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OM Balticsea2020
Stiftelsen BalticSea2020 grundades år 2005 av 
Björn Carlson genom en donation om 500 miljo-
ner kronor. Stiftelsens tillgångar ska finansiera 
projekt som är åtgärdsorienterade, innovativa 
och som bidrar till en friskare Östersjö. Stiftel-
sen arbetar också för att sprida kunskap och 
information om Östersjön till beslutsfattare, 
myndigheter, skolor och privatpersoner.

PrOgraMförklaring
BalticSea2020s mål är att förbättra miljön i 
Östersjön. När stiftelsens pengar förbrukats år 
2020, ska stiftelsen ha bidragit till att öka livs-
kvaliteten för de cirka 90 miljoner människor 
som bor runt Östersjön. Björn Carlson, stiftel-
sens grundare, vill med sin donation skapa en 
handlingskraftig aktör som oavsett politik och 
byråkrati snabbt kan se till att det som har be-
tydelse för Östersjön verkligen blir av. 

BalticSea2020 har redan gjort mycket. Se-
dan starten har stiftelsen påverkat EU:s fis-
keri- och jordbrukslagstiftning, startat fler än 
80 projekt för ett friskare hav och bidragit till 
att genomföra och publicera mer än 20 veten-
skapliga artiklar. BalticSea2020 har också 
producerat fyra TV-dokumentärer och tre TV-
filmer som visats i tretton länder.

vårt arBete
Sedan 2006, då arbetet påbörjades, har ca 400 
miljoner kronor anslagits till projekt inom Fis-
ke, Övergödning och Information. Samtidigt har 
värdet på tillgångarna utvecklats positivt vilket 
gör att stiftelsen har ca 300 miljoner kronor 
kvar för framtida projekt. BalticSea2020 bedri-
ver forsknings- och åtgärdsprojekt både under 
ledning av egen personal, och med stöd av ex-
terna institutioner och organisationer.
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år 2011 Presenterade eU-kOMMissiOnen, 
under ledning av EU-kommissionär Maria Dama-
naki, ett progressivt förslag till ny gemensam fis-
kelag för EU-länderna. Fem delar har varit centrala 
för BalticSea2020:

•	 Ekosystemansatsen:	att fiskeriförvaltning ska 
vara en del av förvaltningen av hela havsmiljön.

•	 Maximum	sustainable	yeald	(MSY): att fisket 
förvaltas långsiktigt enligt principen om maxi-
malt hållbart uttag.

•	 Utkastförbud	införs:	att all fångad fisk skall 
landas och räknas av kvoten.

•	 Regionalisering:	att förvaltningen av havsområ-
den hanteras av gränsande länder.

•	 Att	subventioner	för	att	bedriva	fiske	fasas	ut.

en refOrMerad förvaltning är grUnden 
för livskraftiga fiskBestånd
BalticSea2020 verkar sedan många år för att miljöeffekterna av fiske skall 
vara en central del av den gemensamma europeiska fiskeriförvaltningen. 
För Östersjön innebär det bland annat att stiftelsen stödjer åtgärder 
och forskning som bidrar till att öka andelen stora rovfiskar som torsk, 
gädda, gös och abborre, samt initiativ som bidrar till att utveckla 
fiskeriförvaltningen, både nationellt och internationellt.

 FISKE

fiske

EU:s gemensamma fiskeripolitik,
Reformen av Common Fisheries Policy (CFP) 
Projektledare: BalticSea2020. Projektperiod: 2007–2014

År	2014	träder	EU:s	reformerade	fiskelagstiftning	(CFP)	i	kraft.	Processen	för	att	
revidera	CFP’n	startade	redan	2007	och	under	hela	tiden,	fram	till	de	avgörande	
besluten	2013,	har	BalticSea2020	varit	djupt	engagerad	för	att	bidra	till	att	den	
nya	lagstiftningen	leder	till	en	bättre	marin	miljö	med	livskraftiga	fiskbestånd	
och	förutsättningar	för	en	lönsam	fiskeflotta.

För att sprida detta budskap, och för att 
förmedla en förståelse för att förslaget gagnar 
både industrin och miljön, har stiftelsen träffat 
mer än 200 EU-parlamentariker och nationella 
politiker i Sverige, Danmark, Polen, Tyskland, 
Frankrike och Spanien. 

BalticSea2020 har informerat om forskning 
och pågående förvaltningsförsök – studier som 
har förbättrat situationen för fiskbestånden 
och ökat lönsamheten för fiskeindustrin. Stif-
telsen har också utarbetat förslag på hur er-
farenheter från dessa studier kan införas i den 
nya fiskelagen, däribland informationsmate-
rial om fiskeriförvaltning och effekter av fiske-
subventioner. 

Grafen visar torskbeståndets storlek i östra 
Östersjön, forskarnas rekommenderade årliga 
fångstkvot, samt ministerrådets beslut om 
årliga fångstkvoter för torsk i Östersjön. 
Källa: ICES advice 2012.

Foto: Peter Ö
stlund



6 7

FISKE  FISKE

Under 2011 genOMförde WWf POlen pilot-
projektet ”Rensa spöknät i Östersjön” i syfte att 
rensa polska territorialvatten från borttappade 
fiskeredskap. Under projektets gång uppskatta-
des att upp till 10 000 nät (ca 50 till 100 ton) förlo-
ras per år, bara i Östersjön. Dessutom uppskatta-
des att närmare 450 ton spöknät finns intrasslade 
på 3 000 skeppsvrak, bara i de polska vattnen. 

