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Havsabborre (Dicentrarchus labrax).
Foto: Peter Göransson
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Klimatet håller på att sakta förändras, och vi går 
mot varmare och regnigare väder. Den senaste 
femtonårsperioden har årsmedeltemperaturen i 
luft stigit med ca 1 grad och nederbörden har 
ökat. 

Under perioden 2002-2007 har det varit va-
rierande väder.  I sin helhet var 2002 ett varmt 
år med rekordvarm sommar och hösten var sva-
lare än normalt medan det under vintern kom 
rikligt med nederbörd. 

I likhet med 2002 blev 2003 mindre blåsigt 
än normalt. Annars var året normalt. 

Året 2004 inleddes med en varm regnig vår 
som följdes av en kall sommar. Högsommarvär-
men kom i augusti och hösten blev mild. 

En våldsam storm utbröt under i januari 
2005 kallad Gudrun. I dess spår följde rekord-
höga vattenstånd. Sommarvärmen kom i juli 
och därefter var vädret ostadigt men med en 
varm höst och vinter. 

Trots en kylig start på 2006 var det ett milt 
år med värmerekord på sommaren. Efter lång 
torka i juli kom i augusti våldsamma skyfall. 

Väderåret 2007 blev ovanligt varmt och 
blött. Första halvåret var varmare än normalt. 
I mitten av januari drog årets kraftigaste storm 
”Per” in.

Klimatförändringar
Världen över är nu klimatforskare överens om 
att klimatet håller på att förändras. Framöver 
kan vi förvänta oss översvämningar, förändrade 
nederbördsmönster, varmare klimat och oftare 
förekommande extrema vädersituationer. En 
effekt av ökad temperatur kan vara att det de 
senaste åren fångats flera exemplar av gulstrim-
mig mullus (Mullus surmuletus) och havsab-
borre (Dicentrarchus labrax) i Öresund. Dessa 
fiskar förekommer vanligen i Medelhavet och 
upp till Brittiska öarna. Tätare fångster av dessa 
arter kan alltså vara ett första tecken på ett allt 
varmare Öresund. Ökad temperatur kan få 
stora konsekvenser, bland annat för torsken, 
syreförhållandena och djurlivet i sundet. 

Klimaforhold / Väderförhållandet

Klimaet forandres langsomt og vi går imod 
varmere og mere regnfuldt vejr. Den seneste 
femten år er årsmiddeltemperaturen steget ca. 
1 grad og nedbøren er øget. 

I perioden 2002-2007 har der været meget 
forskellige vejrforhold. Som helhed var 2002 et 
varmt år med rekordvarm sommer. Efteråret var 
køligere end normalt og om vinteren var der 
høj nedbør. 

I både 2002 og 2003 var der mindre blæse-
vejr end normalt. Ellers var 2003 normalt. 

2004 blev indledt af et varmt og vådt forår, 
som blev fulgt af en kølig sommer. Varmen kom 
først i august og efteråret var mildt.

2005 startede med en voldsom storm (Gud-
run) i januar. Den resulterede i rekordhøj vand-
stand. Sommervarmen kom i juli. Derefter var 
vejret ustadigt, men med et varmt efterår og 
vinter.

Trods en kølig start på 2006 var det et mildt 
år med en rekordvarm sommer. Efter en lang 
tør juli kom der i august voldsomme skybrud.  

Vejret i 2007 var usædvanligt varmt og vådt. 
Første halvår var varmere end normalt. Midt i 
januar var der endnu en kraftig storm ”Per”.

Klimaforandringer
Verden over er klimaforskerne nu enige om at 
klimaet er ved at ændre sig. Fremover kan vi 
forvente oversvømmelser, forandret nedbørs-
mønster, varmere klima og flere ekstreme vej-
rforhold. En effekt af de højere temperaturer 
kan være at der de seneste år er fanget flere 
Stribet mulle (Mullus surmuletus) og Havbars 
(Dicentrarchus labrax) i Øresund. Disse fisk fo-
rekommer normalt fra Middelhavet og op til 
de britiske øer. Flere fangster af disse arter kan 
være et første tegn på et varmere Øresund. Øget 
temperatur kan få store konsekvenser blandt 
andet for torsken, iltforholdene ved bunden og 
dermed dyrelivet i sundet.
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Figuren til venstre viser totalbelastning af nitrogen på Øresund 1990-2005 / Figuren till vänster visar totalbe-
lastning av kväve till Öresund 1990-2005. 
Figuren til højre viser totalbelastning af fosfor på Öresund 1990-2005 / Figuren till höger visar totalbelast-
ning av fosfor till Öresund 1990-2005.

Kävlingeåen nitrogen transport og vandføring, 1990-2007 / Kävlingeån, kvävetransport och vatten-
föring, 1990-2007.
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Landbruget udleder den største mængde kvæl-
stof til Øresund, mens renseanlæggene er de 
største kilder for udledning af fosfor. På begge 
sider af Øresund er der gjort en stor indsats for, 
at reducere udledningerne. 

I takt med rensningsanlæggene langs de to 
kyster i Øresund er udbygget, er tilførslerne af 
nitrogen og fosfor også faldet markant.

Udviklingen af renseanlæggenes forbedrede 
renseevne ses tydeligst for fosfor, hvor der er 
sket et fald i udledningen på ca. 95 %, mens 
der for kvælstof kun er sket en reduktion på 
ca. 65 %. 

Når tilførslen af fosfor er reduceret væsentlig 
mere end tilførslen af nitrogen skyldes det, at 
fosfor primært kommer fra spildevand hvor det 
fjernes på renseanlæggene, mens kun en mindre 
del kommer fra vandløb. 

Den store variation i de tilførte mængder 
af nitrogen skyldes, at kvælstof udvaskes fra 
landbrugsjordene med nedbøren, og føres med 
vandløbene til Øresund. Kvælstof fra spildevand 
reduceres ligesom fosfor også væsentligt i rense-
anlæggene. Det fremgår af søjlediagrammerne, 
at de udledte kvælstofmængder fra renseanlæg-
gene har været konstante siden ca. 2000.

Den årlige nedbør som ses på de to søjledia-
grammer giver kun et fingerpeg om, at belast-
ningen fra vandløb er afhængig af nedbøren. I 
den nederste figur, hvor belastningen er kor-
rigeret for nedbøren ses der en meget flot sam-
menhæng mellem vandføringen (nedbøren) og 
de tilførte mængder af nitrogen. Eksemplet vi-
ser Kävlingåen, men gælder alle vandløb.

Belastningen med næringssalte kan ændre 
sig, hvis udvaskningen øges som følge af kli-
maændringer og mere nedbør. Desuden vil den 
øgede befolkningstilvækst i Øresundsregionen 
sætte vores rensningsanlæg under pres. Rens-
ningsanlæggene undergår dog også en konstant 
teknologisk udvikling, som forventes at holde 
trit med befolkningstilvæksten. Læs mere om 
Øresunds belastning på http://www.oresunds-
vand.dk/Dansk/html/reports.html 

Belastning af Øresund /Belastning på Öresund

Jordbruket står för den största mängden kväve 
som belastar Öresund medan avloppsrenings-
verken är den största källan när det gäller ut-
släpp av fosfor. På båda sidor av Öresund har 
det gjorts stora insatser för att minska utsläp-
pen.

I takt med att avloppsreningsverken längs 
kusterna har byggts ut så har tillförseln av kväve 
och fosfor också minskat markant. 

