det finns stora regionala skillnader mellan 
bottensamhällena i Öresund, och varje område behöver sin egen 
målsättning. I gengäld behöver de inte undersökas med samma frekvens 
som den fria vattenmassan. Tillståndet i bottensamhällena speglar 
resultatet av påverkan under lång tid och undersöks oftast en gång per 
år i Öresund. Antalet arter minskar från norr till söder i Öresund på 
grund av den sjunkande och ständigt mera varierande salthalten i 
vattnet. 
Djuren på botten i Öresund undersöks på hur många individer det 
finns av olika arter. Undersökningarna omfattar djur som är nergrävda i 
sedimentet (infauna) och de kan indelas i olika samhällen beroende på 
bottenförhållanden.  
Musslor och snäckor används också till övervakning av miljögifter. De 
filtrerar stora mängder vatten och kan då ackumulera miljögifter i sin 
muskelvävnad. Bottendjuren är en viktig näringskälla för båda fiskar 
och fåglar och på så sätt kan miljögifter koncentreras i de större djuren. 
Växterna på botten är beroende av att ljus tränger ner genom vattnet. 
Därför registreras hur djupt växterna kan växa i Öresund, och hur tätt 
de växer. Dessutom registreras antalet av de stora algerna och vilka 
arter som finns. Växtsamhällen på botten undersöks med hjälp av 
dykare. Målet för ålgräsets djuputbredning är inte uppnådd i Öresund. 
Målet för antalet algarter uppfylls i hela Öresund. Dock är mängden av 
fintrådiga alger för stor i södra Öresund. 
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Syrebrist kan inträffa när vattnets innehåll av syre sjunker under 
sensommaren och på hösten. Hur låg syrehalten blir beror bland annat 
på vattnets temperatur och vindens omblandning av vattenmassan. 
Mängden nedbrytbart organiskt material i vattnet avgör dock hur stor 
syreförbrukningen kan bli. Kunskap om syrehalten i bottenvattnet under 
sensommaren och på hösten är viktig, när man skall värdera, hur 
bottnens djur och växter mår. Syrehalten vid botten uppfyller inte målet 
för Öresund. 
 
Miljögifter 
Halten av miljögifter mäts i vatten, sediment, fisk och musslor. 
Kunskaperna om miljögifters påverkningarn på miljön är fortfarande 
mycket liten. Det är därför också svårt att fastställa kvalitetskriterier för 
halter av dessa ämnen i djur. Den bäst dokumenterade effekten av 
miljöfrämmande ämnen är förhållandet mellan av tributyltenn (TBT, 

som används som bottenfärg på fartyg) och förekomsten av manliga 
fortplantningsorgan hos honor av några snäckarter. 
Hur mår Öresund då?  
När man sammanställer alla mätningar och resultat från Öresund under 
perioden 1997-2001 och jämför med de kriterier som finns i ”Nye mål 
for Øresund”? drar vi slutsatsen att Öresund inte lever upp till den 
kvalitet som vi önskar.  
Kvalitetskriterierna bör dock ständigt revideras, efterhand som vi får 
mer kunskap på de mekanismer som styr tillståndet i Öresunds 
vattenmiljön. Inom några områden kan vi kanske öka våra 
förväntningar på kvalitén, medan vi inom andra områden måste erkänna  
att målen inte kan uppfyllas. Andra parametrar är fortfarande för 
ospecificerade i målsättningen och för dåligt undersökta för att det skall 
vara möjligt att värdera om målen är uppfyllda. Vi har kommit en bra 
bit på väg men vi har fortfarande mycket att lära om vattenmiljön i 
Öresund.
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Beskrivning av Öresund
 
Öresund delas in i tre delområden: 1) Öresundstrakten, som är området 
från Gilleleje – Kullen till Helsingör – Helsingborg. 2) Norra eller 
Centrala Öresund, som är området från Helsingör – Helsingborg till 
Dragör – Malmö (Drogdentrösklen) samt 3) Södra Öresund, som är 
området från Dragör –Malmö till Stevns – Falsterbo, inklusiva Köge 
Bukt. 
 
Geografisk består Öresund av såväl bukter med grunt vatten som 
områden, mitt i sundet med 30-50 meters djup. I de grunda bukterna 
består bottnen av sand och vattnet kommer från Östersjön – och har låg 
salthalt. I de  djupare områdena består botten ofta av lera och gyttja och 
salthalten är hög. I mindre omfattning finns dessutom stenrev, 
musselbanker och bar berggrund. Mellan Amager och Malmö går en 
tröskel på tvärs av sundet med ett vattendjup på mindre än 10 m. Denna 
tröskel, Drogden/Limhamns-tröskeln, förhindrar som regel att 
bottenvattnen med hög salthalt från norra delen av sundet tränger 
genom vidare in i Östersjön. Det är endast vid vissa vädersituationer 
som vatten med hög salthalt från Kattegatt förmår tränga över denna 
tröskel in i Östersjön. Detta bukar benämnas saltvatten genombrott. 
 
Generellt är det en nordgående ytvattenström i Öresund. På så sätt 
strömmar det bräckta Östersjövattnet genom Öresund mot Kattegatt. 
Vatten med hög salthalt från Kattegatt strömmar samtidigt in längs 
botten. Dessa två mycket olika vattenmassor blandas oftast inte, men 
skapar ett så kallat språngskikt. Vid språngskiktet sker en mycket snabb 
ändring från bräckt vatten till saltvatten. Språngskiktet finns som regel 
på 10-12 meters djup. 
 
Det område som avvattnas till Öresund är ca 4.500 km2 stort. I detta 
område bor 1,8 miljoner människor på danska sidan och 700.000 på 
svenska sidan.  
 

Falsterbo

Nordlige / Centrale 
       Øresund

Stevns

Sydlige
Øresund

Saltholm

Malmø

Dragør

Ven

Kullen

Gilleleje
Øresunds-
  tragten
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Vädret 1997 till 2001 
 
Temperaturen 1997 var lite över normalnivån, och sommaren blev 
rekordvarm. Under en lång period med varmt och lugnt väder uppstod 
stora problem med blågröna alger i Öresund. Totalnederbörden var lite 
under normalnivån. 
 
1998 var ett mycket nederbördsrikt år med en kall och blöt sommar. 
Hösten var extremt regnig. Dubbelt så mycket nederbörd som normalt 
föll i oktober. Över året som helhet föll 25 % mera regn än normalt. Det 
blåste även mycket i oktober. 
 
Figur 1 visar mängden nederbörd över Öresund från 1989 till 2001. Den röda linjen 
visar ”normal” nederbörden, dvs. genomsnitt under perioden 1961 till 1990. 

 

 

Himlen over Ven, foto, Ole Schou Hansen, DMU.  
 
1999 var ovanligt, eftersom vädret var mycket varmt och solrikt, men 
också mycket nederbördsrikt. Juli och september var båda varma. Stora 
mängder regn föll i juni, augusti och december och den totala årliga 
nederbörden var något över genomsnittet.  
 
2000 var – trots en kall sommar – ett mycket varmt år. Nederbörden var 
nära normalnivån. 
 
2001 var ett ljumt och meteorologiskt odramatiskt år. Sommaren var 
kall i juni, men juli-augusti var varma och oktober var rekordvarm. 
Stora mängder regn föll i augusti och september 
 
 

Årlig nedbør 1989-2001 over Øresund
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Belastning på Öresund 
 

 
 

 
Vad är belastning? 
När man pratar om belastning på ett vattenområde menar man tillförseln 
av t ex näringsämnena kväve och fosfor som sker till kustvattnen från bl a 
industrier, hushåll och jordbruk. Den ökade mängden av näringsämnen i 
kustvattnen under senare år har skapat ett eutrofierat tillstånd, det vill säga 
ett näringsrikt tillstånd där växter och alger växer utan att begränsas av 
näringstillgången. Detta har stor betydelse för biologin och vattenmiljöns 
kvalitet i de kustnära havsområden, se till exempel kapitlen om 
näringsämnen i vattnet, syreförhållanden och vegetation. 
   
Belastningen av näringsämnen kommer från olika källor. Fosfor kommer i 
första hand från hushåll. Under 1950-talet började fosfat användas i 
tvättmedel och detta medförde mycket stora utsläpp av fosfor. Utsläppen 
från industrier och hushåll kontrolleras regelbundet idag. Under 70-talet 
byggdes reningsverk med bl. a. fosforfällning och reningsnivån är idag 
mycket hög i de moderna reningsverken. 

 

Køge Hamn, foto Roskilde Amt 
 
 
Det mesta kvävet kommer från jordbruket. Kväve sprids som gödsel 
antingen som handelsgödsel eller från husdjur. Grödorna kan ofta 
inte ta upp all näring och det som inte tas upp rinner till närmaste 
vattendrag och transporteras till kusten. En del kväve avdunstar som 
ammoniak och faller ned tillsammans med regn.

Sammanfattning 
 
I både Sverige och Danmark finns miljömål för näringsämnena 
kväve och fosfor. 
Utsläppen av fosfor från industri och reningsverk har reducerats 
kraftigt under de senaste 15-20 år. Utsläppen av kväve har dock inte 
reducerats i motsvarande omfattning. Detta måste ske om de 
kustnära vattenområdena skall leva upp till miljömålen. 
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Vattenmiljöplanerna  
Mycket har gjorts för att reducera utsläppen av näringsämnen från industri, 
avloppsreningsverk och jordbruk under det sista decenniet. I Danmark 
beslutades 1989 om en Vattenmiljöplan. Planen innebär, att mängden av 
näringsämnen som tillförs vattenmiljön skall reduceras väsentligt. Industri 
och reningsverk skall fram för allt reducera utsläppen av fosfor, medan 
jordbruket skall reducera utläckaget av kväve. Fosforutsläppen ska 
reduceras med 80 % jämfört med nivån 1989, medan kväveutsläppet från 
jordbruket ska reduceras med 50 % jämfört med 1989 års nivå. På svensk 
sida ska man enligt miljömålspropositionen reducera kväve- och 
fosforutsläppen från land med 40 % jämfört med nivån 1995; detta ska ske 
innan år 2010. 
 
Belastningen till Öresund 
Belastningsmönstren för kväve och fosfor är olika, på grund av att källorna 
är olika. Figur 1 visar belastningen av kväve till Öresund i ton per år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 visar sammanlagd tillförd mängd kväve till Öresund  från dansk och svensk sida. 
Staplarna anger bidraget från vattendragen (grön stapel) och från punktkällor (blå 
stapel). Alla siffror är i ton per år.  

De gröna staplarna visar bidraget från vattendragen, medan de blå 
staplarna visar bidraget från punktkällorna, det vill säga reningsverk 
och industri. Bidraget från punktkällorna har reducerats kraftigt från 
1990 till 2001 medan bidraget från vattendragen är något varierande. 
Orsaken är att utlakningen från jordbruksmark är beroende av 
mängden av nederbörd. De torra åren 1996 och 1997 gav liten 
utlakning, medan våta år som 1994 och 1998 gav en högre utlakning. 
Kvävebidraget från punktkällorna är med statistisk säkerhet 
reducerat medan så inte är fallet för kvävebidraget från jordbruket. 
Fosfor kommer primärt från industrier och reningsverk och har varit 
under sträng kontroll sedan början av 1990-talen. Detta ses tydligt på 
mängden av utsläppt fosfor till Öresund, som visas i figur 2. Både 
bidraget från land och från punktkällor är med statistisk säkerhet 
reducerad under den senaste 10-års perioden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 visar sammanlagd tillförd mängd fosfor till Öresund från dansk och 
svensk sida. Staplarna anger bidraget från vattendragen (grön stapel) och från 
punktkällor (blå stapel). Alla siffror är i ton per år.  
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Har vi uppfyllt målen? 
Vad gäller både den danska vattenmiljöplanens mål och de svenska 
miljömålen att reducera utsläppen av fosfor är de uppfyllda. För kväve 
återstår en del innan målen är uppfyllda. Eftersom kväve är det 
näringsämne som oftast är begränsande i kustnära vatten kommer 
eutrofieringsproblem som till exempel fintrådiga alger på stränderna, 
grumligt vatten etc att uppträda tills kväveutsläppen minskat. 
 
Eftersom Öresund också är ett genomströmningsområde, där stor 
transport av vatten sker både i nordlig och sydlig riktning från Kattegatt 
och Östersjön, har tillståndet i dessa havsområden också stor betydelse 
för vattenkvalitén i Öresund. Öresundsvattensamarbetet har med 
ekonomiskt stöd från EU de senaste åren finansierat en modell över 

Öresund (se senare kapitel). Modellen kan beräkna vattenkemiska 
förhållanden vid olika scenarier där man själv kan bestämma 
belastningens storlek. Ett antal scenarier är gjorda för Öresund. Till 
exempel ett där man ser resultaten av att de danska och svenska målen 
uppfylls och ett där belastningen som kommer från Östersjön och 
Kattegatt till Öresund reduceras. 
 