För att kartlägga var spöknäten ligger skapades 
en databas för att ge yrkesfiskare möjlighet att 
rapportera in förlorade fiskeredskap. Med hjälp av 
databasen kunde en interaktiv karta skapas som 
visar var redskapen finns (sieciwidma.wwf.pl). 

Rensa spöknät i Östersjön
Projektledare: Piotr Predki, WWF Polen. Projektperiod: 2011–2013

Borttappade	eller	kvarglömda	fiskeredskap,	så	kallade	spöknät,	behåller	sin	
fångstkapacitet	förvånansvärt	länge	i	Östersjön.	Redskapen	kan	fortsätta	att	
fånga	fisk,	fåglar	och	marina	däggdjur	under	flera	decennier.	Under	ledning	
av	WWF	Polen	tillsammans	med	Litauiska	Naturskyddsföreningen,	har	40	ton	
spöknät	tagits	upp	i	det	polska	och	litauiska	territorialvattnet	(totalt	135	km	nät).

den ökande Mängden stOrsPigg har 
kopplats samman med negativa effekter på 
Östersjöns kustekosystem. Sannolikt beror det 
på att storspigg äter yngel från abborre och 
gädda som påverkar rovfiskbeståndens tillväxt. 
Storspigg äter också djurplankton, vilket mins-
kar betningen på växtplankton. Det i sin tur le-
der till förstärkta algblomningar i Östersjöns 

Tråla efter storspigg i Bottenviken
Projektledare: Pär Byström, Umeå universitet. Projektperiod: 2015

Storspiggen,	en	art	som	saknar	kommersiellt	värde,	har	ökat	kraftigt	i	Östersjön	
och	Bottenhavet.	Nu	undersöker	forskare	vid	Umeå	universitet	möjligheten	till	ett	
kommersiellt	bärkraftigt	fiske	på	storspigg	för	tillverkning	av	fiskfoder.	Eftersom	
storspiggen	äter	stora	mängder	fiskägg	så	kan	också	projektet	leda	till	andra	
ekologiska	vinster,	såsom	fler	rovfiskar.

kustområden. 
Projektet är uppdelat i två faser. Först ska 

forskarna undersöka om det är möjligt att 
fiska spigg för produktion av fiskfoder. Om 
det går, fortsätter projektet in i en andra fas 
för att utveckla metoder för ett kommersiellt 
fiske av storspigg, utveckla fiskfoder och ut-
värdera effekterna på kustekosystemet.

Msc:s östersjökOntOr finns i Stockholm och 
har till uppgift att sprida kunskap om miljömärk-
ningen bland Östersjöländernas konsumenter och 
företag. Projektet jobbar aktivt för att alla större 
Östersjöfisken skall certifieras i enlighet med MSCs 
kriterier samt att märkta produkter tillhandahålls i 
skolmatsalar, restauranger och frysdiskar.

2013 utökade BalticSea2020 sitt stöd till MSC 
för att fortsätta arbetet med att etablera MSC runt 
Östersjön, men nu med fokus på Polen och Finland.

Etablera MSC:s 
miljömärkning av fisk 
i Östersjöregionen
Projektledare: Minna Epps, verksamhetschef Marine 
Stewardship Council (MSC)
Projektperiod: 2009–2016

Marine	Stewardship	Council	(MSC)	
grundades	1997.	Syftet	var	att	etablera	
en	trovärdig	certifiering	av	fisk	och	som	
på	ett	enkelt	sätt	visar	konsumenter	
vilka	fiskar	som	är	lagligt	fångade,	
på	uthålliga	och	väl	förvaltade	
bestånd.	År	2009	tog	BalticSea2020	
beslutet	att	stödja	etableringen	av	
MSC	i	Östersjöregionen	med	fokus	på	
Sverige,	Danmark	och	Tyskland.	

kUster Och skärgårdar rika på rov-
fisk är starka indikatorer på ett livskraftigt 
hav. Forskningen pekar också på att stärkta 
rovfiskbestånd effektivt kan motverka över-
gödningens effekter. 

I projektets första steg identifierades ett 
stort antal sötvattensområden som bedömts 
lämpliga för restaureringsåtgärder med syfte 
att stärka de kustlevande bestånden av rovfisk. 
Målet var att initiera ett 20-tal storskaliga res-
taureringsprojekt och ta fram nödvändiga kun-
skapsunderlag för genomförandet. 

År 2012 hade projektet identifierat en mängd 
våtmarker som kan restaureras till lekområden 
för gädda längs med den svenska ostkusten. 
Projektet har också hjälpt ett 20-tal markäga-
re med förberedelser och tillstånd för att res-
taurera befintliga våtmarker. Efter det lyckade 
resultatet av förstudien driver Sportfiskarna 
sedan 2013, med stöd av BalticSea2020, ett 
nytt projekt med fokus på att stärka kustbe-
stånden av abborre.

Storskalig satsning 
på stärkta 
rovfiskbestånd
Projektledare: Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund
Projektperiod: 2010–2012

Bestånden	av	rovfiskar,	som	gädda	
och	abborre,	har	minskat	kraftigt	
längs	våra	kuster.	Orsakerna	är	inte	
fullständigt	kända	men	klart	är	att	
reproduktionen	tycks	vara	störd,	i	
synnerhet	i	ytterskärgården.	I	det	här	
projektet	har	Sportfiskarna	undersökt	
om	det	går	att	stärka	bestånden	av	
rovfisk	genom	att	restaurera	fiskarnas	
reproduktionsmiljöer.