Förbättringen av reningstekniken syns tyd-
ligast för fosfor där det skett en minskning av 
utsläppen på ca 95 % medan det för kväve skett 
en reduktion på ca 65 %.

En väsentlig reduktion av fosfortillförseln 
beror på att fosfor i första hand kommer från 
avloppsvatten som renas medan endast en min-
dre del kommer från vattendragen.

Den stora variationen i mängden tillförd 
kväve beror på att kväve läcker från jordbruks-
mark när det regnar och transporteras med vat-
tendragen till Öresund. Kväve i avloppsvatten 
reduceras, liksom fosfor, väsentligt i avloppsre-
ningsverken. Det framgår av diagrammen att 
utsläppen av kväve från avloppsreningsverken 
varit konstant sedan år 2000.

Den årliga nederbörden ger en fingervisning 
om att belastningen från vattendragen är styrd 
av nederbörden. I den nedersta figuren där be-
lastningen är korrigerad för nederbörden ses ett 
sammanhang mellan vattenföringen (nederbör-
den) och den tillförda mängden kväve. Exem-
plet visar Kävlingeån men principen gäller alla 
vattendrag.

Belastningen av näringämnen kan ändra sig 
om läckaget ökas som en följd av klimatföränd-
ringar och mer regn. Dessutom kommer den 
ökade befolkningstillväxten i Öresundsregio-
nen att sätta reningsverken på prov. Avlopps-
reningsverken genomgår ständigt en teknisk 
utveckling som förväntas hålla samma tempo 
som befolkningsutvecklingen. Läs mer om Öre-
sundsbelastning på http://www.oresundsvand.
dk/Svenska/html/reports.html.
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Nitrit-nitratkvävedata i Öresund söder om Ven. Punkterna visar nitrit-nitratkvävehalten 
(medelvärde 0-5 m) för år 2007. Den heldragna linjen är ett medelvärde och de streckade 
linjerna visar standardavvikelsen för perioden 1990-2006. Standardavvikelsen är ett mått 
på hur mycket de olika värdena avviker från medelvärdet.

Fosfatdata i Öresund söder om Ven. Punkterna visar fosfathalten (medelvärde 0-5 m) för år 
2007. Den heldragna linjen är ett medelvärde och de streckade linjerna visar standardav-
vikelsen för perioden 1990-2006. Standardavvikelsen är ett mått på hur mycket de olika 
värdena avviker från medelvärdet.
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Vattnets kemiska sammansättning i Öresund 
påverkas av omkringliggande havsområden, 
vattendragens transport av ämnen, utsläpp 
från industrier och reningsverk samt nedfall 
från luften. Näringsämnen som tillförs havet är 
normalt inget miljöproblem i sig då de är en 
förutsättning för liv i havet. Det blir problem 
när näringsämnen tillförs i ökad mängd så att 
balansen i ekosystemet rubbas. Ökad förekomst 
av fintrådiga, ettåriga brun-, grön- och rödalger 
är ett tydligt tecken på ökade halter av närings-
ämnen i havet. De fintrådiga, ettåriga algerna 
kan växa över och konkurrera ut vanlig tång 
och ålgräs. Vid nedbrytning av allt biologiskt 
material krävs syrgas och på havsbottnarna kan 
det bli syrgasbrist när det biologiska materialet 
sedimenterar.

De viktigaste näringsämnena är kväve och 
fosfor. Kväve och fosfor har mer eller mindre 
tydliga årscykler med höga värdena under vin-
tern och låga värdena under sommaren. Det 
beror på att tidigt på våren när det blir ljusare 
startar en planktonblomning och det mesta av 
näringsämnena binds i organiskt material. En 
viss del av detta material förbrukas och återcir-
kulerar. Resten faller ner mot botten och havets 
ytskikt töms på kväve och fosfor.

Under perioden 2002-2006  har kväve och 
fosfor i stort sett legat på värden nära medelvär-
det för de senaste tio åren. Under hela 2005  och 
första halvan av 2006 var dock fosforhalterna 
förhöjda i hela Öresund. De höga fosforhalterna 
berodde på förhållandena i södra Östersjön och 
därifrån utströmmande vatten. Under 2003 var 
det ett stort inflöde av saltvatten till Östersjön. 
Detta salta vatten rörde sig längs botten och 
tryckte upp djupare liggande bottenvatten som 
innehöll höga halter fosfat.  Det var detta bot-
tenvatten som började strömma ut ur Östersjön 
under 2005 och fortsatte under halva 2006.

Vandkemi / Vattenkemi

Vandets kemiske sammensætning i Øresund 
påvirkes af de omkringliggende havområder, 
vandbåren transport af stoffer, udslip fra in-
dustrier og rensningsanlæg samt nedfald fra 
luften. Næringsstoffer, der tilføres havet, er 
normalt ikke et problem i sig selv, da de er en 
forudsætning for livet i havet. Det bliver først 
et problem, når mængderne af tilførte nærings-
stoffer bliver så store, at balancerne i økosyste-
met forskubbes. Øgede forekomster af fintrå-
dede, etårige grøn- og rødalger er et tydeligt 
tegn på øget indhold af næringsstoffer i havet. 
De fintrådede, etårige alger kan udskygge og 
udkonkurrere det oprindelige tang og ålegræs. 
Ved nedbrydning af organisk materiale kræves 
der ilt, og når det organiske materiale sedimen-
terer, kan der opstå iltsvind ved havbunden.

De vigtigste næringsstoffer er kvælstof og
fosfor. Både kvælstof og fosfor har mere 

ellermindre tydelige årscykler med de højeste 
værdier om vinteren og lavere værdier om som-
meren. Det skyldes at der tidligt om foråret, 
når det bliver lysere, starter en opblomstring af 
planteplankton og at det meste af næringssal-
tene derfor bindes i organisk materiale. En del 
af det organiske materiale spises og recirkuleres. 
Resten falder ned på bunden og tager nærings-
saltene med sig ned.

I perioden 2002-2006 har kvælstof og fosfor 
stort set ligget på værdier nær gennemsnitsvær-
dierne for de sidste 10 år. I hele 2005 og den 
første halvdel af 2006 var der dog højere fos-
forværdier i hele Øresund. De høje værdier 
skyldtes tilstrømmende vand fra den sydlige 
Østersø. I 2003 var der et stort inflow af salt-
vand til Østersøen. Det salte vand lagde sig ved 
bunden og pressede det dybereliggende fosfor-
holdige bundvand op. Det var dette vand, der 
strømmede ud af Østersøen i 2005 og første del 
af 2006. 
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Klorofylldata från en station söder om Ven. Punkterna visar klorofyllhalten (medelvärde 0-5 m) 
för år 2007. Den heldragna linjen är ett medelvärde och de streckade linjerna visar standardav-
vikelse för perioden 1990-2006.
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Klorofyll är ett grönt färgämne som tar hand 
om ljusenergin och omvandlar den till ke-
miskt bunden energi som sedan utnyttjas vid 
bildandet av organiskt material (fotosyntes).

Klorofyll a förekommer i alla slags plankton 
alger och ger ett grovt, men inte särskilt exakt, 
mått på mängden alger i vattnet. Årsvariationen 
följer ett mönster med låga halter under vintern 
och därefter en kort period med höga halter un-
der den så kallade vårblomningen. Under som-
maren är halterna i huvudsak låga för att på 
hösten öka igen.

Sett under perioden 2002-2006 så följer 
klorofyllkoncentrationerna den normala års-
variationen. Något år har blomningen av växt-
plankton börjat redan i mitten av februari och 
det ger då utslag i klorofyllkoncentrationerna. 
Sett över en längre tidsperiod ( ca 20 år) kan en 
minskning av klorofyllhalterna skönjas.