Resultaten visar att om de ”kemiska” målen uppfylls kommer det att ge 
en bättre vattenmiljö i de kustnära delarna av Öresund. Om 
vattenkvalitén i de mera öppna delarna av Öresund skall förbättras så 
måste också belastningen i de angränsande områden alltså Östersjön 
och Kattegatt förbättras.
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Öresunds blomväxter 
 

 

 
 

 
 
Vilka växter finns i havet ? 
Växter har förmågan att med hjälp av solljuset överföra koldioxid till 
energirikt växtmaterial. Växternas närvaro är därför en avgörande 
förutsättning för allt övrigt liv i havet. Havets växter kan delas upp i 
flera olika grupper. Varje grupp är en lika viktig indikator för att avgöra 
hur havsmiljön mår. Det finns två olika typer av växter i havet. 
Blomväxter har rötter och växer på mjuk botten. De tar upp näring från 
bottnen genom rötterna medan Alger tar upp näring från vattnet. 
 
Det finns huvudsakligen tre artar av blomväxter i Öresund. På grunt 
vatten växer stora områden med nating (Ruppia-arter) och nate 
(Potamogeton-arter). Nating och nate växer huvudsakligen i södra 
Öresund på djup ned till 1 meter både i bukterna på svensk sida och 
runt Saltholm. Nate föredrar mindre salt vatten och växer nära utlopp av 
sötvatten. På djupare vatten konkurreras nating och nate ut av ålgräs 
(Zostera marina) som med sina långa blad kan växa ner till ett djup 
som motsvarar vattnets genomsnittliga sommarsiktdjup. 

 
 
 

Ålgräs,  foto Hedeselskabet Miljö och Energi a/s 
 
Hur mäter vi om växterna mår bra? 
I Öresund är ålgräs den dominerande blomväxten. Den övervakas i de 
kustnära områden med sandbotten eller annan mjuk botten. Om vattnet 
göds mindre blir det klarare och då kan ålgräset växa ner till ett större 
djup. De största djup där ålgräs kan växa används därför som ett mått  

Sammanfattning 
 
För ålgräset finns mål uppsatta både för det maximala djup där 
det växer samt det djup där det finns täta bestånd. I norra Öresund 
växer ålgräset ner till 9 meters djup medan djupgränsen i södra 
Öresund är lägre. Endast några få områden uppfyller idag 
målsättningen. Det finns idag inte några fastställda mål för 
biomassa och skottäthet vilket mäts på svensk sida. 
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Målet för djuputbredningen i centrala Öresund har föreslagits till 7 
meter och södra Öresund till 6 meter. 

på miljökvalitén. Förutom djuputbredning ger även täckningsgraden av 
fintrådiga alger information om ålgräsbeståndets status. Tätheten och 
längden av ålgrässkott samt vikten av ålgräs per kvadratmeter kan 
också används som mått på hur bra växterna mår. 
 
Ingen entydig förändring i djuputbredningen verkar ha skett under åren 
1997-2001 jämfört med åren 1990-1996 trots den lägre tillförseln av 
näringsämnen från kusten. 
I norra Öresund stämmer djuputbredningen överens med det djup dit 
ljuset når under sommaren. I södra Öresund begränsas ålgrästillväxten 
av stora mängder av löst liggande fintrådiga alger. De fintrådiga algerna 
skuggar ålgräset och förbrukar syre i bottenvattnet när de dör och bryts 
ner. På så vis dör en del av ålgräset.   
  

� 
De tätaste bestånden av ålgräs finns på mellan 2 och 4 m djup, men det 
inträffade en minskning av tätheten från 1997-98, som ännu inte är 
återetablerad på alla platser. I farvattnen kring Tårbæk har 
täckningsgraden av ålgräs reducerats markant på 4-6 meters djup samt 
på 6-8 meters djup. På den branta stationen Saltholm Väst har däremot 
täckningsgraden ökat de senaste åren.  
 
I den svenska övervakningen av ålgräs används parametrar som 
biomassa, skottäthet och skottlängd, som ett mått på tillståndet i 
Öresund, i områden där väletablerat ålgräsängar finns. Skottlängden är i 
allmänhet störst på de djupa stationerna. På de grunda stationer ses en 
markant reduktion av skottlängden ju längre söderut man kommer. Det 

samma gäller biomassan per m2 även om skottätheten verkar att öka 
från norr till söder. 
 
 
 
 

Figur 1 visar djuputbredningen av ålgräs, definierat som det djup där ålgräs 
fortfarande täcker minst 10 % av botten. Den röda linjen anger målen för centrala 
och södra Öresund. De vertikala linjerna visar på spridningen i resultaten. 
 
 
Eftersom undersökningarna endast har utförts under 5 år, är det för 
tidigt att säga något om ålgräspopulationernas utveckling. Det verkar ha 
varit en mindre reduktion i ålgräsbiomassa under mätperioden men om 
orsaken till denna utveckling vet vi inte. 
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Figur 2 visar ålgräsets skottlängd och skottäthet på de svenska undersökningsstationer. De ljusa staplarna visar resultaten från 1,8 meters djup, 
medan de mörka  staplarna visar resultaten från 4 till 5 meters djup. 

 
 

 

Ålegræs skudlængde i 2000 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Höganäs Landskrona Bjärred Klagshamn

cm

dybde: 1,8 m dybde: 4-5 m 

Ålegræs skudtæthed i 2000

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Höganäs Landskrona Bjärred Klagshamn

sk
ud

/k
vm

dybde: 1,8 m dybde: 4-5 m 



 14 

De stora algerna, makroalgerna  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad är alger? 
Gruppen alger har den gemensamma egenskapen att de tar upp näring 
direkt från vattnet och inte via rötter på botten, som blomväxterna gör. 
Algerna indelas i: 1) mikroskopiska alger, som lever fritt simmande i 
vattnet, benämns växtplankton och 2) stora alger som sitter på till 
exempel sten och benämns ”makroalger” eller ”tång”. Makroalgerna 
uppdelas i naturligt förekommande fastsittande arter samt arter vilkas 
dominerande förekomst beror på en hög tillförsel av näring. 
Planktonalgerna beskrivs i ett senare avsnitt. I detta avsnitt beskrivs 
huvudsakligen makroalger. 
 
Hur mäter vi om algerna mår bra? 
Djuputbredningen av de stora algerna är i likhet med utbredningen av 
ålgräs en viktig övervakningsparameter för miljötillståndet. 
Djuputbredningen av alger är dock begränsat till lämplig hårdbotten där 
algerna kan fästa. Alger som övervakningsparameter kan därför inte 
användas på så många ställen i Öresund. Artantal och 
artsammansättning bidrar till att informera om miljötillståndet är bra.  

 
 
 
 

Foto, Hedeselskabet, Miljø og Energi a/s 

 
De flesta algarterna föredrar stabila salthaltsförhållanden med 25 –35 
‰ salthalt. Därför finns det flest algarter i norra Öresund. 
Makroalgerna kan uppdelas i snabbväxande ettåriga arter och långsamt 
växande fleråriga arter. Fördelningen av dessa två typer ger också 
information om hur stabilt och friskt algsamhället är. 
 
Hur mår Öresunds algsamhällen? 
I det marina reservat runt Kullen finns passande hårdbotten för algerna. 
Här växer fleråriga rödalger och den stora bredbladiga brunalgen 
Laminaria saccharina ner till djup på 14 till 16 meter. De ettåriga 
trådalgernas utbredning stannar vid 10 till 12 meter och de är inte 
dominerande på dessa djup. Totalt kan det registreras upp till 35 arter,  
 

Sammanfattning 
 
Antalet algarter avtar naturligt från över 30 arter per station i norra 
Öresund till under hälften i södra delen. Detta sker på grund av 
skillnaden i vattnets salthalt. Antalet algarter uppfyller i dag 
miljömålet för Öresund. Artantalet tycks dock sjunka lite under 
mätperioden (1997-2001), men reduktionen beror huvudsakligen på 
färre antal fintrådiga ettåriga arter. Sammansättningen av arterna tyder 
på att det sker en positiv utveckling av algerna i Öresund. 
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när man dyker längs med en linje från kusten och ut till algernas 
djupgräns.  
 
Antalet av arter ligger på mellan 20 och 30 på de besökta stationerna i 
Öresund 2001 och det är alltså jämförbart med artantalet vid Kullen. 
Det är dock tydligt att artantalet i centrala Öresund är mer dominerat av 
fintrådiga ettåriga alger vilka bättre utnyttjar den stora variationen i 
tillgänglig näring och som dessutom tål vattnets varierande salthalt 
bättre. 
 
Antalet ettåriga alger har sjunkit utanför Tårbæk och Amager jämfört 
med undersökningar som gjordes i början av 1990-talet. Det verkar 
också som om de föroreningståliga bredbladiga grönalgerna har 
försvunnit. Antalet fleråriga arter vid Amager har också reducerats. 
Men det finns få arter vid undersökningarna så artantalet kan snabbt 
ändras. Täckningsgraden av trådalger ökar, när man kommer längre 
söderut i Sundet, och brunalgsarterna Pilayella och Ectocarpus blir mer 
dominerande än rödalgsarterna. Mängden av dessa fintrådiga brunalger 
tycks dock ha reducerats i Køge Bukt i takt med att näringsutsläppet 
från land minskat. Se mera om detta i ett senare avsnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 1 visar hur många algarter som har hittats utanför Tårbæk fördelat på ettårige 
och flerårige arter. 
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Öresunds bottendjur 
 
 

 
 
Bottenfauna 
Den bottenfauna som undersöks består huvudsakligen av djur som lever 
nergrävda i bottnen. Antalet arter ökar i djupled med salthalten.  
Djurvärlden kan i Öresund indelas i 6 olika samhällen som finns på 
olika djup (se Öresunds bottenfauna). Bottendjurens förekomst 
påverkas både av naturliga faktorer som, strömmar, inbördes 
konkurrens, bytesuttag och fysiologisk stress och onaturliga faktorer 
som övergödning, muddring, bottentrålning, miljögifter samt införsel 
av främmande organismer. De flesta djuren som är fleråriga och 
stationära ger ett sammanfattande mått på miljöförhållandena på en viss 
plats. 
 
Provtagningarna utförs på olika sätt i olika delar av Öresund. De många 
skiftande miljöerna innebär dessutom att olika provpunkter (stationer) 
inte är direkt jämförbara. Långt ifrån alla miljöer undersöks. Det finns t 
ex ingen provtagning av brackvattenfaunan eller blåmusselbankar på 
någon sida av sundet och söder om Helsingborgs kommun finns 
verhuvudtaget inga djupare stationer.  

 
 
 
 

Blåmusslor, foto, Hedeselskabet Energi og Miljø a/s 
 
Öresundsvattensamarbetets kortsiktiga mål är att de naturligt 
förekommande samhällena skall bevaras och inte vara påverkade av 
syrebrist. Arter som försvunnit genom negativ miljöpåverkan bör 
långsiktigt kunna återetableras genom naturlig invandring (se Nye 
miljömål for Öresund?). 
 
Kustnära delar av Öresund  
De kustnära relativt grunda områdena som beskrivs här ligger mellan 5-
14 meters djup. Grunda områden utsätts för kraftiga svängningar i 
salthalt och temperatur vilket innebär en fysiologisk stress för 

Sammanfattning 
 
Bottenfaunans karaktär varierar kraftigt inom Öresund. För 
kustnära delar finns resultat som antyder påverkade tillstånd 1997-
2001, medan andra resultat tyder på opåverkade förhållanden. 
Utvecklingen tycks vara positiv i Kögebukten. I Sundets öppna 
delar pekar utvecklingen för tre av de djupa stationerna på 
förbättrade miljöförhållanden 1997-1999, medan en viss försämring 
inträffat under de allra senaste åren, 2000 och 2001.  
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bottendjuren. Höga individtätheter, få och småvuxna arter är 
karakteristiskt för de tre olika samhällen som brukar påträffas. På 
svenska sidan utanför Helsingborg, där många prover tas, påträffades 
färre arter 1998-2000 jämfört med 1995-97. Grovt sett sammanfaller 
mycket låga värden för antal arter, individtäthet och biomassa med den 
höga avrinningen från land under 1998, varefter förbättringar 
konstateras mellan 1999 och 2000. Under 2001 och särskilt efter 
syrebristen 2002, sker åter försämringar. De flesta stationerna 
domineras av arter som karakteriserar påverkade tillstånd, enligt 
Öresundsvattensamarbetets förslag till miljömål, medan 
representationen för arter som betecknar goda tillstånd är genomgående 
låg. I Lundåkrabukten, Lommabukten och utanför Klagshamn har inga 
dramatiska förändringar skett under perioden 1997-2001. 
Naturvårdsverkets normer för tillståndsklassning antyder opåverkade 
förhållanden. Provtagningen i dessa områden är dock relativt 
begränsad. 
 
På danska sidan av Öresund tas många prover i varje område. Vid 
Middelgrundsfortet var antalet arter högst 1998 medan individtätheten 
var som högst 2000. Individtätheten för kräftdjur var högst i 2001 års 
prover. Den totala biomassan föll mellan 1998 och 2000 men steg åter 
2001. I Köge bukt har antalet arter stigit sedan syrebristen 1995 och har 
däremot inte ökat signifikant Både biomassa och antalet arter av 
kräftdjur har ökat och utvecklingen tycks vara positiv i Köge bukt. 
 