Foto: Folke R
ydén P
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Balticsea2020s PrOjekt inOM PrOgraMOMrådet Fiske 

Big fish back: riskanalys
Projektledare:	Ingemar Berglund (Fiskeriverket). Projektperiod: 2007–2008 

Bästa förvaltningsmetoderna för fiske i Östersjön 
Projektledare: Katarina Veem (BalticSea2020). Projektperiod:	2008–2009

Reformen av Common Fisheries Policy (CFP), EU:s gemensamma fiskeripolitik
Projektledare: BalticSea2020. Projektperiod: 2007–2014

Ekologiska effekter av fisket i Östersjön
Projektledare: Sture Hansson (Stockholms universitet). Projektperiod: 2006

Ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för Östersjön
Projektledare: Elizabeth Guttenstein, Farmer & Daniel Owen (Institute for European Environmental Policy). Projektperiod:	2007 

Etablera MSCs miljömärkning av fisk i Östersjöregionen
Projektledare: Minna Epps (Marine Stewardship Council). Projektperiod: 2009–2013

Etablera MSCs miljömärkning av fisk i Östersjöregionen - fas 2 (Polen & Finland)
Projektledare:	Minna Epps (Marine Stewardship Council). Projektperiod:	2013–2016

Fisket och fisken ur ett ekosystemperspektiv
Projektledare: Heikki Peltonen (Finnish Environment Institute). Projektperiod: 2007–2008

Förvaltning av Östersjöns resurser
Projektledare:	Mikael Hildén (Finnish Environment Institute). Projektperiod: 2007–2008

Hur mycket torsk finns det i Östersjön och hur mycket har det funnits? 
Projektledare:	Daniel Pauly (Universitetet British Colombia). Projektperiod: 2007–2009

Hållbar fiskeriförvaltning
Projektledare: Katarina Veem (BalticSea2020). Projektperiod:	2007–2008

Mot längdoptimerat fiske i Östersjön
Projektledare:	Staffan Larsson (Sveriges Torskfiskares Producentorganisation).	
Projektperiod:	2013–2014

Rensa Spöknät i Östersjön - ett pilot och informationsprojekt i Polen
Projektledare:	Piotr Predki (WWF Polen). Projektperiod:	2011

Rensa spöknät i Östersjön II
Projektledare: Piotr Predki (WWF Polen och Litauiska Naturskyddsföreningen). Projektperiod: 2012–2013

Restaureringsinsatser med abborre i fokus
Projektledare:	Sportfiskarna. Projektperiod:	2013–2015

Rundabordssamtal för en stärkt dialog mellan fiskeriintressenter i Polen
Projektledare:	Ilian Chabay (Chalmers Tekniska Högskola). Projektperiod: 2010–2011

Storskalig satsning på stärkta rovfiskbestånd
Projektledare:	Stefan Nyström (Sportfiskarna). Projektperiod: 2010–2012

Torsk i Ålands hav
Projektledare:	Ulf Bergström (Sveriges Lantbruksuniversitet). Projektperiod: 2014

Torskprojektet 2009
Projektledare: Katarina Veem (BalticSea2020). Projektperiod: 2009

Tråla efter storspigg i Bottenviken
Projektledare:	Pär Byström (Umeå universitet). Projektperiod: 2014–2015

Underlätta förvaltningen av Östersjöns fiskerier genom förbättrad kommunikation bland aktörerna
Projektledare:	Illian Chabay (Chalmers Tekniska Högskola). Projektperiod: 2007–2009

Utsättning av gös – en miljöåtgärd
Projektledare: Sture Hansson (Stockholms universitet). Projektperiod: 2007–2012

övergödning
från åtgärder På land till åtgärder i havet

Till följd av övergödning drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, 
döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp 
av näringsämnen, främst fosfor och kväve, som kommer från bland annat 
jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och transporter. Utöver tillförsel av nya 
näringsämnen frigörs också stora mängder fosfor från de syrefria bottnarna, 
vars utbredning ständigt ökar i Östersjön. Stiftelsens engagemang inom 
programområdet övergödning handlar om storskaliga demonstrationsprojekt 
inom jordbruk och djurhållning, fullskaligt åtgärdsprojekt för en friskare 
kustzon samt forskning om åtgärder för att binda näringsämnen.

Foto: M
attias K
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BakgrUnd
BalticSea2020 startade år 2010 ett långsik-
tigt forsknings- och åtgärdsprogram i syfte att 
identifiera teknologier och metoder som kan an-
vändas för att minimera riskerna för läckage av 
näringsämnen från stallgödsel. Efter ett omfat-
tande utredningsarbete startade 2013 ett stor-
skaligt demonstrationsprojekt i samarbete med 
en industriell grisgård i Polen som producerar ca 
30 000 slaktsvin om året.
 
genOMförande
I första skedet etableras en näringsbalans för all 
fosfor och kväve som omsätts på gården. Denna 
beräkning ligger sedan till grund för åtgärder, bl.a.

Demonstrationsanläggning för optimerad 
behandling, förvaring och spridning av 
gödsel från industriella djurgårdar
Projektledare: BalticSea2020. Projektperiod: 2010–2018

Gödsel	från	djur	har	i	alla	tider	använts	som	näring	för	växter.	I	samband	med	den	
industriella	djurhållningens	framväxt	blev	gårdarna	så	stora	att	den	mark	man	hade	
att	tillgå	för	avsättning	av	den	egenproducerade	gödseln,	inte	räckte	till.	Kretsloppet	
var	brutet.	Idag	utgör	dessa	gårdar	en	stor	lokal	utsläppskälla	av	fosfor	(P)	och	kväve	
(N).	Om	gården	saknar	tillfredsställande	metoder	och	teknologi	för	behandling,	
förvaring	och	spridning	av	gödsel,	frigörs	stora	mängder	näringsämnen	till	luft	och	
vatten.	Ämnen	som	övergöder	våra	hav	och	driver	på	klimatförändringen.