Ofta finns det en tydlig koppling mellan 
siktdjup och klorofyll. Siktdjupet beror av hur 
långt ned som solljuset förmår tränga ned. Ett 
lågt siktdjup kan bero på ökad mängd par-
tiklar i vattnet i form av växtplankton. Även 
annan grumling av vattnet såsom humus och 
partikulärt material till följd av kraftig avrin-
ning från land kan påverka siktdjupet. Ute till 
havs i Östersjön kan siktdjupet vara upp till 25 
meter. Inne vid kusterna är siktdjupet betydligt 
mindre. I Öresund är vattnet ofta så klart att 
det i de grunda områdena är sikt ända ner till 
botten. 

Klorofyll og sigtdybde / Klorofyll och siktdjup

Klorofyl er et grønt farvestof, som omdanner 
lysenergi til kemisk bunden energi, der udnyt-
tes til opbygningen af organisk materiale - den 
proces som kaldes fotosyntese.

Klorofyl a forekommer i alle slags plankto-
nalger og giver et groft billede af mængden af 
alger i vandet. Årsvariationen følger et møns-
ter med lavt indhold af klorofyl om vinteren 
og derefter en kort periode med højt indhold 
i forbindelse med forårsopblomstringen. Hen 
under sommeren er indholdet for det meste lavt 
for igen at øges om efteråret.

I perioden 2002-2006 har klorofylkoncen-
trationerne fulgt den normale årsvariation. 
Nogle år er opblomstringen af planteplankton 
allerede begyndt i februar, og det giver udslag i 
klorofylkoncentrationerne. Set over en længere 
periode (ca. 20 år) kan der dog anes et fald i 
klorofylindholdet. 

Ofte findes der en tydelig kobling mellem 
indholdet af klorofyl og sigtdybden. Sigtdyb-
den angiver, hvor langt sollyset kan trænge ned 
i vandet. En lav sigtdybde kan skyldes en øget 
mængde partikler i form af planteplankton 
i vandet. Andre forhold så som humusstoffer 
og partikulært materiale som følge af øget ud-
vaskning fra land kan også gøre vandet grumset 
og dermed påvirke sigtdybden. Ude på havet i 
Østersøen kan sigtdybden være helt op til 25 
meter, mens den inde ved kysterne er betyde-
lig lavere. I Øresund er vandet ofte så klart, at 
man i de lavvandede områder kan se helt ned 
til bunden.



1�

Fotot visar en dinoflagellat (Ceratium tripos) i förstoring. 
Foto: Per Olsson

Fotot visar en kiselalg (Chaetoceros similis) i förstoring.  
Foto: Per Olsson
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Små encelliga alger som svävar fritt i vattnet 
kallas växtplankton. Växtplankton står för hu-
vuddelen av den producerade växtmassan i ha-
vet. De tar upp koldioxid och avger syre vid fo-
tosyntesen men de behöver även näring i form 
av kväve och fosfor för att bygga upp sina celler. 
När för mycket näring tillförs havet ökar tillväx-
ten av växtplankton. Normalt förekommer två 
blomningar av växtplankton per år i våra vat-
ten. Den största blomningen äger rum på våren 
och en mindre på hösten. På våren är det främst 
kiselalger som blommar medan det på hösten är 
en blandning av kiselalger och dinoflagellater. 
Algblomningar kan ske när det finns mycket 
näring att tillgå samtidigt som det inte finns 
särskilt många som äter växtplanktonen.

Växtplanktonutvecklingen under perioden 
2002-2006 visar att den följer ett normalt möns-
ter för Öresund. Vårblomningen börjar i febru-
ari i norra Öresund för att under senare delen 
av mars och början av april nå södra Öresund. 
Somrar med varmt väder ger ofta blomningar av 
cyanobakterier, även kallade blågrönalger, som 
transporteras från Östersjön ut genom sundet. 
Dessa mikroorganismer är fotosyntetiserande 
och räknades därför tidigare till algerna, men 
till uppbyggnaden är de väldigt lika bakterier. 
Ibland innehåller cyanobakterierna gifter som 
kan vara skadliga för människor. Dessa gifter 
frigörs till vattnet när algerna dör och bryts ner. 
Cyanobakterierna kan utnyttja kvävgas från luf-
ten och är därför mest begränsade i sin tillväxt 
av fosfor.

Både 2002 och 2006 var det omfattande 
blomningar av cyanobakterier i Öresund. Dessa 
nådde då även norra delarna av sundet som of-
tast är förskonade från denna typ av algblom-
ningar. De stora mängderna alger bidrog till att 
människor inte kunde bada längs stränderna. På 
båda sidor av sundet finns information om och 
när blågrönalger uppträder vid badplatser. Det 
är framförallt barn och husdjur som är känsliga 
för de gifter som algerna kan innehålla.

Planteplankton / Växtplankton
Små encellede alger, som svæver frit i vandfa-
sen, kaldes planteplankton. Planteplanktonet 
står for hoveddelen af den producerede bio-
masse i havet. De optager kuldioxid og afgi-
ver ilt ved fotosyntesen, men de behøver også 
næring i form af kvælstof og fosfor til opbyg-
ning af deres celler. Når der tilføres for store 
mængder næring til havet, øges tilvæksten af 
planteplankton. Normalt forekommer der to 
tilfælde af opblomstringer hvert år i vores far-
vande. Den største opblomstring optræder om 
foråret, og derefter kommer der en mindre om 
efteråret. Om foråret er det primært kiselalger, 
der dominerer, mens det om efteråret er en 
blanding af kiselalger og dinoflagellater. Alge-
opblomstringerne forekommer, når der findes 
rigelig med næring samtidig med, at dem, der 
æder algerne, ikke er så talrige endnu.

Udviklingen for planteplanktonet i 2002-
2006 viser, at den følger et normalt mønster for 
Øresund. Forårsopblomstringen begyndte i fe-
bruar i det nordlige Øresund for senere i marts 
og begyndelsen af april at nå det sydlige Øre-
sund. Varme somre giver ofte opblomstringer 
af blågrønalger også kaldet cyanobakterier, som 
transporteres fra Østersøen og ud gennem sun-
det. Disse mikroorganismer er fotosyntetise-
rende og blev derfor tidligere regnet som alger, 
men opbygningsmæssigt minder de mest om 
bakterier. Nogle cyanobakterier indeholder gif-
te, som kan være skadelige for mennesker. Når 
algerne dør og nedbrydes, frigives disse gifte til 
vandet. Cyanobakterier kan udnytte kvælstof 
fra luften, og de er derfor mest begrænset af 
fosfor i deres vækst.

Både i 2002 og 2006 var der omfattende op-
blomstringer af blågrønalger i Øresund. Disse 
nåede helt op i den nordlige del af sundet, der 
ellers normalt er forskånet for denne type alge-
opblomstringer. De store mængder af alger var 
årsag til, at mennesker ikke kunne bade langs 
strandene. På begge sider af sundet findes der 
informationer om og hvornår, blågrønalgerne 
optræder ved badestederne. Det er primært 
børn og dyr, der er følsomme overfor de gifte, 
som algerne kan indeholde. 
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Strengtang / Snärjtång (Chorda filum). Foto: Agnes Ytreberg

Ålegræs / Ålgräsäng (Zostera marina). Foto: Nanna Rask
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Den fastsittande vegetationen i Öresund inne-
fattar både alger och blomväxter. Algerna in-
delas i tre större grupper av makroalger: brun-
alger, rödalger och grönalger. Algerna kräver 
hårt underlag för att kunna fästa med sina 
fasthäftningsorgan. Den viktigaste blomväxten 
är ålgräs (Zostera marina) som kan bilda omfat-
tande ålgräsängar ner till 10 meters vattendjup. 
Ålgräset behöver sand- eller mjukbotten för att 
kunna fästa sig med sina rottrådar.