Det öppna Öresund (djupare delar än 15 meter) 
De djupare områdena som beskrivs här ligger på 15-30 meters djup. 
Dessa stationer befinner sig under salthaltssprångskiktet som delar 
vattenmassan i ett sötare övre lager och ett saltare undre lager. 
Omvärldsförhållandena är mycket stabilare än p grunda bottnar och 
djurlivet domineras av flera medelstora arter som är relativt långlivade. 
Antalet arter är avsevärt högre än på grunt vatten och salthaltskrävande 
arter dominerar de fyra djupa samhällena.  

På svenska sidan tas 5 stora prover per station (provpunkt) medan 
ungefär 50 små prover tas per område på den danska sidan. På danska 
sidan i Hornbäckområdet var antalet arter oförändrat trots syrebrist 
under år 2000. Vid Espergærde minskade individtätheten under 2001 
till en nivå mellan 1999 och 2000 års resultat.  
På svenska sidan av Öresund har fem djupare från Höganäs i norr till 
Lommabukten i söder. Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
kan tre stationer betraktas som opåverkade till något påverkade, även 
om klasserna ej riktigt passar förhållandena i Öresund. På två stationer 
utanför Landskrona kunde en tydlig försämring noteras 1999 då antalet 
arter, den totala individtätheten och biomassan minskade jämfört med 
perioden 1996-98. En viss återhämtning konstaterades under år 2000 
och kan tyda på att faunan påverkas negativt av hög avrinning från land 
eller med faktorer som samvarierar med avrinningen.  
Utvecklingen för fem av de djupa stationerna antyder förbättrade 
miljöförhållanden under perioden 1997-2001 medan en viss försämring 
inträffat under de allra senaste åren, 2000 och 2001. Resultaten pekar 
däremot inte på några genomgripande förändringar efter syrebristen 
2000 och preliminära resultat från två djupa stationer utanför 
Helsingborg antyder heller inte några kraftiga försämringar efter 
syrebristen 2002.    
 
Den fasta förbindelsen över Öresund 
Ett kontrollprogram för den fasta förbindelsen över Öresund har 
genomförts från 1996 till år 2000, som blev det sista undersökningsåret. 
Programmet omfattade 15 stationer, i djupintervallet 4-52 meter. 
Resultaten tyder inte på att sedimentspillet i samband med 
anläggningsarbetena haft någon större effekt på bottenfaunan. 
Sedimentspillet kan ha medverkat till att växtmaterialet i vattnet fällts 
ut och fallit ner till botten i större omfattning än normalt vilket gynnat 
bottenfaunans tillväxt. 
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Fisk i Öresund 

 
 
Vilka fiskar finns i Öresund ? 
Torsk, makrill och sill fiskas i stor mängd både av de lokala 
yrkesfiskarna och av sport- och fritidsfiskare. Dessutom fångas en del 
rödspätta, skrubba och andra plattfiskar med bottengarn och nät. Utöver 
dessa mera kända arter finns en lång rad mindre kända arter. På grunt 
vatten och i områden med ålgräs finns till exempel olika smörbultar och 
nålfiskar, som större havsnål och kantnål. I områden med sten finns de 
mycket vackra arterna berggylta, skärsnultra och blågylta. Dessutom 
finns en del olika hajar och rockor. I södra delen av Öresund finns 
också en del sötvattenfisk som mört och abborre. 
 
Fiskundersökningar 
De kommersiella arterna som torsk, skrubba, rödspätta och sill 
undersöks varje år av Danmarks Fiskeriundersökningar och det svenska 
Fiskeriverket. Data för dessa arter finns i den årliga fiskeristatistiken 
(www.fiskeridirektoratet.dk) och på ICES hemsida www.ICES.dk. För 
de icke kommersiella arterna finns däremot inte så mycket information.  
 
I Nivå Bukt och Köge Bukt har det gjorts lokala kustnära 
fiskundersökningar. Undersökningen i Nivå Bukt 1997 visade att minst 
27 fiskarter fanns i detta område. 
 

 
 

 
  

Tångsnärta är lik tånglake eller tejstefisk, men har små buskar över ögonen. 
Foto:  Birgit Thorell, Øresundsakvariet. 

 
De vanligaste arterna var vitling, torsk, makrill, skrubba och rödspätta. 
De till vikt dominerande arterna var torsk, makrill, skrubba och 
horngädda.  
 
I Köge Bukt hittades år 2001 30 arter. De vanligaste arterna var 
tobiskung, mört, storspigg och skarpsill. Fångsterna dominerades 
viktmässigt av mört, skrubba och abborre samt horngädda.  
 
På Öresunds Akvariets hemsida  www.oresundsakvariet.ku.dk finns 
listor över de arter som kan ses i Öresund. På akvariet kan man se en 
stor del av fiskarna och deras omgivningar. 

Sammanfattning 
 
Öresund har en mycket rik fiskefauna. Det har hittats mer än 75 
olika arter av fisk. De mest kända är torsk och sill, men i Öresund 
finns även många andra spännande arter. 
 



 19 

Under år med syrebrist flyr en stor del av fisken på grund av lågt 
syrgasinnehåll i vattnet. Ett annat hot mot fisken är utsläpp av 
tungmetaller och miljögifter. Utsläpp av miljöfarliga substanser har 
kommit mer i fokus de senaste år. 
 
Något gemensamt mål för det samlade fiskbestånd i Öresund har inte 
satts upp. Däremot finns lokala mål t ex i Nivå bukt skall antalet arter 
vara flera än 25. Ur livsmedelssynpunkt skall fisken vara frisk och utan 

öppna sår. De skall även vara utan bismak och innehållet av miljögifter 
skall vara lågt eller noll. 
Med hänsyn till antalet fisk med öppna sår har situationen blivit bättre 
sedan 1970-talet och 1980-talet, då det på många ställen fångades fiskar 
med sår. Med hänsyn till de tungmetaller, som analyseras idag, så 
uppfyller de analyserade fiskarna de mål som satts upp för konsumtion. 
Vi vet samtidigt att det finns en lång rad miljögifter, som i dag inte 
undersöks, i fiskens omgivning och i deras födodjur. Den samlade 
effekten av denna påverkan känner vi dock inte. 

 



 20 

Havsdäggdjur i Öresund               
 

 
Knubbsäl och gråsäl 
I Öresund finns 3 fasta platser med sälar – vid Falsterbo, på Saltholm 
och vid Gråen/Gipsön väster om Landskrona. Dessutom finns några 
andra ställen där sälar ofta ses – till exempel söder om Helsingör och 
sydost om Amager. Den största kolonin i Öresund är vid Falsterbo. Där 
finns på sandreveln Måkläppen en koloni med både knubbsälar (Phoca 
vitulina) och gråsälar (Halichoerus grypus). Vid Falsterbo är det 
noterat upp till 125 knubbsälar och 40 gråsälar i augustimånad 2002.  
 
Under byggandet av Öresundsbron observerades regelbundet 
knubbsälar vid  Saltholm. Normalt observerades 10-20 sälar men 
enstaka tillfällen observerades ända upp till 40 knubbsälar. Det är också 
möjligt att se enstaka gråsälar vid Saltholm (DMU). Vid Gråen/Gipsön, 
väster om Landskrona, finns en liten koloni på 10-20 knubbsälar.  
 
Den totala beståndet av sälar i Öresund är alltså kring 200 knubbsälar 
och ca 50 gråsälar. 
 
 

Knubbsälar och  gråsälar i bakgrunden. Sälarna går upp på land hela året, men det är särskilt när de skall 
föda  och när de fäller sin päls som man hittar dem på land. Foto: Jonas Teilmann, DMU. 

 
Sälar äter ett rikt urval av de fiskarter som de lever tillsammans med. 
Det finns alltså många olika fiskarter i sälarnas föda och sälarna är 
duktiga på att anpassa sig förändringar i fiskbestånden. Undersökningar 
vid Anholt i juli - september 1980 visade, att 95% av födan bestod av 
sandflundra, skrubba, rödspätta, torsk och tobiskung, medan skärlånga, 
vitling, glyskolja, kusttobis, rödtunga, sill, sjötunga, nakentobis, svart 
smörbult, vanlig ulk och sandsmörbult utgjorde den resterande del av 
födan. Läs mer om sälarne på www.natur.dk. 
 
Säldöden, maj till september 2002 
Kattegatt och de kringliggande områdena drabbades återigen av 
massdöd av sälar under 2002. Orsaken var en virussjukdom kallat PDV 
(Phocane Distemper Virus), som påminner om valpsjuka. Sjukdomen 
gör att sälarna får lunginflammation och andra följdsjukdomar och till 
sist dör de. Under 1988 dog flera tusen sälar i Europa på grund av 

Sammanfattning 
 
Det finns 3 kolonier av sälar i Öresund och flera andra platser, där 
man ofta kan se sälar. Säldöden under 2002 har dock reducerat 
bestånden kraftigt. 
I Öresund finns också båda tumlare och delfin. De har observerats 
många gånger i Öresund under de senaste åren.  
Av andra valar har till exempel vitnos, grindval, vitval, narval,  
nordlig flasknosval, Sowerbys näbbval, vikval och sillval också 
observerats i Öresund.  
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samma sjukdom. Mer än hälften av det danska beståndet dog under 
denna epidemi. 
 
Under 2002 har det hittats ca 7 000 döda sälar i området runt Kattegatt. 
Av dessa har ca. 4 000 hittats på den svenska västkusten, 2 000 har 
hittats i danska farvatten och de sista 1 000 i norska farvatten. Av de ca  
19 000 sälar, som fanns i Kattegatt - Skagerrak innan 2002, dog ca 50% 
under 2002. Läs mer om säldöd på www.dmu.dk. 
 
Tumlare 
Den vanligaste valen i Öresund är tumlare (Phocoena phocoena). 
Tumlare är en liten ”delfin” utan  tydlig ”näbb” och med en liten 
ryggfena. De vuxna djuren blir ca 1,4-1,7 m lång och väger omkring 
50-70 kg. Ungen er ca 75 cm vid födelsen och väger ca 10 kg. 
 
Tumlare är vanlig i Öresundstrakten och norra Öresund. Den är 
däremot inte så vanlig i Öresund och Östersjön, som den är i Kattegatt 
och farvattnet kring Fyn. Orsaken till att det finns färre tumlare i 
Öresund, Køge Bukt och Östersjön er inte känt men kan bero på 
störningar (många färjor och motorbåtar), förorening eller kanske 
avsaknad av födofisk. Undersökningar tyder på att det nu (2000-2002) 
finns fler tumlare i norra Öresund, än det fanns under perioden 1984-
1990. Antalet strandade tumlare och tumlare som fångas i fiskegarn har 
också ökat sedan 1980-talen (C.C. Kinze, pers. comm.). 
 
Tumlarens föda är mycket varierad och bestäms av vilka bytesdjur som 
finns. De äter en lång rad av fisk bl.a. torsk, sill, plattfisk m.m. men tar 
också små bläckfiskar. Man trodde tidigare att tumlare fångade det 
meste av sitt byte i den fria vattenmassan. Men ny forskning har visat 
att de också använder mycket tid på att leta över havsbottnen med 
nosen för att fånga fisk som gömmer sig på där. 

 

Delfiner 
Under perioden december 2000 till april 2001 observerades vanlig 
delfin (Delphinus delphis) många gånger i Öresund och de omgivande 
farvattnen.  
 
Andra valarter  
1998 fångades en delfin (Stenella coeruleoalba) vid Polen. Tidigare har 
det observerats vitnos, grindval, vitval, narval, nordlig flasknosval, 
Sowerbys näbbval, vikval och sillval. (Carl C Kinze, pers. Comm.). 
De senaste observationerna av tumlare, delfiner och andra valar kan ses 
på www.hvaler.dk 
 

Vanlig delfin (Delphinus delphis) i Öresund december 2000, foto Gert Brovad. 
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Organiska miljögifter 
 

 
 
Inledning 
I vår miljö – och i Öresund – förekommer ett mycket stort antal 
organiska miljögifter med ursprung i industriell tillverkning, 
förbränningsprocesser m.m. De stora flertalet ämnen är dåligt 
undersökta vad gäller såväl halter i miljön som inverkan på hälsa och 
ekosystem. Generellt varierar effekterna från relativ harmlöshet till 
olika grad av giftverkan såsom påverkan på arvsanlag och 
fortplantning, hormonstörningar m.m. Många miljögifter är fettlösliga 
och anrikas därför i näringskedjorna. Till de mest välkända hör olika 
grupper av klorerade och bromerade ämnen samt organiska 
tennföreningar.       
 
Miljömål för Öresund 
I det svensk-danska miljösamarbetet har regionala miljökvalitetsmål 
föreslagits för organiska miljögifter. Förslagen innebär att halterna av 
organiska miljögifter ska vara så låga att varken människans hälsa eller 
den biologiska mångfalden hotas. På lång sikt ska utsläppen upphöra 
och halterna i miljön vara noll. På grund av att många ämnen är mycket  

 
 
 

Utloppsrör från reningsverk och industri, Køge Bugt, foto Roskilde Amt. 
 
svårnedbrytbara kommer målen vara svåra att nå inom överskådlig tid, 
även om utsläppen upphör.  
 