•	 Förbehandling	av	gödsel (bl.a. försurning för 
att göra kväve mindre flyktigt, separering 
av gödsel till en torr respektive våt fraktion, 
samt tillsatts av ämnen som binder fosfor till 
torrfraktionen). 

•	 Förvaring (torrfraktionen pelleteras el-
ler sprids som lokal jordförbättring medan 
våtfraktionen förvaras i slutna tankar, med 
kapacitet om 9 månaders förvaring, för att 
därefter spridas på gårdens åkrar när risken 
för läckage av fosfor är som minst). 

•	 Spridning (praktiska råd om när gödsel skall 
spridas, samt teknologier för spridning av våt-
fraktion på ett effektivt och säkert sätt).

Parallellt driver projektet ett vetenskapligt 
övervakningsprogram för att mäta och utvär-
dera effekten av vidtagna åtgärder. 

I slutänden skall projektet producera en vitbok 
som beskriver projektets målsättningar, förut-
sättningar och resultat, hur man gick till väga för 
att uppnå ett minskat näringsläckage, samt vad 
det har kostat. Vitboken skall utmynna i rekom-
mendationer som kan tillämpas på alla djurgår-
dar i regionen, små som stora. Grisgården i Polen 
kommer att hållas öppen som demonstrations-
anläggning för de som vill se och lära mer.

 ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING

VIk PÅ IngaRÖ – En MInIaTyR aV ÖSTERSjÖn
Levande kust genomförs i Björnöfjärden (Värmdö 
kommun), en skärgårdsvik som kan ses som ett 
”Östersjön i miniatyr”. Viken är kraftigt övergödd, 
har ett litet vattenutbyte och stor utbredning av 
syrefria bottnar. Övergödningen i Björnöfjärden 
beror främst på näringsläckage (kväve och fos-
for) från dåliga avlopp, jordbruksmark och från 

Levande kust 
– ett restaureringsprojekt i full skala
Projektledare: BalticSea2020. Projektperiod: 2010–2018

Östersjöns	kust	är	övergödd	och	drabbas	av	algblomningar,	döda	bottnar	
och	minskande	rovfiskbestånd.	Projektet	Levande	kust	vill	visa	att	det	går	
att	återfå	god	ekologisk	status	i	övergödda	havsvikar,	och	få	tillbaka	ett	
klart	vatten,	ett	naturligt	fisksamhälle	och	syrerika	bottnar.

de gamla synderna i vikens bottensediment; det 
vill säga näring som under lång tid lagrats upp 
i sedimenten, men som frigörs när sedimentet 
blir syrefritt. 

åtgärder för en Bättre vattenkvalitet
För att Björnöfjärden åter ska bli en frisk skär-
gårdsvik genomförs en rad åtgärder i och omkring 
viken. De syrefria sedimenten har aluminiumbe-
handlats så att de på nytt kan binda fosfor. Det 
har bidragit till att vattenkvaliteten blivit bra igen. 
Vattnet är nu lika klart som det var på 1950-talet. 

För att behålla vikens goda vattenkvalitet mini-
meras näringstillförseln från omkringliggande åk-
rar med strukturkalkning, sedimentationsdammar 
och kalkfilter. Dåliga avlopp i området förbättras, 
en uppsamlingsstation för latrin har byggts och 
näringsläckage från hästgårdar minskas. För att 
återfå ett stort gäddbestånd byggs en våtmark 
där gäddyngel kan växa upp i en trygg miljö. Pro-
jektet har också planterat ut blåstång för att få 
tillbaka en naturlig bottenvegetation, vilket också 
gynnar fisken i viken.

sPrida kUnskaP
BalitcSes2020s långsiktiga mål med Levande 
kust är att skriva en vitbok som beskriver de erfa-
renheter och slutsatser som görs i Björnöfjärden, 
och sammanfatta hur övergödda skärgårdsområ-
den kan restaureras, och till vilken kostnad. Vit-
boken ska spridas runt Östersjön som ett viktigt 
steg för att förbättra miljön vid kusterna.

Med projektet Levande kust och arbetet i Björnöfjärden, 
vill BalticSea2020 visa att det är möjligt att restaurera 
övergödda fjärdar utmed Östersjökusten, så att den återfår 
klarare vatten, naturliga fisksamhällen och syrerika bottnar.
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Med MOdern teknik (metagenomanalys) ska 
Östersjöns mikroorganismers genetik kartläggas. 
Syftet är att för första gången få en helhetsbild av 

Mikroorganismens roll i Östersjön
Projektledare: Birgitta Bergman, Stockholms Universitet och Craig Venter, Craig Venter Inst. Projektperiod: 2011–2015

Forskare	har	de	senaste	åren	påvisat	mikroorganismers	viktiga	roll	i	marina	
miljöer.	Kunskap	om	de	minsta	organismerna	är	en	förutsättning	för	att	förstå	
hur	allt	hänger	ihop,	från	mikroorganism	till	fisk,	och	slutligen	till	människa.	