Ålgräset i Öresund har under perioden ut-
vecklats normalt utom för år 2006. Det var 
ett dåligt år för ålgräset. Djuputbredningen 
minskade och ängarna blev glesare. Troligtvis 
var ljusförhållandena sämre under 2006 vilket 
ledde till en försämring av ålgräsbeståndet. Un-
der 2006 förekom mycket stora blomningar av 
blågröna bakterier i Öresund. Det fanns även 
stora mängder fintrådiga alger framför allt i de 
södra delarna av Öresund. Detta kan leda till 
att ljusförhållandena försämrats för ålgräset. 
Dessutom var vattentemperaturen hög och det 
kan också ha betydelse för ålgräsets välmående. 
Under 2007 visar dock undersökningar av ål-
gräset på en viss återhämtning.  

Alger finns spridda i hela Öresund men då 
det saknas hårdbotten i stora områden begrän-
sas ofta algernas djuputbredning av bottenty-
pen. De ettåriga trådformig algerna växer där 
det finns hårdbotten, på andra större alger och 
på ålgräs. Den ständiga påspädningen med nä-
ringsämnen bidrar till att de fintrådiga algerna 
tillväxer i stora mängder. 

Antalet algarter i Öresund är vad man natur-
ligt kan förvänta sig utifrån de speciella förhål-
landen som råder här. Det är dock en övervikt 
på föroreningståliga arter.

Vegetation/ Vegetation

Den fastsiddende bundvegetation i Øresund 
omfatter både alger og blomsterplanter. Alger-
ne inddeles i tre større grupper af makroalger: 
Brunalger, rødalger og grønalger. For at kunne 
sætte sig fast med deres fasthæftningsorgan 
kræver algerne et hårdt underlag. Den vigtigste 
blomsterplante er ålegræs (Zostera marina) som 
kan danne omfattende ”enge” ned til 10 meters 
dybde. Ålegræs kræver sand- eller blødbund for 
at kunne fæstne sig med sine rodtråde.

Forekomsten af ålegræs har i perioden været 
normal. Dog var 2006 et dårligt år for ålegræs. 
Dybdeudbredelsen blev mindre og engene var 
tyndere bevokset. Sandsynligvis skyldtes dette, 
at lysforholdene var dårligere, idet der i 2006 sås 
store masseforekomster af blå-grønalger i Øre-
sund. Desuden fandtes der store mængder af 
trådalger specielt i den sydlige del af Øresund. 
Dette kan også have ført til dårligere lysforhold 
for ålegræsset. Endelig var vandtemperaturen i 
2006 usædvanligt høj og også dette kan have 
haft en betydning for ålegræssets udbredelse. I 
2007 tyder undersøgelser af ålegræsset dog på en 
vis genoprettelse af den tidligere udbredelse.

Alger findes spredt i hele Øresund, men da 
der mange steder ikke er hårdbund som de kan 
fæste sig på er deres udbredelse ofte begrænset 
af dette. De etårige trådformede alger vokser 
både på hårdbunden, på andre alger og på åle-
græs. De konstante tilledninger af næringssalte 
resulterer i store mængder af trådformede alger 
(fedtmøg).

Antallet af algearter i Øresund er som man 
kan forvente ud fra de specielle forhold med 
brakvand og spildevand. Der er dog en over-
vægt af forureningstolerante arter.
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En stor havsbortsmask (Neanthes virens) kom med i ett bottenhugg strax utanför
Höganäs. Foto: Agnes Ytreberg.

Tagghjärtmussla (Acanthocardia echinata) använder sin fot för att gräva ner sig på mjuk-
bottnar där den lever nere i sedimentet. Foto: Peter Göransson
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I Öresund förekommer flera olika djursamhäl-
len med många arter. Det långsiktiga målet är 
att dessa skall bevaras.

Kustnära, grunda delar av Öresund
Dessa områden ligger mellan strandlinjen och 
ca 15 meters djup och utsätts för kraftiga sväng-
ningar i salthalt som endast ett fåtal arter klarar 
av. Utvecklingen visar på en nedgång för antalet 
arter, individtätheten och biomassan i området 
under första delen av perioden för att de sista 
åren öka igen. Utifrån Öresundsvattensamarbe-
tets miljömål försämrades förhållandena utan-
för Helsingborg vid flera tillfällen. Den danska 
målsättningen uppfylldes inte för faunan i Köge 
bukt.

Centrala, djupare delar av Öresund
Dessa djupare områden ligger mellan 15-30 me-
ters djup under salthaltssprångskiktet och djur-
livet domineras av ett flertal salthalts
krävande arter. Syresituationen har varit normal 
medan sedimentförhållandena försämrats. För 
flera stationer på svenska sidan låg nivåerna för 
antalet arter och individtätheten på en relativt 
hög nivå medan biomassan uppvisar en nor-
mal nivå. Samtliga stationer klassades till att ha 
”god” status enligt nyligen föreslagna normer. 
Danmarks miljøundersøgelser  rapporterar 
dock minskade individtätheter på flera statio-
ner. Det finns vissa indikationer på att de allra 
djupaste samhällena, kräftdjurssamhället Hap-
loops och hästmusselbankarna utanför Helsing-
borg minskar sin utbredning. Anledningen till 
minskningarna är okänd.

Bunddyr / Bottenlevande djur

I Øresund forekommer flere forskellige bund-
dyrssamfund med mange arter. Det langsigtede 
mål er, at disse skal bevares.

Kystnære, lavvandede områder af Øre-
sund
Disse områder ligger mellem strandlinjen og 
ca 15 meters dybde og udsættes for kraftige 
variationer i saltholdighed som kun et fåtal af 
arter kan overleve. Udviklingen viser et viser 
en nedgang i antallet af arter, individtæthed og 
biomasse i området i den første del af perioden 
for så i de sidste år at stige igen. I relation til 
Øresundsvandsamarbejdets miljømål, forværres 
forholdene ud for Helsingborg flere steder. Den 
danske målsætning er ikke opfyldt for så vidt 
angår faunaen i Køge Bugt.

Centrale, dybere dele af Øresund
Disse dybere områder ligger mellem 15-30 me-
ters dybde, under saltholdighedsspringlaget, 
og dyrelivet domineres af et flertal af arter der 
kræver høj saltholdighed. Iltforholdene har væ-
ret normale mens sedimentforholdene er blevet 
forværret. For flere stationer på den svenske side 
lå antallet af arter og individtætheden på et rela-
tivt højt niveau mens biomassen viste et normalt 
niveau. Samtlige stationer klassificeredes til at 
have ”god” status i henhold til nyligt foreslåede 
normer. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) 
har dog rapporteret om mindre individtætheder 
på flere stationer. Der er visse indikationer på, 
at de allerdybeste samfund, krebsdyrsamfundet 
Haploops og hestemuslingebankerne ud for Hel-
singborg, mindskes i deres udbredelse. Årsagen 
til denne mindskning er ukendt.