Källor     
En översikt över genomförda studier i Öresund på svensk sida avseende 
organiska miljögifter i marina organismer lämnas i rapporten Organiska 
miljögifter i marin biota i Skåne län. Sammanställningen redovisar 
resultat från bl.a. vattenvårdsförbund och kommuner. Nedanstående 
kortfattade redovisning är baserad på denna sammanställning samt på 
några senare gjorda studier. På dansk sida sker sammanställningar bl.a. 

Sammanfattning 
 
Kunskaperna om organiska miljögifter i Öresund är begränsad. Ett 
relativt litet antal ämnen har studerats och mätserierna är ofta korta. 
De flesta undersökningar är gjorda utanför Helsingborg och 
Köpenhamn. Redan på grundval av gjorda studier kan man dock 
sluta sig till, att miljömålen för Öresund inte är uppfyllda. 
Organiska tennföreningar förekommer t.ex. i halter där de skadar 
vattenlevande organismer och ämnen som är förbjudna sedan lång 
tid såsom DDT och PCB har påvisats i olika organismer. 
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i årsrapporter från den nationella övervakning NOVA från amterna och 
från Danmarks Miljöundersökningar, DMU. 
 
Metodsvårigheter 
Studier av organiska miljögifter har under senare år fått en något mer 
framskjuten plats i svenska och danska undersökningsprogram för 
Öresund. Problemområdet kännetecknas dock av stora kunskapsluckor, 
metodsvårigheter och ojämn geografisk spridning av genomförda 
studier. Provtagningssätt och analysmetodik varierar t ex ofta mellan 
olika undersökningar. Data redovisas heller inte alltid så, att de går att 
utvärdera mot Naturvårdsverkets bedömningsgrunder eller andra 
vedertagna bedömningsunderlag. Tidsserierna är i många fall korta och 
åtskilliga studier är av engångskaraktär.  
 
DDT 
Användningen av insekticiden DDT, väl känd för sina allvarliga 
effekter på miljön, förbjöds i Sverige under 70-talet. Undersökningar av 
DDT har på svensk sida gjorts med avseende på skrubbskädda, 
sandskädda, torsk, blåmussla, och havsborstmask.  
 
Halterna av s-DDT i lever från skrubbskädda (ca 50-100 ug/kg fett) 
redovisade i studier av Öresunds Vattenvårdsförbund (ÖVF) år 1999 
har bedömts vara låga till medelhöga. Jämförelser av data från ÖVF och 
Nordvästskånes kustvattenkommitté avseende olika DDT- fraktioner i 
lever från skrubbskädda har givit förhanden att mätstationer i 
Laholmsbukten och Skälderviken varit mer utsatta än mätstationerna i 
Öresund.  
 
I Helsingborgs kommun har även s-DDT i muskel från sandskädda 
studerats (1998). Resultaten visade att sandskäddan på de aktuella 
stationerna var utsatt för högre påverkan än vid de nationella 
övervakningsprogrammets referensstationer. Även Helsingborgs 
kommuns studier av s-DDT i torsklever 1996 och 1998 visade förhöjda 
halter jämfört med nationella program. 

Undersökningar av s- DDT och av DDT- fraktioner i blåmusslor har 
ingått i flera olika övervakningsprogram (Helsingborgs kommun, 
Nordvästskånes kustvattenkommitté, ÖVF m.fl.). För senare år visas i 
allmänhet låga värden och i många fall ligger halterna under 
detektionsgränsen. 
 
Studier av s- DDT i havsborstmask har genomförts några år i 
Helsingborgs kommun. 1995 påvisades värden som bedömdes vara 
förhållandevis höga (ca 1-4 mg/kg fett). De därpå följande två åren var 
halterna betydligt lägre. Efter 1997 har inga undersökningarna utförts 
eftersom beståndet varit för litet. 
 
Stationerna på den danska sidan av Öresund, som går från Köge Bukt i 
söder och vidare mot norr mot Dragör, Kungsdjupet och Vedbæk, 
uppvisar låga koncentrationer av DDT i blåmusslor  (0,2 – 0,5 µg/kg). 
Statens Forurensningstilsyn (SFT) i Norge arbetar med 5 klassificerings 
klasser av miljögifter där klass 1, den bästa kvaliteten, har en DDT-
gräns på < 2 µg/kg.  
 
TBT 
Tributyltenn (TBT) används t ex som stabilisator vid PVC tillverkning, 
som komponenter i fungicider och som tillsats i båtbottenfärger. TBT är 
mycket giftigt för marina organismer. Särskilt känsliga är snäckor där 
exponering kan medföra missbildningar av könsorganen och steriltet. 
Vid en studie av strandsnäckan (Littorina littorea) i Malmö år 2000 
fann man t.ex. allvarliga missbildningar hos snäckor i Industrihamnen. 
Missbildningsförekomsten minskade ju längre ut i hamnen proven var 
tagna. En undersökning, nära Köpenhamns Hamn, av missbildade 
könsorgan hos honor av valthornsnäckan (Buccinum undatum) visade 
att alla individer hade missbildade könsorgan på stationen. 
Förekomsten av missbildningar sjönk med ökande avstånd till hamnen. 
 
Analyser av tributyltenn och dibutyltenn (DBT) i blåmusslor har 
genomförts inom ÖVF:s och Nordvästskånes kustvattenkommittés 
kontrollprogram 1999-2000. Resultaten visar bl.a. att halterna TBT 
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överskrider NOEC-värdet (6 µg/kg ts) vid samtliga stationer. NOEC 
betyder no observed effect concentration, alltså den koncentrationen där 
ingen effekt kan ses. Särskilt vid Höganäs påvisades höga halter (ca 600 
µg/kg ts). Höga värden TBT och DBT i blåmusslor redovisas även i 
undersökningar gjorda av Helsingborgs kommun 1999.  
 
De regionala kustvattenvårdsförbunden har även undersökt TBT och 
DBT i skrubbskädda 1999-2000. Halterna har bedömts vara relativt 
höga särskilt vid Höganäs och Laholmsbukten.  
 
Även på dansk sida finns förhöjda värden av TBT. Speciellt  i 
sedimenten från småbåtshamnar förekommer höga värden, t ex  i 
Svanemøllehavnen (795 µg/kg ts) och Skovshoved hamn (1919 µg/kg 
ts). Köpenhamns hamn är däremot inte lika förorenat med TBT. De 
högsta värdena är 104 µg/kg ts (i oljehamnen) och 132 µg/kg ts (vid 
överloppet).  
 
Halten av organiska tennföreningar i Öresund från Köge Bukt i söder 
och vidare norrut mot Dragör, Kungsdjupet och Vedbæk ligger för TBT 
mellan 8 – 25 µg/kg, för DBT mellan 4 – 24 µg/kg med ett enskilt högt 
värde i Kungsdjupet i 1998 av DBT på 52 µg/kg, och för MBT ligger 
koncentrationerna mellan 2 – 10 µg/kg. 
 
Oslo-Paris kommissionen har utarbetat en kvalitetsgräns för TBT 
utifrån ekotoxikologiska värderingar. Denna gräns är på 0,2 – 2 µg/kg. 
Halten av TBT i alla proverna överskrider denna gräns. 
 
Orsaken till att halten av organiska tennföreningar är relativt hög i hela 
områden anses vara den kraftiga yrkestrafiken i Öresund. 
 
HCH 
Hexaklorcyklohexan är ett insektsbekämpningsmedel som är förbjudet 
att använda i Sverige men som tidigare marknadsförts under namnet 
Lindan. På svenska sidan av Öresund har undersökningar gjorts på 

blåmusslor och havsborstmask, men antalet studier är få. HCH kunde 
påvisas i blåmusslor i Helsingborgs undersökningar 1995-1999. 
Halterna har dock minskat och år 2000 kunde ingen av förekommande 
isomerer detekteras. I havsborstmask har HCH påvisats enstaka år, men 
beståndet har under senare år varit för litet för fortsatta studier.  
Koncentrationerna av HCH i blåmusslor i Öresund på den danska sidan 
från Köge Bukt i söder och vidare norrut är låga och ligger mellan 0,1 – 
0,35 µg/kg. Statens Forurensningstilsyn (SFT) i Norge har en klass 1 
gräns, där bästa kvalitet är < 0,5 µg/kg. 
 
HCB 
Hexaklorbensen har tidigare använts för att behandla utsäde mot 
svampangrepp. Det kan även bildas oavsiktligt vid förbränning och som 
förorening i industriella processer. HCB har studerats på svensk sida i 
bl.a. blåmussla och skrubbskädda. Få regelbundna undersökningar har 
dock gjorts. År 1997 och 1998 påträffades halter som bedömdes vara 
mycket höga (2-3 mg/kg fett) i blåmussla i Kopparverkshamnen i 
Helsingborgs undersökningar. Halterna, som bedömdes vara orsakade 
av en lokal källa, minskade 1999 och 2000.  
Resultat från mätningar av HCB i blåmusslor från stationer i Öresund år 
1999 utförda av ÖVF låg under detektionsnivån. ÖVF har år 1999 även 
studerat HCB i lever från skrubbskädda från ett antal stationer i 
Öresund. Resultaten utvärderades mot Naturvårdsverkets 
tillståndsklasser för tånglake och bedömdes inte vara 
anmärkningsvärda. Studier av HCB i fisk i Helsingborgs kommun 1998 
visade högst halter vid Kopparverkshamnen, analogt med vad som 
framkommit vid undersökningarna på blåmusslor.  
 
Klorbensener har även mätts i sedimenten från Köpenhamns hamn där 
förhöjda halter finns vid det stora bräddavloppet och vid 
Svanemøllehamn. 
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Polycykliska aromatiska kolväten, PAH- föreningar 
Polyaromatiska kolväten bildas vid förbränningsprocesser och ingår 
även i råoljor. Många av dem är cancerframkallande. De är utpräglat 
fettlösliga. Halterna i skrubbskäddor i Lundåkrahamnen och 
Lommabukten 1996 låg under detektionsgränsen för samtliga 16 
föreningar, med undantag för fluoranten som uppmättes till 0.01-0.02 
µg/g våtvikt vid några mätstationer. Vid undersökningar av 
skrubbskäddor i Öresund 1999 låg samtliga PAH-föreningar under 
detektionsgränsen. De låga halterna ansågs bero antingen på låg 
belastning eller på att fiskarna kan metabolisera PAH. En slutsats var 
att i framtiden kan analyser av metaboliter vara mer intressant. På dansk 
sida finns få undersökningar, men höga koncentrationer är uppmätta i t 
ex i sediment från Svanemøllehamn (14120 µg/kg ts). Koncentrationen 
av PAH i blåmusslor från Köge Bukt och vidare norrut ligger mellan 90 
– 190 µg/kg. Värdena är lätt förhöjda jämfört med Statens 
Forurensningstilsyns (SFT) klass 1 gräns för bästa kvalitet på < 100 
µg/kg, men ligger på samma nivån som övriga öppna farvatten i 
Danmark. 
 
PCB 
PCB har använts i transformatoroljor, som mjukgörare m.m. PCB är 
utpräglat fettlösliga föreningar med stor förmåga att anrikas i 
näringskedjorna. Det är ett av de mest undersökta miljögifterna. Totalt 
finns 209 olika varianter (kongener) och egenskaperna beror på hur 
kloratomerna är placerade och hur många de är. På svensk sida i 
Öresund har PCB studerats i blåmussla, havsborstmask, skrubbskädda, 
sandskädda, ål, sill och torsk.  
 
För blåmusslor gjordes bedömningen att genomförda undersökningar 
inte visade på lokala PCB-källor utom vid Kopparverkshamnen i 

Helsingborg och att halterna generellt kunde anses låga. För 
havsborstmask har halter som bedömts vara förhållandevis höga 
noterats för Västhamnen och Kopparverkshamnen år 1997 men 
avsaknaden av referensvärden har inneburit svårigheter att värdera 
resultaten. När det gäller PCB-halter i skrubbskädda gjordes 
bedömningen att halterna fortfarande är så höga att de bör kontrolleras. 
Resultaten tydde på att fiskar i Lommabukten och Lundåkrabukten var 
särskilt utsatta. När det gäller andra fiskarter visade en undersökning i 
Helsingborg 1998 på viss påverkan på sandskäddor och torsk. 
 
På dansk sida har blåmusslor från Dragör, Kungsdjupet och Vedbæk 
analyserats på PCB. Under år 2000 togs även prover från Köge bukt. 
Halten av PCB i musslorna är låga, men PCB-halten i musslorna 
förorsakas av tidigare föroreningar, som har sedimenterats. 
 
Bromerade difenyletrar 
Bromerade difenyletrar används bl.a. som flamskyddsmedel. De är 
mycket persistenta och har under senare år spritts vida omkring i 
miljön. Undersökningar av bromerade flamskyddsmedel i blåmusslor 
har genomförts av Helsingborgs kommun år 2000. Halterna av 
pentabromdifenyletrar var högst vid en station väster om 
Kopparverkshamnen. Halterna var något högre än för PCB vid samma 
station, vilket tolkades som att flamskyddsmedel kan förekomma i 
samma omfattning som PCB ute i miljön. 
 