eftersOM Många Olika djUrarter från helt 
olika miljöer är drabbade av tiaminbristen försöker 
projektet identifiera om det finns en gemensam or-

Orsaker till B-vitaminbrist hos ejder och 
blåmussla
Projektledare: Lennart Balk, Stockholms Universitet. Projektperiod: 2010–2014

Tidigare	studier	i	Östersjön	har	visat	att	flera	arter	av	fisk,	och	nu	på	senare	tid	även	
många	fågelarter	och	musslor,	är	drabbade	av	vitamin	B1	(tiamin)	brist.	Bristen	orsa-
kar	beteende-	och	reproduktionsstörningar	och	ökad	dödlighet	hos	både	vuxna	fiskar	
och	fåglar.	Målsättningen	med	detta	projekt	är	att	ta	reda	på	vad	som	orsakar	B-vita-
minbristen	hos	fåglar	och	blåmussla	i	Östersjöområdet.	

två fUllskaliga MUsselanläggningar upp-
rättades, en i Hagby Hamn i södra Kalmarsund och 
en i Hållsviken söder om Trosa. Projektet mätte till-
växten av musslorna i odlingarna och deras närings-
upptag från vattnet. Odlingsteknik och skördeutrust-
ning, som ursprungligen utvecklats på västkusten, 
anpassades till Östersjöns mindre och ömtåligare 
musslor.

Projektet drog viktiga erfarenheter om mussel-
odling i Östersjön:

• Odlingstekniken är kostsam och kräver vida-
reutveckling och anpassning för att fungera i 
Östersjön.

• Östersjöns relativt låga salthalt gör att muss-
lorna växer långsamt och blir små.

• Vintrar med kraftiga istäcken kan både skada 
och helt förstöra musslor och utrustning.

• Underhåll och skörd kräver stora och speciellt 
utrustade arbetsbåtar.

Musselodling i Östersjön som miljöåtgärd
Projektledare: Odd Lindahl, Sven Lovén Center för de Marina Vetenskaperna. Projektperiod: 2009–2012

Blåmusslan	är	en	effektiv	vattenfiltrerare	som	lokalt	kan	bidra	till	klarare	vatten.	
Om	musslorna	kan	skördas	och	malas	kan	näringsämnen	plockas	ur	havet	och	
musselmjölet	användas	till	exempelvis	hönsfoder.	Målsättningen	med	detta	projekt	
var	att	undersöka	om	musselodling	är	kostnadseffektiv	åtgärd	för	att	lokalt	minska	
belastningen	av	kväve	och	fosfor	i	Östersjön,	samtidigt	som	man	utvecklar	metoder	
för	att	kommersiellt	använda	de	näringsrika	musslorna	för	produktion	av	djurfoder.

• Settling och tillväxt av musslor i Östersjön är 
osäker och oförutsägbar. I projektets mussel-
odlingar settlade musslorna bra, men tillväx-
ten varierade och i vissa fall lossnade vuxna 
musslor.

• På vissa lokaler konkurrerade havstulpaner ut 
musslorna.

• Andra forskargrupper har uppmärksammat 
att det kan samlas mycket organiskt material 
på botten under musselodlingar med risk för 
syrebrist som följd.

BalticSea2020s slutsats är att musselodlingar 
är en av många åtgärder som kan hjälpa våra hav, 
men under de förutsättningar som råder i Öster-
sjön är utmaningarna många och svåra. Att muss-
lorna har potential att rena vatten från kväve och 
fosfor är belagt, men med dagens teknologi och 
förutsättningar är musselodling ett finansiellt risk-
projekt och inte en kostnadseffektiv miljöåtgärd.

det näringsrika vattnet från åkrarna re-
nas i en ränna och i en infiltrationsbank mellan 
åkern och diket. För att infiltrationen ska fung-
era så bra som möjligt planteras träd på in-
filtrationsbanken som tar upp näringsämnen 
från vattnet och vars rötter bidrar till att skapa 
vattenvägar genom vallen. På så sätt går inget 
vatten från åkern direkt till vattendraget, utan 
passerar först infiltrationsbanken där det renas 
från fosfor och kväve. Detta gör att övergödning 

Integrerade skyddszoner - en åtgärd mot 
övergödningen av Östersjön
Projektledare: Peter Feuerbach och John Strand, Husshållningssällskapet i Halland. Projektperiod: 2013–2016

Trots	stora	insatser	i	form	av	rådgivning	och	förbättrade	odlingsmetoder	är	
näringsläckage	från	jordbruksmark	fortfarande	en	av	de	främsta	orsakerna	till	
Östersjöns	dåliga	miljötillstånd.	Ett	ännu	olöst	problem	är	de	hundratusentals	
dräneringsrör	i	åkermark	runt	Östersjön	som	leder	näringsrikt	vatten	rakt	ut	i	
vattendragen,	och	vidare	ut	i	havet.	I	det	här	projektet	ska	Hushållningssällskapet	
i	Halland,	i	samarbete	med	Högskolan	i	Halmstad	samt	Videncentret	for	Landbrug	
och	Fødevareøkonomisk	Institut	i	Danmark,	pröva	en	helt	ny	metod	för	att	minska	
läckage	av	näringsämnen	från	täckdikade	åkrar.		

i närliggande vattendrag minskar. Anlägg-
ningen utformas så att åkerns täckdikning 
och förutsättning för odling inte blir lidande. 