18

Iltminimum ved station 431 syd for Ven. Ved 4 mg/liter er der iltsvind og ved 
2 mg/liter er der kraftigt iltsvind / Syreminimum vid en station söder om Ven. 
 Vid 4 mg/liter är det syrebrist och vid 2 mg/liter är det kraftig syrebrist.

ltsvind: Når iltindholdet er mindre en 4 mg/l flygter fiskene. Kraftigt 
iltsvind: Når iltindholdet er mindre end 2 mg/l dør bunddyrene. /
Utbredning av syrebrist i Öresund under åren 1997, 2002 och 2007. När 
syrehalten är mindre än 4 mg/l flyr fisken. När syrehalten är mindre än 
2 mg/l dör bottendjuren. 

1997 2002 2007

Iltsvind/ syrebrist

Kraftigt iltsvind /kraftig syrebrist
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Syre är en förutsättning för liv i havet. När det 
blir syrebrist i havet kan det få allvarliga konse-
kvenser för både djur och växter.

Öresund består av två lager vatten som säl-
lan blandas. I skiktet 0-15 meter flyter bräckt 
vatten från Östersjön mot norr och från 15-50 
meter ligger det ofta ett tungt lager på botten 
med mycket salt vatten från Kattegatt. Dessa 
två lager blandas bara när det blåser kraftigt och 
därför kommer atmosfärens syre inte alltid ner 
till havsbotten. När algerna på botten bryts ner 
förbrukas syret och kommer det inte nytt syre 
till botten uppstår syrebrist. Syrebristen styrs 
därför både av mängden alger och av hur kraf-
tigt det blåser.

I Öresund är det ofta syrebrist på sommaren 
och under hösten på vattendjup större än 25 me-
ter. Syrebrist bildas i det djupa området söder 
om Ven där det är upp till 50 meter djupt och 
sprider sig sedan till de grundare områdena.

Det är två företeelser som ger syrebrist:
* Mycket regn under vintern och våren. 

Regnet spolar ut näringsämnen i havet. Detta 
ger stor algtillväxt som förbrukar syre när de 
ska brytas ned. 

* En varm och lugn sommar. Om det inte 
blåser kommer luftens syre inte ner till botten 
och värmen gör att algerna bryts ner snabbare.

Under 1997 hade vi inte syrebrist. Det året 
regnade det mycket lite under vintern och 
mängden näringsämnen som spolades ut till 
havet blev låg. Algtillväxten blev liten under vå-
ren och det blev ingen efterföljande syrebrist på 
hösten. Den motsatta situationen under 2002 
med mycket regn på vintern och en vindstilla 
sommar ledde till omfattande syrebrist i Öre-
sund.

 Under 2007 var vintern mycket blöt och 
våren var varm. Därför uppstod det tidigt syre-
brist men den kalla och blåsiga sommaren räd-
dade delvis Öresund.

Målet att det inte ska råda syrebrist i Öre-
sund är inte uppfyllt. Om syreförhållandena ska 
förbättras ska mängden näringsämnen begrän-
sas.

     
Ilt er en betingelse for livet i havene. Når havet 
rammes af iltsvind kan det få alvorlige konse-
kvenser for både fisk, dyr og planter i havet. 

Øresund består af 2 lag vand som sjældent 
blandes. Fra 0-15 meter flyder brakt vand fra 
Østersøen mod nord. Fra 15-50 meter ligger der 
oftest et tungt bundlag af meget salt vand fra 
Kattegat. De to lag blandes kun når det blæser 
kraftigt. Derfor kommer atmosfærens ilt ikke 
altid ned til havbunden. Når algerne på havets 
bund rådner bruger de ilten i vandet. Hvis der 
ikke kommer frisk ilt til bunden bliver der ilts-
vind. Iltsvind styres derfor både af mængden af 
alger og af hvor kraftigt det blæser.

I Øresund er der ofte iltsvind sommer og ef-
terår på dybder over 25 meter. Iltsvindet opstår 
typisk i det dybe område syd for Ven, hvor der 
er op til 50 meter dybt og breder sig derefter til 
lavere dybder. 

Der er to ting som giver risiko for iltsvind
* Meget regn vinter og forår. Regnen 

skyller næringssalte ud i havet. Det giver mange 
alger, som bruger meget ilt når de rådner om 
sommeren.

* En varm og vindstille sommer. Hvis 
der ikke er vind, kommer luftens ilt ikke ned til 
havbunden, og varmen får algerne til at rådne 
hurtigere

I 1997 havde vi ikke iltsvind. Det år var der 
næsten ingen regn om vinteren. Derfor skyl-
lede der få næringssalte ud i havet. Det gav få 
alger i foråret, og intet efterfølgende iltsvind i 
efteråret. Den modsatte situation opstod i 2002 
hvor megen regn om vinteren og en vindstille 
sommer førte til et omfattende iltsvind i Øre-
sund. 

I 2007 var vinteren meget våd og foråret 
varmt. Derfor opstod der tidligt iltsvind, men 
sommeren blev kold og blæsende. Det reddede 
delvist Øresund i 2007. 

Målet om at der ikke må være iltsvind i Øre-
sund er ikke opfyldt. Hvis iltforholdene skal 
forbedres, skal mængden af alger og dermed 
næringssalte begrænses.

Iltsvind / Syrebrist
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Stort krydstogtskib på vej igennem Øresund / Stort kryssningsfartyg på väg igenom Öresund. 
Foto: Jan Rasmussen

Denne båd har ligget nogle år på bunden af Lundåkrahavnen inden den blev taget på land. 
Rurer har kunnet sætte sig på de hvide områder (som normalt ville være over vandet), men den røde 
bundmaling er stort set fri for rurer. / Båten har legat på botten i Lundåkrahamnen något år innan den togs 
upp på land. Havstulpaner har kunnat kolonisera området med vit färg (som normalt finns ovan vattenytan) 
medan den röda bottenfärgen är i stort sett fri från havstulpaner. Foto: Olle Nordell
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Miljögifter såsom tungmetaller och organiska 
miljögifter tillförs Öresund dels från punktkäl-
lor, d.v.s. industrier och kommunala renings-
verk, och dels från så kallade diffusa källor, 
d.v.s. vattendrag, dagvatten och bräddat vatten 
från tätorter. Miljögifter tillförs också Öresund 
genom atmosfäriskt nedfall, från hamnar, små-
båtshamnar och fartygstrafik samt från sedi-
ment, upplag m.m.

Belastning
Öresund kan anses vara ett jämförelsevis hårt 
belastat område, dels på grund av den stora be-
folkningstätheten och dels på grund av den täta 
fartygstrafiken. Generellt är kunskaperna om 
belastning sämre för miljögifter än för närings-
ämnen som kväve och fosfor. För näringsäm-
nen sker ofta mätningar regelbundet och årsvis. 
Miljögifterna är genom sitt stora antal omöjliga 
att övervaka med samma noggrannhet.