På dansk sida har mätts phatalater (mjukgörare), nonylphenoler och 
LAS (linjära alkylbensensulfonater). Dessa tre ämnen ingår i vanligt 
avloppsvatten från industri och hushåll. Det är funnit starkt förhöjda 
halter i sedimenten vid de stora bräddavloppen i Köpenhamns hamn 
och Svanemöllehamn av alla tre ämnen. 
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Tungmetaller  
 

 
 
Metaller förekommer naturligt i miljön och många är nödvändiga, i 
vissa halter, för både djur och växters funktion. Såväl de naturligt 
förekommande, som de skadliga halterna av olika metaller varierar 
kraftigt. Känsligheten för och halten av metaller i olika organismer 
varierar också betydligt. För att enkelt kunna jämföra halterna av olika 
metaller i olika organismer i skilda miljöer har flera 
klassificeringssystem utvecklats. Vissa vanligt förekommande 
organismer som t ex blåmussla, årsskott av blåstång och lever av 
abborre har valts ut som provtagningsmedium. Vanligt är också att ta 
prover på sediment på bottnar där det sker en årlig pålagring av 
material. På så sätt kan man även få en uppfattning om utvecklingen 
över tiden om man tar prover längre ned, i det äldre sedimentet. Kan 
man beräkna den årliga pålagringen av sedimenten kan man kartlägga 
förändringar i belastningen av metaller. I Öresund provtas metaller 
regelbundet på spridda platser genom Öresunds vattenvårdsförbunds 

 
 

Hamnområde, foto Olle Nordell. 
 
försorg och lokalt i Malmö, Helsingborg och Landskrona genom 
respektive kommuns provtagningsprogram.  
 
Här diskuterar vi halterna av metaller som avvikelse från de naturligt 
förekommande halterna. Naturvårdsverket har i rapport 4914 
"Bedömningsgrunder för miljökvalitet, kust och hav" utarbetat fem 
olika klasser för avvikelse från de naturligt förekommande halterna:  
 
• Klass 1: Ingen eller obetydlig påverkan.  
• Klass 2: Liten avvikelse  
• Klass 3: Tydlig avvikelse 
• Klass 4: Stor avvikelse 
• Klass 5: Mycket stor avvikelse 

Sammanfattning 
 
Generellt har belastningen av metaller och påverkan på organismer 
minskat i Öresundsregionen. Detta tillskrivs förbättrade 
reningsmetoder och minskade utsläpp från industrier. Enstaka 
undersökningar i bl a Malmö och Helsingborg antyder dock att 
betydande metallföroreningar fortfarande kan förekomma lokalt. 
Mycket höga halter av bly, koppar och kvicksilver har noterats i 
Köpenhamns hamnområden. För att få en bild av den totala 
föroreningsbelastningen av metaller i Öresundsregionen behöver 
fler undersökningar genomföras framför allt i hamnområden. 
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Hur många gånger ett visst ämne måste överskrida den naturligt 
förekommande halten varierar med olika ämnen och organismer. 
Det nuvarande tillståndet visar på förhöjda halter av metaller i sediment 
och organismer speciellt i anslutning till industrier och 
hamnverksamhet. Det föreslagna kortsiktiga miljömålet för Öresund 
innebär att halterna skall vara så låga att de inte åsamkar skador på 

människor eller natur. Det långsiktiga målet syftar till att halterna skall 
vara nära de naturliga bakgrundshalterna.  
Nedan ges ett exempel på en tabell för att beräkna avvikelser från det 
naturliga tillståndet för metaller i ytsediment enligt Bedömningsgrunder 
för miljökvalitet Kust och Hav (SNV rapport 4914). Andra 
provtagningsmedier och platser har andra gränser för de olika klasserna.  

  
 
 
 
Avvikelseklassning av metaller i ytsediment (0-2 cm) för Västerhavet och sydvästra Östersjön enligt totalanalys. Gränsen mellan klass 1 och 2 utgörs av jämförelsevärdet (ungefär 
naturligt bakgrundsvärde). Gränsen mellan klass 4 och 5 utgörs av 99%-percentilen av insamlade data. 

Jämförelsevärden 
mg/kg torrvikt (TS) 

(totalanalys) 

Metall Klass 1 
Ingen/obetydlig 

avvikelse 

Klass2 
Liten avvikelse 

Klass 3 
Tydlig avvikelse 

Klass 4 
Stor avvikelse 

Klass 5 
Mycket stor 

avvikelse 
10 As <1,0 1,0 – 1,6 1,6 – 2,6 2,6 – 4,0 >4,0 
0,2 Cd <1,0 1,0 – 2,5 2,5 – 6,0 6,0 – 15 >15 
14 Co <1,0 1,0 – 1,4 1,4 – 2,0 2,0 – 2,8 >2,8 
80 Cr <1,0 1,0 – 1,4 1,4 – 2,0 2,0 –2,8 >2,8 
15 Cu <1,0 1,0 – 2,0 2,0 – 4,0 4,0 – 8,0 >8 

0,04 Hg <1,0 1,0 – 2,6 2,6 – 6,8 6,8 – 18 >18 
33 Ni <1,0 1,0 – 1,3 1,3 – 1,7 1,7 – 2,4 >2,4 
31 Pb <1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,2 2,2 – 3,3 >3,3 
85 Zn <1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,3 2,3 – 3,5 >3,5 
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Trots att belastningen av metaller på Öresund är hög genom påverkan 
från avloppsreningsverk, industrier, vattendrag och fartygstrafik görs få 
mätningar. Jämfört med utsläppen av metaller (från reningsverk och 
industrier) till Öresund på 1980-talet har belastningen minskat kraftigt. 
Det gäller särskilt ämnen som arsenik, kadmium, krom och kvicksilver 
som ofta kommer från industriella processer. Belastningen av dessa är 
idag mindre än en tiondel av 1980-talets utsläpp. Ämnen som har en 
mer allmän användning i samhället som koppar, nickel och zink har 
minskat till mellan en tredjedel och hälften av 80-talets belastning. 
Utsläpp av bly till Öresund har minskat från 2870 kg till 42 kg, vilket 
tillskrivs att den blyade bensinen fasats ut.   
 
Helsingborgs hamnområden 
I Helsingborg tas prover på metaller i sediment både från hamn- och 
industriområden samt längs en gradient från Rååns mynning ut i havet.  
 
Arsenik har stor avvikelse från de naturligt förekommande halterna i 
och utanför Kopparverkshamnen och tydlig avvikelse i Sydhamnen. 
Övriga hamnområden har en något förhöjd halt jämfört med gradienten 
utanför Råån. Kobolt förekommer endast i naturliga halter.  
Blyhalterna varierar lite osystematiskt och i Råå hamn noteras mycket 
stor avvikelse medan hamnområdena generellt har högre halter än 
gradienten utanför Råån. Koppar uppvisar mycket stor avvikelse från 
de naturliga halterna i såväl hamnområden som vissa 
provtagningspunkter i gradienten utanför Råån. Krom och nickel 
uppvisar bara naturliga halter i hela provtagningsområdet.   
Kadmium uppvisar generellt en liten eller tydlig avvikelse från 
naturliga halter i hamnområdena men även på en tydlig avvikelse 
utanför Råån. Kvicksilver uppvisar generellt tydlig eller stor avvikelse 
från naturliga halter utom i provtagningspunkterna längst ut från Råån. 
Zink uppvisar stor och mycket stor avvikelse i hamnområdena men 
även utanför Råån.  
 

Malmö hamnområden 
Under 2001 har Malmö kommun utfört en undersökning av 
tungmetaller i sediment. Undersökningen är en uppföljning av en 
undersökning från 1993 och utfördes i Oljehamnen, Yttre och Inre 
hamnen, Industrihamnen, Frihamnen, Nyhamnen, Kockumsbassängen, 
Limhamns södra bassäng och småbåtshamnen. De högsta halterna 
återfanns i hamnar med liten båttrafik och därför liten omrörning av 
sedimenten.  
 
Arsenik har ökat markant på de flesta stationer dock har halterna varit i 
närheten av den naturligt förekommande.  
Kobolt analyserades inte 1993 men 2001 års värden låg alla kring 
bakgrundshalterna.Generellt har kromvärdena på stationer med höga 
värden sjunkit och de med låga ökat jämfört med 1993. Halterna låg 
dock under eller omkring bakgrundsvärdet. Halterna för nickel har 
generellt ökat men ligger fortfarande i anslutning till bakgrundsvärdena.  
Halterna av kadmium ligger över eller mycket över de naturligt 
förekommande halterna. Dock kan en minskning av halterna skönjas. 
Högst halter uppmättes i Oljehamnen, Limhamn, Kockumsbassängen 
och Industrihamnen. Även kvicksilverhalterna låg klart över 
bakgrundsvärdet även om en minskning kunde skönjas jämfört med 
halterna 1993. De högsta halterna uppmättes i Yttre hamnen, 
Kockumsbassängen och Industrihamnen. Blyhalterna har minskat sedan 
1993 men låg generellt över bakgrundsvärdena.  
Zinkhalterna har både ökat och minskat och ligger generellt över 
bakgrundshalterna. Kopparhalterna har generellt minskat men ligger 
fortfarande över bakgrundshalterna. En kraftig ökning av 
kopparhalterna har skett i en av delhamnarna i Industrihamnen. Detta 
kan möjligen förklaras av att något behandlats med kopparhaltig 
bottenfärg.  
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Köpenhamns hamn 
Köpenhamns hamn är kraftigt förorenad med bly, koppar och 
kvicksilver. I Sydhamnen har halter på 30 mg/kg TS noterats i 
sedimenten (vilket är ca 750 gånger högre jämförelsevärdet i 
bedömningsgrunderna). I Ytterhamnen har halten sjunkit till 5 – 10 
mg/kg TS. 
 
Svanemøllehamn, Fiskerhamn och Hvidovre är alla kraftigt förorenade 
med koppar (110, 95, 350 mg/kg TS), bly (161,72, 125 mg/kg TS) och 
zink (247, 315, 565 mg/kg TS). För koppar ligger halterna mellan 10 
och 20 gånger högre än jämförelsevärdet medan bly och zink ligger 
mellan 3 och 6 gånger över det värdet. För övriga tungmetaller är 
föroreningsgraden lägre.  
 
Öresund 
Öresunds vattenvårdsförbund tar prover på metaller i blåmusslor och 
skrubbskädda utanför Höganäs, Landskrona, Malmö och Klagshamn. 
Generellt är halterna av metaller låga och ligger i nivå med de naturliga 
bakgrundshalterna. Dock har det konstaterats förhöjda halter av bly i 
musslor vid Malmö och av nickel vid Klagshamn. Vid Höganäs 
konstaterades kraftigt förhöjd halt av tennorganiska föreningar TBT-Sn 
och DBT-Sn som ligger i en nivå där det är sannolikt att 
hormonstörningar inträffar hos känsliga arter. Även övriga 
provtagningsstationer uppvisade förhöjda halter. Metallhalterna i 
skrubbskädda låg på låga till normala halter för regionen. Dock 
noterades förhöjda halter av kvicksilver och krom vid Landskrona. 
Halten av kvicksilver låg över Livsmedelsverkets 
försäljningsgränsvärde för fisk. En undersökning av bland annat 
kvicksilver i fisk har gjorts i Malmös havsområde år 1997/98. Torsk, 
sill och skrubbskädda undersöktes. Halterna för samtliga arter var väl 
under gränsvärdet för överlåtning och försäljning. För övriga 
undersökta metaller var halterna på ungefär samma nivå som vid andra 
undersökningar i Öresund och norra Europa. 

Vid Dragör, Kungsdjupet och Vedbæk har blåmusslor analyserats på 
tungmetaller – från 2000 har analyser också utförts i Köge Bukt. 
Halten av bly och kadmium har ökat kraftigt under perioden; för bly har 
nivån gått upp med en faktor 3, och för kadmium med en faktor 2 – 5, 
medan halterna av koppar, nickel, zink och kvicksilver i stort sätt är 
oförändrade. Den korta tidsserien gör det dock svårt att avgöra, om det 
rör sig om en förändring eller om de är uttryck för tillfälliga skillnader i 
provmaterialet. Trots de höga halterna av bly och kadmium ligger dessa 
värden under de gränser som gäller för tungmetaller i livsmedel. 
Tungmetaller har dessutom undersökts i skrubba utanför Köpenhamn 
och Vedbæk. Halterna av tungmetaller anses vara tillfredsställande, då 
de ligger i nivå med referensvärden och även under de gränser som 
gäller för konsumtion. Det har varit en positiv utveckling för 
kvicksilver från 1973 fram till i dag då kvicksilverhalten i Köpenhamns 
hamn har minskat med en faktor 4 och vid Vedbæk med en faktor 3. 
 