Potentialen för rening med integrerade 
skyddszoner bedöms vara mycket hög i och 
med att varje anläggning kan byggas med 
enkla medel. Metoden kan också få ett stort 
internationellt genomslag, då den både är yt-
effektiv och inte kräver speciella tillstånd från 
myndigheter.

sak till problemet, och om det kan kopplas till någon 
förorening. Sjuklighet och dödlighet av detta slag, 
av denna omfattning, kan inte anses vara naturlig.

de mikroorganismer som finns i Östersjön, vilka 
de är, vad de gör och hur de påverkar livet i och 
runt havet.
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Balticsea2020s PrOjekt inOM PrOgraMOMrådet ÖvergÖdning  

aluminiumfällning i Björnöfjärdens viksystem
Projektledare: Vattenresurs AB. Projektperiod: 2012–2013

att se det lilla är att förstå det hela – Mikroorganismens roll i Östersjön
Projektledare: Birgitta Bergman (Stockholms universitet), Craig Venter (Venter Institute). 
Projektperiod: 2011–2015

Benthic – pelagic coupling in the Baltic Sea
Projektledare: Caroline Slomp (Universitetet i Utrecht). Projektperiod: 2007–2009

Best practice - gödselhantering från industriella djurgårdar i Östersjöregionen
Projektledare: BalticSea2020.	Projektperiod: 2009–2010

Biogas av grisgödsel – bästa tekniker och användningsområden
Projektledare: Knud Tybirk (Agro Business Park). Projektperiod: 2010–2011

Bottenhavets lagringskapacitet av fosfor
Projektledare: Caroline Slomp (Universitetet i Utrecht). Projektperiod: 2008–2009

Clean Baltic Sea Poland
Projektledare: J. Nurminen (John Nurminen Foundation). Projektperiod: 2008–2009

Demonstrationsanläggning för optimerad behandling, förvaring och spridning av gödsel från industriella 
djurgårdar
Projektledare: BalticSea2020. Projektperiod: 2010–2020

Dikesdammar och filter som fosforfälla i jordbruket
Projektledare:	Sam Ekstrand (IVL Svenska miljöinstititutet). Projektperiod: 2009–2013

Effekter av ingenjörsmetoder i Östersjön
Projektledare: Bo Gustafsson (Göteborgs universitet). Projektperiod:	2007–2008

Fosfater från fartyg
Projektledare: Emilsson. Projektperiod: 2006

Fosforns bindning till sedimenten i Östersjön
Projektledare:	Caroline Slomp (Universitetet i Utrecht). Projektperiod: 2007–2009

Förbättra reningsverk i Polen
Projektledare:	Marjukka Porvari (John Nurminen Foundation). Projektperiod: 2008–2009

Hjälp din vik – förbättra ditt avlopp 
Projektledare: Johanna Ardland Bojvall (BalticSea2020). Projektperiod: 2013–2014

Integrerade skyddszoner
Projektledare: Peter Feuerbach och John Strand (Hushållningssällskapet i Halland). Projektperiod: 2013-2016

IPP Programmet - åtgärder för minskat näringsläckage från industriell djurhållning 
Projektledare: BalticSea2020. Projekperiod:	2010–2020

jordbruksregleringar i EU
Projektledare:	Elizabeth Guttenstein (Institute for European Environmental Policy). 
Projektperiod:	2007

jordbruksåtgärder vid Säbyviken  
Projektledare:	Sam Ekstrand (IVL Svenska miljöinstitutet).	Projektperiod: 2012–2013

kampanj för fosfatförbud i rengöringsmedel
Projektledare:	Klas Hjelm (Naturskyddsföreningen). Projektperiod: 2007–2008

 ÖVERGÖDNING

kunskapssammanställning om dikens roll som fosforfälla
Projektledare:	Stefan Löfgren (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU). Projektperiod: 2011

kustzonens betydelse för Östersjöns återhämtning
Projektledare:	Daniel Conely (Lunds universitet). Projektperiod: 2008–2010

Levande kust – ett restaureringsprojekt i full skala
Projektledare:	BalticSea2020.	Projektperiod:	2010–2018

Mitigating eutrophication. Control study
Projektledare:	H. Mattila (Åbo Universitet). Projektperiod: 2007

Musselodling – en miljöåtgärd i Östersjön
Projektledare:	Odd Lindahl (Vetenskapliga akademien vid Sven Lovén Centrum för de Marina Vetenskaparna). 
Projektperiod: 2009–2012

Orsaker till B-vitaminbrist hos ejder och blåmussla
Projektledare:	Lennart Balk (Stockholms universitet). Projektperiod: 2010–2014

Permanent bindning av fosfor i Östersjöns bottensediment
Projektledare:	Sven Blomqvist (Stockholms universitet). Projektperiod:	2011–2014

Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar 
Projektledare:	Gunno Renman (Kungliga Tekniska Högskolan). Projektperiod: 2012–2013

Restaurering av vegetationsklädda bottnar
Projektledare: Sveriges Vattenekologer. Projektperiod: 2013–2014

Sedimentationsdammar med kalkfilter
Projektledare: Sam Ekstrand (IVL Svenska miljöinstititutet): Projektperiod:	2012–2013

Strandäng för gäddyngelproduktion
Projektledare: Sportfiskarna. Projektperiod:	2012–2013 

Utgör kvävegödsling av skog en risk för Östersjön? 
Projektledare:	Skogsstyrelsen.	Projektperiod: 2007

Utvärdering av fosfor som bidrar till övergödning
Projektledare: Per Sjöberg (Uppsala universitet). Projektperiod:	2014–2015