Örsundsvattensamarbetet har i rapporten 
”Miljögifter i Öresund, en översikt” försökt att 
beräkna eller uppskatta miljögiftsbelastningen 
på Öresund. Sammanställningar gjordes på 
grundval av data samt på grundval av schablo-
ner. Generellt var kunskapsbasen svag och det 
betonades att övervakningen behöver förbätt-
ras. Den årliga metallbelastningen på Öresund 
kunde med reservation för osäkerheterna i data 
uppskattas till totalt ca 40 ton zink, 7 ton kop-
par, 5 ton nickel, 4 ton bly, 2 ton krom, 170 
kg kadmium och 75 kg kvicksilver. De största 
mängderna tillförs genom atmosfäriskt nedfall, 
via vattendrag och via kommunala renings-
verk. Vid jämförelser med beräkningar gjorda 
på 1980-talet framkom att belastningen minskat 
betydligt från flertalet källtyper. Belastningen 
av bekämpningsmedelsrester på Öresund via 
vattendrag uppskattades vara av storleksord-
ningen 500-1000 kg per år. Utsläpp av olja via 
dagvatten angavs vara minst 10-20 ton per år. 
För övriga organiska ämnen kunde inga upp-
skattningar av totalbelastningen göras. I vissa 
fall har dock beräkningar gjorts av belastningen 

Miljøfremmede stoffer / Miljögifter

Miljøgifte som tungmetaller og organiske 
miljøgifte tilføres Øresund, dels fra punktkil-
der, dvs. industrier og rensningsanlæg, og dels 
fra såkaldte diffuse kilder, dvs. vandløb, overløb 
fra kloakker og afstrømning fra det åbne land 
og bebyggede arealer. Miljøgiftene tilføres også 
Øresund som atmosfærisk nedfald, fra store og 
mindre havne samt fra skibstrafikken.
 
Belastning
Øresund anses for at være et forholdsvist hårdt 
belastet område dels på grund af den store be-
folkningstæthed, dels på grund af den massive 
skibstrafik. Generelt er viden omkring belast-
ning med miljøgifte mindre end om belastning 
med næringsstoffer som kvælstof og fosfor. For 
næringsstofferne sker målingerne med jævne 
mellemrum og på årsbasis. Det er næsten umu-
ligt at overvåge miljøgiftene med samme nø-
jagtighed på grund af det store antal forskellige 
gifte. 

Øresundsvandsamarbejdet har i rapporten 
”Miljøgifte i Øresund, en oversigt” forsøgt at 
beregne belastningen med miljøgifte i Øresund. 
Vurderingerne blev foretaget på grundlag af 
data samt på grundlag af skabeloner. Generelt 
var vurderingsgrundlaget småt, og det blev un-
derstreget, at overvågningen skulle forbedres.
Den årlige metalbelastning på Øresund kunne, 
med forbehold for usikkerheder i data, vurderes 
til totalt ca. 40 ton zink, 7 ton kobber, 5 ton 
nikkel, 4 ton bly, 2 ton krom, 170 kg. cadmium 
og 75 kg. kviksølv. De største mængder tilføres 
havet via atmosfærisk nedfald, vandløb samt 
kommunale rensningsanlæg. Ved sammenlig-
ninger af beregninger fra 1980’erne har det vist 
sig, at belastningen er reduceret betydeligt fra 
samtlige kilder. Belastningen på Øresund fra 
rester af bekæmpelsesmidler via vandløb vur-
deres til at være i størrelsesordenen 500-1000 
kg/år. Udslip af olie fra vejvand angives til at 
være mindst 10-20 ton /år. For de øvrige orga-
niske stoffer har det ikke været muligt at opgive 
en totalbelastning. Der har dog været foretaget 
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Andelen af konksnegle som er påvirket af Imposex (kønsskifte) nord for Køben-
havn er faldet fra 2003 til 2007 efter at TBT (tributyltin) er blevet forbudt på mange 
skibe. / Andelen valthornssnäckor som är påverkade av imposex (könsskifte) norr 
om Köpenhamn har sjunkit från 2003 till 2007 efter att TBT-färger (tributyltenn) blev 
förbjudet på många fartyg.
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från hamnar och fartygens bottenfärger.

Halter av miljögifter i sediment och 
organismer
I Öresund är det framför allt i hamnområdena 
man kan finna sediment med höga halter av 
miljögifter. I den ovan nämnda rapporten om 
miljögifter i Öresund framhålls att mycket höga 
halter av tungmetaller förekommer i hamnarna 
i Köpenhamn, Helsingborg och Landskrona. 
Ute i Öresund och i områden utan industriell 
verksamhet är halterna generellt låga. Vid jäm-
förelser av data från 1970- och 1980-talen med 
data från efter 1990 kan en generell minskning 
skönjas i områden som inte är direkt belastade. 
Om man jämför med halter i oförorenade se-
diment är kvicksilver den i särklass mest föro-
renande metallen i sediment i Öresund, följd 
av koppar och kadmium. I de mest förorenade 
områdena påverkas livsmiljön sannolikt nega-
tivt av de höga halterna.

Tributyltenn (TBT) förekommer i höga 
halter i Öresund både i sediment och i biolo-
giskt material. Uppgifter finns om att gränsvär-
den har överskridits i hög omfattning både i 
sediment och musslor. Halterna har varit höga 
också i fisk. Genom förbudet att använda TBT 
i fartygens bottenfärger förväntas halterna 
sjunka, vilket också bekräftats i senare års data. 
PCB- halterna i sediment har också rapporte-
rats överskrida gränsvärdena. I fisk, t.ex. i le-
verprover från skrubbskädda, har höga halter 
rapporterats. Höga halter av PAH har rappor-
terats från sedimentmätningar i Köpenhamns-
området. Halterna har i en del fall varit höga 
också i musslor. 

Öresundsvattensamarbetet lämnade år 
2005, i rapporten ”Miljögifter i Öresund, även 
rekommendationer om övervakning av miljö-
gifter. Bland annat påtalades behovet av bättre 
övervakning av organiska miljögifter. I många 
fall behöver övervakningen också förbättras 
även när det gäller tungmetaller. 

beregninger af belastningen fra havne og skibes 
bundmaling.

Indholdet af miljøgifte i sedimenter og 
organismer
I Øresund er det primært i havne, at der findes 
miljøgifte i sedimenterne. I den ovennævnte 
rapport om miljøgifte i Øresund fremhæves 
det, at store mængder af tungmetaller findes i 
havneområderne i København, Helsingborg og 
Landskrona. Ude i Øresund og i områder uden 
industri er koncentrationerne generelt lave. Ved 
at sammenligne data fra 1970’erne og 80’erne 
med tal fra efter 1990 kan der anes en reduktion 
i områder, som ikke direkte er belastede. Sam-
menlignet med uforurenede områder, er det 
primært kviksølv der kan måles forhøjede kon-
centrationer af i sedimentet i Øresund. Derefter 
følger kobber og cadmium. I de værst ramte 
områder påvirker miljøgiftene sandsynligvis li-
vet i negativ retning.

Tributyltin (TBT) forekommer i høje 
koncentrationer i Øresund både i sedimen-
tet men også i biologisk materiale. Der findes 
oplysninger om, at grænseværdierne både for 
sediment og muslinger er overskredet i mange 
tilfælde, og koncentrationerne har også været 
høje i fisk. Idet der er kommet forbud mod at 
anvende TBT i skibes bundmaling, forventes 
koncentrationerne at falde, hvilket også ses af 
de seneste års data. Koncentrationerne af PCB 
i sedimentet har også overskredet grænsevær-
dierne. I leverprøver fra skrubber, er der også 
rapporteret om høje koncentrationer. I sedi-
ment fra områderne omkring København er 
der fundet høje koncentrationer af PAH’er, og 
koncentrationerne har også været høje i mus-
linger.