Metaller i blåmusslor i Helsingborg 
Analyserna av metaller i blåmusslor tyder på hög föroreningsgrad. 
Endast för kvicksilver kunde halterna betraktas som nära normala 
förhållanden. Nickelhalten är genomgående hög i hela det undersökta 
området. På många stationer uppvisade blåmusslorna höga halter för 
bly, tenn och kadmium. Stationer i Råå hamn och dess närhet uppvisade 
tydliga förhöjningar av nickel, kadmium, koppar och tenn vilket 
indikerar tillförsel från Råån eller från verksamheter i hamnen. 
Tennhalterna var genomgående förhöjda i hamnar som trafikeras av 
större fartyg. Dock var halterna av många metaller låga utanför 
reningsverket. Det finns stora skillnader mellan hur halterna avvek från 
normaltillståndet. Generellt hade musslorna högre avvikelse från 
normaltillståndet för bly, nickel och kadmium än för koppar och 
kvicksilver jämfört med sedimenten. Halterna i musslor kan vara en 
bättre indikator på belastningen då sedimenten till stor del är av 
erosions/transportkaraktär.  
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Näringsämnen i havet 

 
Vad är näringsämnen? 
Näringsämnena kväve och fosfor är tillsammans med oorganiskt kol 
och vatten grundstenarna vid uppbyggandet av växter och djur i havet. 
De marina växterna och algerna tar upp näringsämnen och med hjälp av 
solens energi bildar de organiskt material som kallas biomassa. Denna 
växtbiomassa utgör basen för den marina näringskedjan. 
 
I många kustnära områden finns ett stort överskott av näringsämnen 
och mycket stor biomassa kan då byggas upp av både mikroalger och 
av de snabbt växande makroalgerna som till exempel havssallad och 
fintrådiga alger. 
 
Den stora biomassan av mikroalger gör vattnet grumligt vilket skuggar 
de stora marina växterna som växer på botten, till exempel ålgräs och 
tång. Stora mängder av fintrådiga alger kan också skugga ålgräset 
genom att ligga som tjocka mattor på botten. De fintrådiga algerna kan  
när de sköljs upp på stränderna bli till besvär för badgäster och 
friluftsliv. 
 
 

 

Arbete på det danska miljöfartyget Daphne, foto Frederiksborg Amt 
 
 
Halten av näringsämnen i vattnet är därför en av de viktigaste 
faktorerna för tillståndet i vattenmiljön. Under många år har innehållet 
av näringsämnen i de kustnära områdena i Öresundsregionen varit 
höga. Många strandområden är belastade av uppsköljda och ruttnande 
algmassor och ålgräset har på grund av skuggning svårt att etablera sig 
och att bygga upp sin biomassa.

Sammanfattning 
 
Halterna av näringsämnen i vattnet i Öresund har reducerats under 
de senaste 20 åren. Halten av fosfor har reducerats kraftigt och 
uppfyller det gällande nationella målet i den danska vattenmiljöplan, 
medan det fortfarande är problem med halterna av kväve. 
Öresundsvattensamarbetet har utarbetat förslag till önskvärda 
regionala mål. Dessa har uppfyllts för fosfor, men inte för kväve. 
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Nitrat indhold i Køge Bugt 2001
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Hur mäter vi mängden näringsämnen? 
Mätningar av näringsämnen görs rutinmässigt på många stationer i 
Öresund. Vattnet hämtas med vattenprovtagare från olika djup och 
analyseras på halten av kväve och fosfor. Totalhalten av kväve och 
fosfor mäts och denna fraktion innehåller både de organiskt bundna 
näringsämnena och de oorganiska fraktionerna. Men eftersom det är de 
oorganiska näringsämnen som utnyttjas av alger och växter analyseras 
också dessa. Det är ammonium och nitrat i fallet med kväve och fosfat i 
fallet med fosfor. Halten av oorganiska näringsämnen följer en årlig 
variation. Figur 1 visar nitrathalten i vattnet på 1 meters djup vid station 
1727 mitt i Köge Bukt. Under vintermånaderna och de första 
vårmånaderna är halten av nitrat hög. När ljuset och dagens längd ökar, 
tillväxer algerna och de oorganiska näringsämnena förbrukas till en 
mycket låg nivå som finns kvar under hela sommarperioden. När 
algerna på grund av brist på ljus och låga temperaturer slutar att växa på 
hösten, kommer halten av näringsämnen att öka igen. 
 
Halten av näringsämnen under tidig vår blir på så sätt kritisk för hur 
stor algbiomassa som kan byggas upp i vattenområdet under sommaren. 
Om man jämför halten av oorganiska näringsämnen under 
vintermånaderna december, januari och februari från år till år, kan man 
se att en reduktion av näringsämnesnivån har skett på många stationer i 
Öresund. 
 
I norra Öresund har halten av fosfat under vinterperioden generellt 
reducerats genom åren. Däremot ses inte någon statistiskt säker 
reduktion av nitrathalten. Detsamma gäller i södra Öresund. Detta 
illustreras i figur 2 som visar fosfat- och nitrathalten under 
vintermånaderna i Köge Bukt från 1989 till 2001. Linjerna illustrerar 
utvecklingstendensen. 
 
 
 

 

Figur 1 visar den årliga variationen av kvävehalten, här nitrat, i Köge Bukt. 
Staplarna anger nitrathalten i mikrogram per liter fördelat på årets 12 månader. 
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Figur 2 visar utvecklingen av fosfor och kvävehalten under vintermånaderna i Köge Bukt från 1989 till 2001. Staplarna anger halten i mikrogram per liter vatten, ,medan 
linjerna anger utvecklingstendenserna. 
 
 
De önskvärda målen 
Öresundsvattensamarbetet utarbetade 1999 ett diskussionsmaterial med 
förslag till ”Nya mål för Öresund?” Operationella mål, det vill säga mål 
som kan mätas, vägas och räknas har hittills inte funnits för 

näringsämnen. De nya målen indelades i kortsiktiga mål, som skall 
uppfyllas till 2005 och i långsiktiga mål, som skall vara uppfyllda år 
2010. Tabellen nedan anger de önskade målsättningarna.

. 
 
 

 
 

 
 Kortsiktigt mål Långsiktigt mål 

Totalkväve mindre än 300 µg/l mindre än 200 µg/l 
Nitrat (vintermedelvärde)  mindre än 77 µg/l 

   
Totalfosfor 25 µg/l 20 µg/l 

Fosfat (vintermedelvärde)  9 µg/l 
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Fosfat i Køge Bugt
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Uppfyller vattenkvalitén målen? 
Halten av totalkväve är för hög i Öresund jämfört med både de 
kortsiktiga och de långsiktiga målen. Halten av kväve på den norra 
stationen vid Gilleleje ligger på gränsen till det kortsiktiga målet på 
maximalt  300 µg totalkväve per liter. På en annan station vid Höganäs 
är halten av kväve för hög. I centrala Öresund, representerat av 
stationer vid Ven och i Lundåkrabukten, är halten av totalkväve också 
väsentligt över målen och detsamma gäller för södra Öresund. För att 
uppfylla målet för kvävehalten måste både utsläppen av kväve från land 
och tillförseln från Östersjön och Kattegatt reduceras. 
Halten av totalfosfor är i motsatt till kvävehalten redan lägre än det 
kortsiktiga målet på 25 µg totalfosfor per liter i Öresund. I norra  

 
Öresund vid Gilleleje  ligger fosforhalten nära det långsiktiga målet, 
medan stationen på svensk sida vid Höganäs har en högre fosforhalt. På 
stationen vid Ven i centrala Öresund är fosforhalten lägre än båda de 
kort- och långsiktiga målen. Stationen vid Lundåkrabukten ligger strax 
under det långsiktiga målet. Fosforhalten i södra Öresund, i Köge Bukt, 
ligger också under det långsiktiga målet med vissa år undantaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3 visar halten av kväve och fosfor på 5 utvalda stationer i Öresundsområdet under 5 år (1997 till 2001). Resultaten är vintermedelvärden  från mätningar under december till 
februari. De röda linjerna anger Öresundsvattensamarbetets korta- och långsiktiga mål.
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Framtiden 
I och med att halten av näringsämnen är basen för växt- och 
algproduktionen är det nödvändigt att reglera tillförseln av 
näringsämnen. En hög näringsämneshalt sätter i gång en hel kaskad av 
effekter som i sin tur påverkar vattnets kretslopp och kvalitet. 
Utsläppen av fosfor har nu reducerats så mycket att de uppfyller båda 
de danske och de svenska vattenmiljöplanerna. Fosforhalten är även så 
låg att den uppfyller Öresundsvattensamarbetets egna mål. Kvävehalten 
däremot är inte tillräckligt låg ännu. Den reduktion som skett i 

utsläppen från land är inte tillräckligt stor. Kvävenivåerna lever inte 
upp till de i vattenmiljöplanerna  och Öresundsvattensamarbetets 
uppsatta målen. Stora delar av Öresund är samtidigt ett 
genomströmningsområde som påverkas av vattenkvalitén i både 
Kattegatt och Östersjön. Om vattenkvalitén i Öresund skall uppfylla 
målen måste ytterligare reduktioner ske i utsläppen från land på båda 
dansk och svensk sida, och utsläppen från våra grannländer måste 
reduceras, så att den tillförsel av kväve som sker från Kattegatt och 
Östersjön reduceras. 
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Växtplankton i Öresund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vad är växtplankton? 
Växtplankton är encelliga mikroskopiska organismer med klorofyll som 
landväxter. Vid en titt i vattnet kan vi endast ana oss till deras 
förekomst genom vattnets färg eller att siktdjupet är dåligt. Det som gör 
dem så betydelsefulla är att de står för huvuddelen av den producerade 
växtmassan i havet. Växtplanktonen driver med strömmarna och 
reagerar på de ständiga förändringarna i det omgivande vattnet.  
De närsalter (kväve- och fosforföreningar) som finns i vattnet omsätts 
av växtplanktonen med hjälp av ljusenergi. Artsammansättningen och 
produktionen styrs bl a av ljus, temperatur, näringstillgång och salthalt. 
Den största artrikedomen i Öresund återfinns i de norra delarna  pga 
högre salthalt varefter artrikedomen avtar söderut. 
Mycket grovt kan växtplankton i våra vatten indelas i tre grupper: 
blågrönalger, kiselalger och flagellater.  
Vissa plankton kan bilda gifter - toxiner som kan orsaka massdöd av 
fisk, fåglar och däggdjur eller ansamlas i skaldjur. En del giftiga arter 
behöver endast uppträda i låga koncentrationer för att ha en skadlig 
effekt 
 
Hur varierar växtplanktonen under året? 
Vintertid är planktonförekomsten låg på grund av det begränsade ljuset. 
Under  våren ökar växtplanktonens aktivitet i takt med den ökande  

Pansarflagellaten Dinophysis norvegica. Foto, Per Olsson, Toxicon AB 
 
 
ljusinstrålningen och höga näringshalter, för att kulminera i mars-april 
med den så kallade vårblomningen. Vårblomningen består till största 
delen av kiselalger och pågår under endast ca 1-2 veckor. 
Under sommaren är planktonproduktionen vanligtvis låg pga brist på 
näringsämnen men vid gynnsamt väder kan det utvecklas blomningar 
av blågrönalger. Flera blågrönalgarter kan utnyttja luftens kväve 
(kvävefixering) vilket är särskilt betydelsefullt när kvävet är förbrukat i 
vattnet. Många av blågrönalgerna är giftiga och giftigheten kan variera 
både inom samma art och mellan olika arter. Vid massförekomst av 
blågrönalger rekommenderas att man inte badar och speciellt småbarn 
och djur som lätt får i sig vatten bör inte vistas vid vattnet eller 
strandkanten. 

Sammanfattning 
 
Växtplanktonens säsongsvariation har i princip varit normal, dock 
förekom en unikt tidig vinterblomning 1997 varefter 
vårblomningen kom av sig. Under varma somrar uppträder tidvis 
blågrönalgansamlingar som kan ställa till förtret för badande.  
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Årsmedelkoncentration av klorofyll i ytvatten
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Klorofyll 
Mängden klorofyll a är ett grovt mått på biomassan av växtplankton i 
vattnet. Årsvariationen i Öresunds följer ett mönster med låga halter 
under vintern och därefter en kort period med höga halter i samband 
med vårblomningen. Under sommaren kan halterna öka tillfälligt men i 
huvudsak är de låga. På hösten ökar klorofyllhalten igen men blir i 
regel inte så hög som under vårblomningen 
 
Årsmedelkoncentrationen av klorofyll a ligger de senaste åren runt 2 
µg/l i hela Öresund. Även sommarmedelvärdena (maj-september) håller 
sig kring 2 µg/l. En lokal avvikelse finns dock för Lundåkrabukten de 
två senaste åren (vilket kan förklaras med stora blågrönalgblomningar). 
 