Utvärdering och riskbedömning gällande näringsförluster i småjordbruk i Polen
Projektledare: Barbro Ulén (Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)). Projektperiod:	2013–2016

Vad kontrollerar fosforns bindning till sedimenten i Östersjön?
Projektledare:	Caroline Slomp (Universitetet i Utrecht). Projektperiod: 2007–2008

Vad reglerar näringsläckage till vattendrag inom EU? 
Projektledare:	Andrew Farmer (IEEP). Projektperiod:	2007

Vad är priset för en förorenad Östersjö? 
Projektledare:	Tore Söderqvist. Projektperiod: 2007–2008

Vilka mekanismer inverkar på den vertikala omblandningen av näringsämnen i Östersjön
Projektledare:	Hans Buchard (Leibniz Institute for Baltic Sea Research (IOW)). Projektperiod: 2006–2007

Åtgärder för levande kust – vilka är nyttorna för samhället? 
Projektledare: Tore Söderqvist (Enveco Miljöekonomi AB). Projektperiod: 2012–2013 

Åtgärder för minskad övergödning i skärgårdar
Projektledare:	BalticSea2020 tillsammans med Skärgårdsstiftelsen. Projektperiod:	2014–2015

Är tekniska metoder lösningen på de döda bottnarna i Östersjön?
Projektledare:	Daniel Conley (Lunds universitet). Projektperiod:	2007–2008
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infOrMatiOn
kUnskaPssPridning OM östersjön

BalticSea2020 arbetar med att samla in och tillgängliggöra information om 
Östersjön som sedan förmedlas till beslutsfattare och tjänstemän inom 
centrala myndigheter, kommuner och allmänhet. Spridning av information 
och kunskapsöverföring görs bl.a. genom att stödja Stockholms 
Universitets Östersjöcentrum (Baltic Eye), samt genom att producera 
dokumentär- och spelfilmer om havet och dess invånare, arrangera 
seminarier och utveckla skolmaterial. Allt i syfte att sprida kunskap om 
Östersjöns tillstånd och om åtgärder som har betydelse för vår havsmiljö.

ÖSTERSjÖnS EkOSySTEM befinner sig sedan 
åtminstone ett sekel tillbaka under kraftig på-
verkan av utsläpp, överfiske, förändrad markan-
vändning och olika former av kustexploatering. 
Vidare påverkar också klimatförändringarna Öst-
ersjön och dess begränsade antal arter, vilket 
kan ge förändringar i näringsväven. För att kunna 
lösa Östersjöns miljöproblem är det viktigt att 
den samlade kunskapen som finns om innanha-
vet integreras och att en helhetssyn växer fram.

I februari 2013 avsatte BalticSea2020 100 mil-
joner kronor för att starta Baltic Eye vid Stock-
holms universitets Östersjöcentrum. Den veten-
skapliga kärnan utgörs av sju östersjöforskare 
och tre kommunikatörer som ska samla in och 
analysera kunskap om Östersjön och stärka den 
övergripande vetenskapen om havet. Målet är att 
bistå beslutsfattare på regional, nationell och in-
ternationell nivå, med redskap och underlag för 
att kunna hantera miljöproblemen i Östersjön.

Forskarna vid Baltic Eye ska vara experter inom 
följande områden:

•	 Jordbrukets	miljöpåverkan, med fokus på bl.a. 
åtgärder mot näringsläckage och effekter på 
Östersjön.

•	 Avrinningsområdets	dynamik, med fokus på 
Östersjöområdets närings- och förorenings-
flöden.

•	 Miljögifter, med fokus på kemiska föroreningar 
i Östersjön.

•	 Fisk-	och	fiskefrågor, med fokus på Östersjöns 
fiskeriförvaltning i ett ekosystemperspektiv.

•	 Marina	habitat, med fokus på bl.a. förvaltning 

Baltic Eye - en kunskapskälla om Östersjön
Projektledare: Stockholms universitets Östersjöcentrum. Projektperiod: 2013–2018

BalticSea2020	har	tillsammans	med	Stockholms	universitet	startat	
Baltic	Eye	-	en	satsning	där	användbar	kunskap	om	Östersjön	ska	
samlas	in	och	förmedlas	till	beslutsfattare.	Målet	är	att	stärka	
möjligheterna	att	hantera	havets	miljöproblem.

av marina livsmiljöer och Östersjöns skyddade 
områden.

•	 Bottensedimentens	dynamik, med fokus på bl.a. 
lagring av näringsämnen och miljögifter.

•	 Östersjöns	cirkulation	och	vattenutbyte.

Projektet kommer pågå under en femårsperiod 
med start våren 2013. För mer information, se ock-
så www.su.se/ostersjocentrum.
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dOkUMentärfilMerna
Den första dokumentärfilmen ”Alla torskar” var 
klar hösten 2009 samtidigt som Sverige var ord-
förande i EU och Östersjön stod högt upp på den 
politiska dagordningen. Filmen berättade om det 
enorma slöseriet med fin matfisk som kastas 
tillbaka till havet till följd av en dålig lagstiftning. 
Frågan som ställdes: ”Kommer politiker, med stöd 
av forskare och fiskare, att kunna ändra lagen?”  
Nästa film ”Vårt grisiga hav” berättade om kopp-
lingen mellan Östersjöns övergödning och inten-
siv djurproduktion. Våren 2013 hade den tredje 
filmen, ”Den andra vågen”, premiär. I filmen be-
skrivs miljögifter som hittats i och runt Östersjön, 
i naturen och i människokroppar. Totalt har doku-
mentärfilmerna TV-sänts i mer än 13 länder både 
inom EU och utanför. 