Øresundsvandsamarbejdet afleverede i 2005 
i rapporten ”Miljøgifte i Øresund anbefalinger 
for overvågning af miljøgifte. Blandt andet blev 
behovet for bedre overvågning af organiske 
miljøgifte understreget. I mange tilfælde bør 
overvågningen af tungmetaller dog også forbe-
dres.
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Tårbæk, sommeren 2006 / Tårbäck sommaren 2006. Foto: Lars Anker Angantyr

Nivå Bugt, sommeren 2003 / Nivå bukt sommaren 2003. Foto: Lars Anker Angantyr
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Badevand/ Badvatten

De kommunale myndigheder på begge side 
af Øresund overvåger strandene og analyserer 
badevandet for bl.a. indholdet af colibakterier. 
Når vandtemperaturen når op over 20 ˚C ana-
lyserer mange kommuner ligeledes for Vibrio 
vulnificus, der kan forårsage infektioner hos 
svagelige personer.

Badevandskvaliteten i Øresund har generelt 
været god i perioden 2002-2007. I den våde 
sommer 2007 var badevandskvaliteten dog no-
get mere svingende end normalt som følge af de 
mange kloakoverløb. 

Masseopblomstring af alger
Længere perioder med varmt og vindstille 
vejr kan medføre masseopblomstring af blå-
grønalger. Masseforekomsten kan observeres 
som hvidlige fnug eller som uklart brun-grønt 
vand. Da nogle af arterne kan være giftige, ad-
varer kommunerne de badende ved skiltning på 
stranden og man fraråder badning ved synlige 
forekomster. 

Om der sker algeopblomstringer afhænger 
meget af vejret. I 2006, hvor sommeren var 
lang og varm, observeredes der ekstremt store 
forekomster af blågrønalger. I 2007, hvor som-
meren var kold, våd og blæsende, var der ikke 
algeopblomstringer af betydning i Øresund.

Blå Flag-kampagnen
Blå Flag-kampagnen skal tilskynde de lokale 
myndigheder til at sørge for rene og sikre ba-
destrande. I perioden 2002-2007 har en lang 
række strande på både den danske og den svens-
ke side af Øresund fået tildelt det blå flag.

De kommunala myndigheterna på båda sidor 
av Öresund övervakar stränderna och analyse-
rar badvattnet på bl a innehållet av koliforma 
bakterier. När vattentemperaturen når över      
20 ˚C analyserar  många kommuner även för 
Vibrio vulnificus, som kan förorsaka infektioner 
hos personer med nedsatt immunförsvar.

Badvattenkvaliteten i Öresund har gene-
rallt varit god under perioden 2002-2007. Det 
regniga året 2007 bidrog dock till något sämre 
badvatten på grund av bräddningar från av-
loppsreningsverken.

Massförekomst av alger
Långa perioder med varmt och vindstilla väder 
kan medföra en massförekomst av cyanobakte-
rier. Massförekomsten kallas blomning och ses 
som vitaktigt flock eller en brun-grön sörja. Då 
några av arterna kan vara giftiga avråder myn-
digheter genom skyltar på stränderna från att 
bada vid synlig förekomst.

 Om det ska bli en algblomning eller inte 
beror mycket på vädret. Sommaren 2006 var 
lång och varm och det observerades extremt stor 
förekomst av cyanobakterier. Under sommaren 
2007 som var kall, regnig och blåsig fanns ingen 
algblomning av betydelse i Öresund.

Blå Flagg-kampanjen
Blå Flagg-kampanjen ska påskynda de lokala 
myndigheternas  arbete med att se till att det 
finns rena och säkra badplatser. Under perio-
den 2002-2007 har ett stort antal stränder både 
på svenska och danska sidan av Öresund blivit 
tilldelade blå flagg.
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Den såkaldte ”dræbergople” (Mnemiopsis leidyi) ved Kullen / Amerikansk kam-
manet (Mnemiopsis leidyi) vid Kullaberg. Foto Agnes Ytreberg

Den amerikanske børsteorm Marenzelleria viridis  er blandt andet fundet ud 
for Helsingborg. / Den amerikanska havsborstmasken Marenzelleria viridis har 
bland annat hittats utanför Helsingborg.  Foto Peter Göransson
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Under sommaren 2007 kunde det i Öresund 
ses stora mängder av den vackra och glupska 
amerikanska kammaneten (Mnemiopsis leidyi). 
Kammaneten har ställt till med stor skada i hela 
näringskedjan i de områden den kommit till  
som främmande art. Dess naturliga utbredning 
är längs Nord- och Sydamerikas ostkust så den 
räknas som en främmande art i våra vatten. En 
främmande art är en art som med människans 
hjälp flyttats till ett nytt område. De arter som 
sprider sig till nya områden av egen kraft räk-
nas inte som främmande. Det är långt ifrån alla 
arter som överlever i sin nya miljö. Om en art 
lyckas etablera sig i den nya miljön finns det 
risk för att den kan förorsaka stor skada och 
förändring i den nya miljön. Det är svårt att 
förutse om en art verkligen får fäste i den nya 
miljön.

Andra främmande arter som synts i Öre-
sund är bland annat brunalgen saragassosnärja 
(Saragassum muticum), sandmussla (Mya arena-
ria) och havsborstmasken Marenzelleria viridis. 
Sandmusslans etablering är en gammal historia 
och den har funnits i svenska vatten under mer 
än 100 år. Under sommaren 2005 påträffades  
saragassosnärja fastväxande utanför Helsing-
borg. Den har tidigare endast hittats fastsittan-
de längre norrut på västkusten där salthalten 
är högre.

Den amerikanska havsborstmasken Ma-
renzelleria viridis påträffades för första gången 
2002 längs Helsingborgskusten. Under de föl-
jande åren har enstaka exemplar påträffats.  
Under 2005 och 2006 påträffades fler indivi-
der än tidigare.

Det växande problemet med främmande 
arter har bidragit till att medvetenheten hos 
allmänheten och myndigheter om de effekter 
främmande arter kan få om de kommer in i 
våra vatten måste öka. 

Mer finns att läsa på: www.frammandearter.
se, www.aqualiens.tmbl.gu.se, www.skovogna-
tur.dk/Natur/invasivearter, www.corpi.ku.lt/
nemo

Fremmede arter / Främmande arter

I sommeren 2007 kunne man i Øresund se sto-
re mængder af den smukke, men også grådige 
amerikanske gople (Mnemiopsis leidyi).
Goplen har voldt stor skade på de oprindelige 
fødekæder i de områder, hvor den er kommet 
til som invasiv art. Den naturlige udbredelse for 
goplen er langs Nord- og Sydamerikas østkyst, 
og den regnes for en invasiv art i vore farvande. 
En invasiv art er en art, der på grund af men-
neskelig aktivitet flyttes til et nyt område. De 
arter, der ved egen hjælp spreder sig til nye om-
råder, regnes altså ikke for invasive. Det er langt 
fra alle arter, der overlever i deres nye miljø, men 
hvis en ny art overlever, er der stor risiko for, at 
den kan ødelægge eller forandre de eksisterende 
fødekæder. Det er svært at forudse hvilke arter, 
der vil kunne etablere sig i nye områder.

Andre invasive arter, som er observeret i 
Øresund, er blandt andet brunalgen butblæret 
sargassotang (Sargassum muticum), almindelig 
sandmusling (Mya arenaria), samt havbørste-
ormen (Marenzelleria viridis). Sandmuslingen 
etablerede sig i svenske farvande for snart 100 
år siden, og det er derfor ikke nyt, at den findes 
på vore breddegrader. I sommeren 2005 fandt 
man fasthæftet butblæret sargassotang udenfor 
Helsingborg. Tidligere er den kun blevet fundet 
længere nordpå op ad vestkysten, hvor vandets 
saltindhold er højere.