 
Händelser under den senaste 5-års perioden 
Året 1997 inledes med en vinterblomning som var unik. Alla de arter av 
kiselalger som normalt kommer vid vårblomningen i mars blommade 
redan i januari. Den sedvanliga blomningen i mars uteblev helt. Under 
sommaren skedde en massutveckling av blågrönalger i Öresund som 
var betydligt kraftigare än på många år. 
Planktonåret 1998 blev inte lika dramatiskt som 1997 men det blev en 
vinterblomning som gick över i en normal vårblomning. 
Vårblomningen 1999 blev normal med en ökning av  
 

klorofyllkoncentrationen i mars månad. Även denna sommar drabbades 
Öresund av ansamlingar av blågrönalger. Under åren 2000 och 2001 
har det inte varit några riktigt stora blomningar i Öresund och 
planktonflorans utveckling har följt ett normalt mönster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Sommarmedelkoncentrationen (maj-september) av klorofyll i ytvatten på fyra 
lokaler i Öresund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Årsmedelkoncentrationer av klorofyll i ytvatten på fyra lokaler i Öresund. 
 

Det kortsiktiga målet för klorofyll är ett års- och sommarmedel på 
1-2 µg/l samt att tillfällen med klorofyllmaxima (>8 µg/l) endast 
inträffar vart tionde år. Det långsiktiga målet är att få ner års- och 
sommarmedel till < 1 µg/l och att begränsa klorofyllmaxima (>8 
µg/l) till högst vart 20:e år. 
Det kortsiktiga målet för planktonsamhällets sammansättning är en 
varierad artsammansättning och på lång sikt eftersträvas även att 
andelen giftiga alger minskar. 
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Fintrådiga alger 
 

 
 
Fintrådiga ettåriga alger är en blandning av olika arter grön-, brun- och 
rödalger. Med den danska benämningen ”fedtmög” menas dock bara 
brunalger. Längs Öresundskusten börjar de fintrådiga algerna att 
tillväxa i april och förekommer rikligt i maj-juni följt av ett 
biomassamaximum i juli. Därefter minskar mängden genom att 
näringshalterna i vattnet minskar och algerna börjar brytas ned.  
Algerna kan växa på stenar och annat hårt underlag eller som påväxt på 
annan vegetation. Vid de perioder då de förekommer i stora mängder är 
det i huvudsak som löst liggande sjok på bottnarna.  
 
Stora mängder av lösliggande fintrådiga alger medför många problem 
framförallt i kustnära områden. De kan slå ut andra algarter och ålgräs 
som är viktiga uppväxtplatser för bl a fiskyngel. När de fintrådiga 
algerna skall brytas ner kan syrebrist uppstå som då drabbar de 
bottenlevande djuren. 
Fintrådiga alger är ett känt problem framförallt för fiskerinäringen med 
igensättning av nät och minskad fångst.  
De fintrådiga algerna är en del av den naturliga artsammansättningen 
och det blir endast ett problem när de förekommer i stora mängder. 
Problemen antas bero på för höga halter av kväve och fosfor och för att  
 
 

 
 

”Fedtmøg” på en flerårig brunalg (Fucus serratus). Foto Roskilde Amt. 
 
komma tillrätta med dessa problem krävs alltså att tillförseln av 
närsalter minskar. 
Historiskt har det förekommit massförekomst av alger sedan början av 
1900-talet. Problemet är alltså inte nytt men förekomsterna tycks ha 
blivit rikare och uppträder under längre perioder. 
 
Både det kortsiktiga och det långsiktiga målet är att få ett tillstånd då 
inga massförekomster av fintrådiga alger uppträder. 
 

 

Sammanfattning 
 
Fintrådiga alger är en del av den naturliga artsammansättningen i 
havet. Vid förekomst i stora mängder ställer algerna till problem 
framförallt för fiskerinäringen och för de bottenlevande 
organismerna. 
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Syreförhållanden i Öresund 
 

 
 
Varför är syre så viktigt? 
Syre är förutsättningen för liv både i vattnet och på havsbottnen. Både 
fisk, bottendjur och många bakterier använder syre vid respiration. När 
syreinnehållet i vattnet reduceras flyr först fiskarna och därefter de 
bottendjur som kan. Men många bottendjur som till exempel musslor 
kan inte fly. När syret förbrukats dör därför många djur. I 
bottensedimentet förbrukas också syret. När detta sker kommer 
svavelväte att friges från havsbottnen. Svavelväte är ett mycket starkt 
gift för både djur och växter.   
 
Hur styrs syreförhållanden? 
Under normala förhållanden är syrehalten i vatten och på havsbotten 
goda. Men under de sista 20 åren är det noterat en stigande tendensen 
till ökad syrebrist. Orsaken anses vara den ökade mängden 
näringsämnen i kustvattnen, eftersom näringsämnen och mängden syre 
i vattnet hänger samman i det biologiska systemet. När det tillförs 
näringsämnen till vattenmiljön utnyttjas dessa som byggnadssten i de 
marina växterna. Växter och alger bildar med solens energi organiskt 
material som vi kallar växtbiomassa. Måttliga mängder näringsämnen  
 

 
 
 

Foto, Roskilde Amt. 
 
ger en måttlig växtbiomassa, medan stora mängder av näringsämnen 
kan förskjuta balansen mellan olika typer av marina växter. Stora 
mängder av näringsämnen ger stor mängd av mikroskopiska alger eller 
växtplankton samt ettårige alger som till exempel havssallad och 
fintrådiga alger. När algerna dör i slutet av sommaren och på hösten, på 
grund av att temperaturen sjunker och dagarna blir kortare, sjunker 
algerna till botten där bakterierna bryter ned växtbiomassan. Denna 
process förbrukar syre. Så när en stor  

Sammanfattning 
 
Syreförhållandena i Öresunds har under den senaste 5-års perioden varit 
goda i områden med grunt vatten. Syrebrist har inte uppmätts där. 
Syrebrist har däremot observerats varje år sedan 1998 på de djupare 
stationerna. 
Öresund uppfyller således inte de målsättningar som 
Öresundsvattensamarbetet har satt upp. 
Under sensommaren 2002 drabbades hela norra och centrala delen av 
Öresund av den värsta syrebristen i mannaminne.      
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mängd växtbiomassa skall brytas ner blir syreförbrukningen stor och 
vice versa. 
 
Andra förhållanden kan också ha ett betydelse för syrehalten på botten. 
Djupt vatten skiktas under sommaren på så sätt att det finns ett varmare 
övre mindre salt skikt och ett nedre kallare och mera salt skikt. 
Övergången mellan dessa två skikt kallas språngskiktet och är nästan 
omöjligt för syremolekyler att tränga igenom. Under längre perioder 
med stabilt språngskikt kommer syret att förbrukas under språngskiktet 
och syrebrist uppstår. I de grunda områdena är vinden ofta så stark så 
att vattenmassorna blandas så att språngskikt inte uppstår. I detta 
sammanhang har vindens styrka och riktning stor betydelse. 
 
 
De önskvärda målsättningar 
Öresundsvattensamarbetet utarbetade 1999 ett diskussionsförslag Nya 
mål för Öresund? Hitintills har det på danska sidan funnits en 
målsättning på mera än 4 mg syre/liter vatten och på den svenska sidan 
mera än 4 ml syre/liter vatten. Öresundsvattensamarbetet önskar med 
den nya målsättningen, att vattenpelaren och bottenvattnet skall vara 

mer syrerikt. Detta har resulterat i förslag till kortsiktiga målsättningar, 
där vattnets syrehalt bör vara högre än 5,6 mg syre/liter vatten och 
bottenvattnets syrehalt högre än 5 mg syre/liter vatten.  
 
Syreförhållanden i Öresund 
I Öresund mäts syre på ett flertal djupa stationer i den norra och 
centrala delen och på stationer med grundare vatten i centrala och södra 
delen av Öresund. 
 
På de djupa stationer, som representeras av Espergærde, Ven og 
Hollænderdjupet har syrebrist konstaterats varje sensommar under den 
sista 5-års perioden med undantag för 1997 som illustreras i figur 1. 
1997 var ett speciellt år med mycket liten nederbörd och därmed låg 
utlakning av näringsämnen från land.  
 
På de grunda stationerna har syrebrist inte konstaterats de senaste 5 
åren. Vinden har varit så stark, att vattenmassorna har blivit 
omblandade och syre har kunnat tillföras bottenvattnet. Men 2002 
hände någonting. 

 Kortsiktigt mål Långsiktigt mål 
Nuvarande målsättning Högre än 4 mg syre/liter  
   
I vattenpelaren Högre än 5,6 mg syre/liter Högre än 5,6 mg syre/liter 
Vid botten Högre än 5 mg syre/liter Högre än 5,6 mg syre/liter 
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Figur 1 som visar syreförhållanden på stationer med djupt och grunt vatten i Öresund. De djupa stationerna har varit utsatta för syrebrist varje år med undantag av 1997 (ljus 
stapel), medan stationer på grunt vatten och med god vindpåverkan inte har varit drabbade av syrebrist under de senaste 5 år (mörka stapel). 
 
 
 

 
 

De extrema förhållanden i 2002 
Under sensommaren 2002 har det i Öresund, liksom i övriga farvatten 
runt både Danmark och Sverige konstaterats den värsta och  mest 
långvariga syrebristen, som har uppmätts. Efter den unikt våta våren då 
regnmängderna slog alla rekordet var utläckaget av näringsämnen till 
de kustnära områden stor Dessutom blev vädret varmt och lugnt under 

sommaren varvid syrebrist uppstod. Både de djupa och de grunda 
områdena i norra och centrala Öresund drabbades hårt av syrebrist, 
medan det inte fanns någon syrebrist i Köge Bukt. Köge Bukt är öppet 
mot ost och med de ostliga vindarna under 2002 har vattnet kunnat 
blandas omblandat. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1997 1998 1999 2000 2001 
Djupa stationer Låga stationer 

Syrebrist 

Icke  
syrebrist 
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Badvattnet i Öresund 

 
Längs båda den svenska och den danska Öresundskusten finns många 
goda möjligheter att bada. Det stora vattenutbytet i Öresunds ytvatten 
gör att till och med stadsnära stränder har en bra vattenkvalitet. De 
kommunala myndigheterna övervakar stränderna, och resultaten av 
övervakningen sammanställs av amterna och Köpenhamns Kommun i 
Danmark och av Naturvårdsverket i Sverige. Riktlinjerna för 
övervakning är i stort sätt samma i Sverige och Danmark: Stränderna 
kontrolleras i regel varje 14:e dag under badsäsongen. 
 
Bakteriell förorening av badvattnet 
I närheten av utsläpp från reningsverk eller från vattendrag, som släpper 
ut spillvatten, kan vattnet vara så förorenat att bad inte rekommenderas. 
Vid bräddningar (översvämningar) blandas avloppsvatten och 
regnvatten då de ofta har gemensamma avloppsrör. 
 
Badvattenproverna undersöks och analyseras därför på coliforma 
bakterier som kommer från vårt tarmsystem. Många colibakterier i 
vattnet är tecken på att det också kan finnas sjukdomsframkallande 
bakterier. Coliforma bakterier finns alltid i avloppsvatten från hushåll,  

 
 
 

Foto, Miljøkontrollen, Københavns Kommune. 
 
Undersökningar görs även på Escherichia coli, en tarmbakterie, som 
kommer från varmblodiga djur (däggdjur och fåglar) och fekala 
streptokocker som kommer från exkrementer.  
 
Dessutom undersöks badvattnets genomsiktlighet, det vill säga om det 
finns en synlig förorening. Siktdjupet i vattnet bör vara över en meter. 
Vind- och strömriktning samt väderförhållanden beskrivs för 
användning vid en eventuellt registrerad förorening.  

men vattnet kan dessutom innehålla hälsofarliga bakterier.  
 
 

 
 

Sammanfattning 
 
Badvattnet i Öresund har generellt haft en bra kvalite under den 
senaste 5 års perioden. Det har endast varit problem enskilda år och 
på ett fåtal platser i samband med t ex bräddningar (översvämningar)
från avloppssystemet. 1997 och 2001 uppträdde blomningar av 
giftiga blågröna alger och badning avråddes i vissa områden.  
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Förutom de bakterier, som ingår i badvattenundersökningen finns  i 
havsvatten en rad naturligt förekommande bakterier däribland Vibrio 
vulnificus. Bakterien lever bäst vid saltkoncentrationer på upp till 20 ‰ 
och vattentemperaturer på över 20°C. Det finns inget sammanhang 
mellan utsläpp av avloppsvatten och förekomsten av denna bakterie. En 
infektion med Vibrio vulnificus ger röd hud, svullnad och eventuellt 
svullnad i det infekterade området. Infektionen sprider sig snabbt och 
kräver behandling med antibiotika. Många kommuner undersöker 
därför om denna bakterie förekommer när vattentemperaturen är över 
20°C. 
 
Hur är vattenkvalitén? 
Badvattenkvalitén bedöms utifrån regler med vägledande värden för 
mängden av bakterier, vattnets klarhet med mera. Reglerna är grundade 
på gemensamma europeiska regler och Europa Kommissionen ger varje 
år ut en rapport om kvaliteten på badvattnet i Europa. 
 
På den danska sidan av Öresund har badvattenkvalitén generellt varit 
bra i perioden 1997-2001. Dock har kvaliteten i Köge Bukt varit 
växlande under 1999 vilket möjligen beror på en våtare sommar än 
normalt och därmed en större risk för bräddning av avlopssvatten. 
Under år 2000 var badvattenkvalitén en aning växlande på kuststräckan 
mellan Köpenhamn och Helsingör. 
 
Badvattenkvalitén på den svenska sida av Öresund har generellt varit 
bra under perioden 1997 till 2001.  
 
De giftiga algerna 
I centrala Öresund finns så stort vattenutbyte att problem med giftiga 
alger är sällsynta. Under de siste 5 åren inträffade dock kraftiga 
blomningar av blågröna alger både 1997 och 2001. Detta antas 
bero på de höga sommartemperaturerna samt vindstilla väder – i en 
sådan situation kan dessa alger snabbt bli dominerande.  

 

Blågrönalgen Nodularia spumigena, foto Roskilde Amt 
 
 
 
 
Massblomningar av blågröna alger kan ses som vitaktigt ludd eller 
oklart vatten. Vissa arter innehåller gifter som påverkar levern och 
nervsystemet medan andra arter ger eksem vid hudkontakt och 
magproblem om vattnets sväljs. Vid skadliga algblomningar varnar 
kommunerna de badande med skyltar på stranden och övervakning av 
badvattenkvalitén görs varje dag. Vid massförekomst av blågröna alger 
är avråds från att bada. 
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Blå Flagg-kampanjen 
Kampanjen påbörjades under miljöåret 1988 av FEEE (Foundation for 
Environmental Education in Europe). Blå Flagg kampanjen startades 
för att påskynda de lokala myndigheter att se till att det  finns  rena och 
säkra badstränder för den lokala befolkningen samt turister. Kampanjen 
har i efterhand fått ett bredare perspektiv med hänsyn till 
miljöförbättringar av kustområden och de kriterier som används för 
tilldelningen av ”blå flagg” har utvidgats. I Danmark har Friluftsrådet 
hand om kampanjen och i Sverige är det Stiftelsen Håll Sverige Rent. 
Utöver övervakningen av bakterier i  badvattnet finns en rad krav på 
själva stranden. Det betyder att där måste finnas en livsräddare, bra 
parkeringsförhållande, lätt tillgång till stranden, bra toalettförhållanden 
och avfallshantering. Idag finns det Blå Flagg vid Köge Bukt 
strandpark, Amager Strand, några få platser längs ostkusten vid 
Tårbæk, Nivå, Snekkersten och Helsingör och på nordkusten vid 
Hornbæk, Dronningmölle och Gilleleje. På svenska sidan finns Blå 
Flagga i norra Öresund i Helsingborgs stad och i södra Öresund i 
kommunerna Landskrona och Malmö. 
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Kartan visar badvattenstationerna längs Öresunds stränder där prover tas ut under  bassäsongen. 
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Matematisk datamodell och resultat 

Öresund enligt datamodellen 
. 
 
 
 

 
Användning av modeller 
Datamodeller används ofta vid värdering av hur ingrepp av olika slag 
kommer att påverka vattenkvalitén t ex om bropelare och hamnpirar har 
en oacceptabel inverkan på vattenkvalitén. Det är också möjligt att 
värdera om vattenkvalitén förbättras då åtgärder som minskar utsläpp 
av näringsämnen genomförs. Modellen ger en överblick av de effekter 
som olika åtgärder kan ha på vattenkvalitén. Utifrån modellens resultat 
kan åtgärder värderas gentemot eventuell förbättrad vattenkvalitet. 
 
Syftet med Öresundsvattensamarbetets modell var att uppskatta hur 
vattenkvaliteten förändras vid olika belastning av näringsämnen. 
Avsikten var att beräkna de närsaltbelastningar som Öresund kan tåla 
för att de uppsatta målsättningar ska nås. Med Danmarks och Sveriges 

godkännande och genomförande av handlingsplaner som på båda sidor 
av Öresund reducerar utsläpp av näringsämnen, kändes det naturligt att 
ta utgångpunkt i de reduktioner som omtalas i handlingsplanerna.  

  
 
För att undersöka om handlingsplanernas genomförande hade verkan på 
vattenkvalitén i Öresund gjordes beräkningar av vattenkvalitén före och 
efter att handlingsplanerna börjat gälla. Eftersom jordbruket inte lever 
upp till de mål i handlingsplanerna som gäller reduktion av 
närsaltläckage gjordes två olika beräkningar för vattenkvalitén efter 
handlingsplanernas genomförande. I den första uppsättningen ”Nu 
situationen” beräknades vattenkvalitén som den var efter att 
handlingsplanerna beslutats och i princip var genomförda men där 
kvävereduktionsmålet inte var uppfyllt. I den andra uppsättningen 

Sammanfattning 
 
Syftet med Öresundsvattensamarbetets modell är att bedöma hur 
vattenkvaliteten förändras om man ändrar på olika utsläpp från 
kusten och om innehållet av näringsämnen ändra sig i vattnet från 
Kattegatt och Östersjön. Vad skall till för att de föreslagna 
miljömålen skall uppnås i Öresund 
 
Slutsatsen av olika modellkörningar är att vattenmiljön i det öppna 
Öresund huvudsakligen styrs av kvaliteten i det vatten som kommer 
från Kattegatt och Östersjön. Vad gäller den kustnära miljön visar 
modellen en tydlig förändring om man ändrar på belastningen från 
svensk och dansk sida. 
 
Modellen fungerar bäst till att beskriva det öppna Öresund. Om man 
vill modellera effekten av lokala förbättringar måste 
nätupplösningen förfinas. 
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”Handlingsplaner genomförda” beräknades vattenkvalitén efter de 
reduktioner som handlingsplanernas borde ha medfört vad gäller 
läckaget från jordbruksmark (det vill säga större reduktion av 
markläckaget). Dessa beräkningar jämfördes med ett beräknat 
”Bakgrundsscenario” för tillståndet 1990 som var ett relativt normalt år 
med hänsyn till nederbörd. Vandmiljöplanen i Danmark och de svenska 
åtgärderna hade då inte hunnit få full effekt.  
 
Modellresultaten 
Modellen visar att de största problemen, som förväntat, finns i bukter 
med stora utsläpp från punktkällor eller stora vattendrag. Modellen 
visar dessutom att föroreningarna ”stryker längs kusten”, det vill säga 
att de utsläpp som finns längs kusten i högre grad ger problem lokalt än 
ute i Öresund. Modellen visar också att den styrande faktorn för de 
öppna områdena (djupvattnet i mitten) är belastningen över randen– det 
vill säga från Östersjön och Kattegatt. Därför bör debatten om Öresunds 
miljö delas upp i två problemställningar: 1. Lokala åtgärder ger en lokal 
förbättring i det kustnära områdena. 2. Miljötillståndet i de öppna 
områden styrs däremot i högre grad av nationella och internationella 
åtgärder och utvecklingen av den generella belastning i Östersjön och 
Kattegatt. 
 
Har målen uppfyllts i Öresund? 
De målsättningar som man hitintills har för kustvattnen på båda sidor 
av Öresund är formulerade i ord och inte i siffror vilket gör det svårt att 
jämföra resultaten från modellsimuleringarna med målsättningarna. 
Öresundsvattensamarbetet har därför i en diskussionsinledning försökt 
att uppställa Nya mål för Öresund? där det finns kvantitativa 
målsättningar på olika mätbara parametrar. I rapporten finns både kort- 
och långsiktiga mål uppställda och det är de kortsiktiga målen som 
hänvisas till i modellarbetet. 
 
 
 

Det öppna Öresund 
Öresund är som en stor flod där vattnets riktning växlar men oftast 
finns en nordgående ytström och en sydgående bottenström. Utsläpp av 
ämnen får därmed inte samma betydelse i Öresund som i 
vattenområden, där utsläpp sker till mera slutna fjordar och bukter. Det 
finns därför i dag en bra vattenkvalitet i den öppna delen av Öresund 
medan det i de kustnära delarna av de stora bukter är sämre 
vattenkvalitet. 
 
Modellen visar att i den öppna delen av Öresund är målen för 
vattenkvalitén uppfylld i alla tre beräkningarna, scenarierna (titta i 
avsnittet om Användning av modeller på föregående sida) någon del av 
tiden och skillnaden mellan de tre scenarierna är små. Detta beror 
primärt på att vattenkvaliteten i denna del av Öresund styrs av vatten 
från Kattegatt och/eller Östersjön. Det finns dock korta perioder då 
målsättningen inte är uppfylld för kväve, fosfor, klorofyll och siktdjup.  
 
Kusterna och stora delar av bukterna 
Längs kusterna och speciellt i de inre delarna av de stora bukterna är 
det större skillnad på de tre scenarierna. Det ses en tydlig skillnad på 
vattenkvalitén i simuleringen ”Bakgrundsscenario” och de två 
simuleringar som beskriver förhållandena efter åtgärder. Trots en 
förbättring i vattenkvaliteten kommer målen fortfarande inte vara 
uppfyllda längs stora delar av kusten. Innehållet av kväve, fosfor och 
klorofyll är således ofta mycket högre än vad målsättningarna tillåter. 
Innehållet av kväve är ofta större än 350 µg totalkväve per liter och 
fosfor ofta större än 30 µg per liter. Klorofyll varierar omkring 
målsättningen på 2 µg per liter. 
Däremot finns det endast en liten skillnad mellan simuleringarna ”Nu-
situation” och ”Handlingsplan genomförd”. Orsaken beror primärt på 
att skillnaden i belastning mellan de två scenarior inte är så stor. Den 
faktiska minskning i fosforutsläppen från punktkällor som ingår i ”Nu-
situationen” är väsentlig större än den som beslutats (jmf 
”Handlingsplan genomförd”).  
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Slutsats 
Vattenkvalitén i den öppnare delen av Öresund styrs i huvudsak av det 
genomströmmande vatten från Kattegatt och/eller Östersjön. 
 
Modellen visar att målen i miljöhandlingsplanernas om en väsentlig 
reduktion av kväve- och fosforbelastningen endast ger en liten 
reduktion av koncentrationerna i vattnet i den öppna delen av Öresund. 
Detta överensstämmer med de löpande undersökningar som utförs på 
båda sidor av Öresund. 
 
Trots att Vattenmiljöplanen (DK) har förbättrat vattenkvaliteten i de 
större bukterna och längs kusterna är målen ännu inte uppfyllda.  
 
Resultaten för kustvattnet och de stora bukterna ska dock tas med ett 
visst förbehåll. Utspädningen av utsläppta ämnen från land överskattas 
som en effekt av modellens grova nätstorleken (900x900 m). Detta 
medför att koncentrationen av de utsläppta ämnen underskattas och 
vattenkvaliteten framstår lokalt som bättre än vad den egentligen är. 
Den grova nätstorleken har inte samma betydelse för den öppna delen 
av Öresund. 
Om det ska vara möjligt att ge en mera precis värdering av 
miljöhandlingsplanernas lokala effekt på vattenkvaliteten skall det 
ställas upp delmodeller för de större bukterna med en mindre 
nätupplösning. En annan möjlighet är att sätta upp Öresundsmodellen i 
en trekantsmodell. Med detta system kan man differentiera nätstorleken 
så att den blir mindre längs kusten och större i den öppna delen av 
Öresund. 
 
Om man vill uppnå stora ändringar i till exempel siktdjup och 
utbredning av ålgräs krävs, en väsentligt minskning i den allmänna 
belastning av Öresund. Detta kan ske genom ytterligare reduktion av de 
kustnära utsläppen och vid reduktion i inflödande vatten från Östersjön 
och Kattegatt.  

 
För att belysa vad som sker om koncentrationen av näringsämnena, som 
kommer in över randen reduceras med t ex. 50%, utfördes en beräkning 
av denna situation. Resultatet blev en markant ökning av ålgräsets 
utbredning. Orsaken till ålgräsets ökade utbredningen är att vattnet blev 
klarare som en effekt av att växtplanktonen tillväxter långsammare med 
lägre närsaltinnehåll.  
 
De kustnära koncentrationerna av närsalter är på många ställen (till 
exempel Nivå Bukt, Lundåkrabukten och Lommabukten) högre än i de 
centrala delarna av Öresund. Lokala förbättringar kan därför uppnås 
genom lokal reduktion av belastningen. 
 
Eftersom resultatet för situationen med en halverad koncentration av 
inströmmande kväve visade en mycket stor förbättring av 
vattenkvalitén, gjordes också beräkningar för en situation, där 
koncentrationen av det inströmmande kväve fördubblades. Resultatet 
visade en förväntat kraftig reduktion av vattenkvalitén. 
De två scenarier med ändrad belastning från Östersjön och Kattegatt 
visar att betydande reduktioner i den allmänna belastning ger väsentliga 
förbättringar i mängden av plankton, siktdjup och utbredning av ålgräs. 
En ökad belastning kommer att ge motsatt väsentlig försämring av 
Öresunds miljötillstånd. 
 
Ytterligare information om Öresundsmodellen 
Vill du veta mera om resultaten från Öresundsvattensamarbetets 
modellkörningar samt de osäkerheter och felkällor som finns i 
förbindelse med beräkningar av vattenkvalitén med hjälp av modeller 
kan du söka på hemsidan www.oresundvand.dk.  
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