Den amerikanske havbørsteorm Marenzel-
leria viridis blev første gang set i 2002 udenfor 
Helsingborg, og de efterfølgende år blev der 
observeret enkelte eksemplarer. I 2005 og 2006 
blev der observeret flere eksemplarer end tidli-
gere.

Det voksende problem med invasive arterhar 
ført til, at befolkningen og myndighederne må 
være mere opmærksomme på de effekter som 
fremmede arter kan have når de kommer ind i 
vores farvande.

 Man kan læse mere på: www.frammandear-
ter.se, www.aqualiens.tmbl.gu.se, www.skovog-
natur.dk/Natur/invasivearter, www.corpi.ku.lt/
nemo.
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Snippe og tangnål findes langs med kysten. / Större havsnål och kantnål 
finns längs kusten. Foto: Birgit Thorell

Savgylte / Skärsnultra. Foto: Birgit Thorell 
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Øresund har et meget varieret udbud af leveste-
der for fisk. Havbunden består af alt fra san-
det eller mudret bund, over stenrev til hårde 
klippekyster ved Kullen. Enkelte steder er der 
store muslingebanker. Disse områder varierer 
desuden fra brakke lavvandede kystområder til 
åbne, dybe, meget salte områder. 

I Øresund er der registret over 120 arter af 
fisk. Det drejer sig om almindelige arter som 
torsk, sej, rødspætte og skrubbe, men også en 
masse andre fisk, som lever enten på det lave 
vand eller oppe i de frie vandmasser.

På lavt vand langs kysterne finder man fis-
keyngel fra mange arter. Derudover lever der 
en del forskellige nålefisk, ulke og masser af 
kutlinger.

På stenrevene findes der mange læbefisk, 
som havkaruds, berggylte og savgylte, samt de 
meget flotte rødnæb og blåstark.

I de frie vandmasser finder man sild, makrel, 
laks og havørred. Men man finder også mere 
eksotiske fisk som tyklæbet multe.

En del arter kommer også som midlertidige 
gæster. Det drejer sig dels om hornfisk og sten-
bider, men også visse hajer og fisk som havtaske, 
sværdfisk og helleflynder.

En mere grundig beskrivelse af fiskene i 
Øresund kan findes i temarapporten ”Fisk i 
Øresund” fra 2007.

Fisk i Øresund / Fisk i Öresund

Öresund erbjuder ett varierat utbud av miljöer 
för fisk. Havsbottnen består av allt från sand 
och mjukbottnar, av stenrev till hårdare klipp-
kuster som vid Kullen. På några ställen finns 
stora musselbankar. Dessa områden varierar 
dessutom från bräckta grunda områden till 
öppna, djupare och mycket saltare områden.

I Öresund finns det över 120 fiskarter. Det 
rör sig om vanliga arter som torsk, sej, rödspätta 
och skrubba, men också en hel rad andra arter 
som lever antingen i de grunda kustnära områ-
dena eller uppe i den fria vattenmassan.

På grunt vatten längs kusten hittar man fisk-
yngel från många arter. Dessutom lever det här 
olika kantnålfiskar, simpor och en stor mängd 
smörbultar.

Vid stenreven lever läppfiskar som stens-
nultra, berggylta och skärsnultra samt den 
vackra blågyltan.

I den fria vattenmassan lever sill, makrill, lax 
och havsöring. Men man kan även hitta mer 
exotiska fiskar som tjockläppad multe.

En del arter kommer som tillfälliga gäster. 
Till dessa räknas horngädda, stenbit men även 
vissa hajar och fiskar som marulk, svärdfisk och 
hälleflundra.

En mer grundlig genomgång och beskriv-
ning av fiskarna i Öresund går att finna i tema-
rapporten ”Fisk i Öresund”, Öresundsvatten-
samarbetet från 2007.
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Vattenförvaltningsarbetet följer sexårscykler där målet är att successivt förbättra vattenkvalite-
ten och att nå god vattenstatus.
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Alle medlemslande i EU har siden år 2000 
haft et fælles direktiv om vand - Vandramme-
direktivet. Direktivets generelle målsætning er 
at søer, vandløb, grundvand og kystvand skal 
have opnået såkaldt god økologisk og kemisk 
tilstand senest i 2015. For at fastslå den økolo-
giske tilstand følges en del målsætninger, hvor 
biologiske kvalitetsmål vejer højt. Kemisk til-
stand indebærer at 33 prioriterede stoffer skal 
bedømmes. 

Vandplanarbejdet følger en seksårig cyklus, 
hvor målet er løbende at forbedre vandkva-
liteten. I hver periode indgår kortlægning af 
vandforekomster, fastsættelse af nye miljømål, 
overvågning af miljøtilstand, samt at lave vand-
planer med indsatsprogram for at opnå god til-
stand. I Vandplanen beskrives overvågning og 
indsatsprogram frem til næste periode. Ud fra 
Vandplanen skal kommunerne efterfølgende 
lave lokale handleplaner. I december 2008 skal 
der foreligge et forslag til Vandplan og denne er 
så i høring frem til 2009, hvor den skal endeligt 
vedtages. 

I Sverige er der oprettet en national data-
base for at samle og præsentere kortlægningen 
af miljøtilstanden i vandforekomsterne. Data-
basen hedder VatteninformationsSystemSverige 
(VISS) og kan ses på www.viss.lst.se . Et alterna-
tiv er Vattenkartan, hvor man kan zoome ind på 
et givent område og se de samme informationer 
som i VISS. Vattenkartan findes på www.vat-
tenkartan.se

I Danmark kan man finde informationer 
på Miljøministeriets hjemmeside www.van-
dognatur.dk Her findes der informationer om 
kortlægningen under Basisanalysen, samt in-
formationer om processen med Vandplaner i 
Danmark. 

Alla medlemsländer i Europeiska unionen har 
sedan år 2000 en gemensam vattenlagstiftning - 
Ramdirektivet för Vatten. Direktivets generella 
målsättningen är att sjöar, vattendrag, grund-
vatten och kustvatten ska ha uppnått så kallad 
god ekologisk och kemisk status senast 2015. 
För att fastställa den ekologiska statusen följs 
ett visst mönster där de biologiska kvalitetsfak-
torerna väger tyngst. Kemisk status innebär att 
33 prioriterade miljögifter ska bedömas.

Vattenförvaltningsarbetet följer sexårscykler 
där målet är att successivt förbättra vattenkva-
liteten. I cykeln ingår att kartlägga vattnen, 
fastställa miljömål, ta fram och genomföra åt-
gärdsprogram för att uppnå god status, förvalt-
ningsplan samt följa upp och övervaka åtgärder-
na. I en förvaltningsplan redovisas övervakning 
och åtgärdsprogram i nästa cykel. I december 
2008 ska förslag till åtgärdsplaner finnas och 
allmänheten ska ha möjlighet att kommentera 
dem. 

I Sverige har en nationell databas byggts 
upp för att sammanställa och presentera kart-
läggningen av våra vatten. Databasen benämns 
VatteninformationsSystemSverige (VISS) och 
den finns på www.viss.lst.se. Ett alternativ är 
Vattenkartan där man kan zooma in ett visst 
område på en karta och sedan få samma in-
formation som i VISS. Vattenkartan finns på 
www.vattenkartan.se. 

I Danmark finns information samlad på  
Miljöministeriets hemsida www.vandognatur.
dk. Här finns information om baskartering 
med kartor samt arbetet med att ta fram vatten-
planer. I Danmark har man genomfört en idefas 
där alla har haft möjlighet att ha synpunkter 
och komma med ideer på vattenplaneringen.

Målsætninger / Målsättningar
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