Nu återstår två filmer. Den fjärde filmen berät-
tar om all den sjöfart som trafikerar Östersjön och 
hur den påverkar den marina miljön. Den sista fil-
men kommer att bli en återblick – hur gick det sen? 
Vi kommer att se tillbaka på fisket, vad som hänt 
med de industriella djurgårdarna, miljögifter samt 
sjöfart. Filmen är planerad att sändas under 2017.

sPelfilMerna
År 2013 hade Mattias Klums första spelfilm ”Be-
traktaren” premiär. Betraktaren är en unik film 
om livet runt Östersjön där filmteamet följt både 
djur och människor runt ett lika vackert som hotat 

The Baltic Sea Media Project 
– Ett upplysande projekt
Projektledare: Mattias Klum och Folke Rydén. Projektperiod: 2007–2017

Östersjöfrågan	angår	90	miljoner	människor	–	så	många	bor	runt	havet.	Under	
ledning	av	journalisten	Folke	Rydén	och	fotografen	Mattias	Klum	kommer,	
under	tio	års	tid,	fem	dokumentärfilmer	och	två	spelfilmer	att	produceras.	
Dokumentärerna	skall	skildra	de	hot	och	utmaningar	som	Östersjön	står	inför.	
Filmerna	skall	även	visa	allt	det	vackra	som	finns	i	havet	samt	illustrera	hur	
viktigt	havet	är	för	både	havsinvånarna	och	de	som	bor	i	dess	närhet.

innanhav. Arbetet med den andra filmen startade 
under 2014, och kommer att bli en av de första na-
turfilmerna om Östersjön som på djupet skildrar 
alla dess invånare. År 2016 förväntas filmen vara 
klar för visning.

Möjligheterna till Mervärde är Oändliga
Filmerna kommer att innehålla material som spän-
ner över flera år, upp till ett decennium. Det innebär 
att förändringar och processer som ofta förbises i 
den mediala bevakningen kan skildras. 

Parallellt med filmerna har BalticSea2020 ut-
arbetat ett skolmaterial som knyter varje film till 
ett specifikt ämne. Skolmaterialet uppdateras lö-
pande så att det passar gällande läroplan för mel-
lan- och högstadium. Fram till 2015 har mer än 30 
000 exemplar distribuerats i Sverige och Finland. 
Totalt bedöms mer än 400 000 elever ha arbetat 
med skolmaterialet.

filMerna
Den första filmen ”Spöken i Östersjön” utspe-
lar sig i Sverige, Polen och Litauen och blev klar 
hösten 2011. På ett estetiskt och personligt vis 
uppmärksammar filmen problemet med ned-
skräpning och spökfiske i Östersjön. 2014 färdig-
ställdes den andra filmen vars syfte var att väcka 
ytterligare uppmärksamhet för spöknät samt 
uppmärksamma frågan i nya länder, såsom Est-
land och Finland.  

Dokumentärfilm: 
Spöken i Östersjön
Projektledare: Joakim Odelberg, Leofilm
Projektperiod: 2010–2013

Dokumentärfilmen	”Spöken	i	Östersjön”	
belyser	problemet	med	borttappade	
fiskeredskap	–	så	kallade	spöknät.	
Spöknät	är	ett	globalt	problem	som	
förekommer	i	alla	hav,	sjöar	och	
vattendrag	där	det	fiskas.	Det	handlar	
om	borttappade	fiskeredskap	som	
fortsätter	att	fiska	i	årtionden,	vilket	
påverkar	fiskbestånden	och	som	är	ett	
djurplågeri	och	oförlåtligt	slöseri	med	
våra	gemensamma	naturresurser.	

enligt reglerna som gällde före reformen 
av CFP måste en fiskare kasta bort den del av 
fångsten som överstiger den uppsatta kvoten, 
även om fisken inte lever. Resultatet blev att upp 
till 1,7 miljoner ton fisk slängdes i havet varje år. 
Kampanjen fokuserad på 11 länder med tonvikt 
på Tyskland, Frankrike, Spanien och Polen. Totalt 
samlade Fish fight in över 870 000 namnunder-
skrifter som överlämnades till dåvarande EU- 
kommissionär Maria Damanki.

Fish fight - Stöd 
till den brittiska 
kampanjen Fish Fight 
för lansering i Europa
Projektledare: Hugh Fearnley-Whittingstall
Projektperiod: 2011–2013

Fish	Fight-kampanjen	som	leddes	av	
kocken	Hugh	Fearnley-Whittingstall	
hade	som	mål	att	förbjuda	utkast,	eller	
dumpning,	av	fisk	inom	EU.	Kampanjen	
engagerade	kockar	och	kändisar	över	
hela	världen	och	lanserade	filmer,	
hemsidor,	evenemang	och	aktiviteter	i	
sociala	medier.	
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Balticsea2020s PrOjekt inOM PrOgraMOMrådet inFOrMATiOn

Baltic Eye
Projektledare: Stockholms universitets Östersjöcentrum. Projektperiod: 2013–2018

Båtmiljö.se – för ett miljövänligare båtliv
Projektledare: Anna Ehn (Skärgårdsstiftelsen).	Projektperiod: 2010–2012

Dokumentärfilm: Spöken i Östersjön
Projektledare: Joakim Odelberg (Leofilm).	Projektperiod: 2010–2011

Dokumentär: Spöken i Östersjön II
Projektledare: Joakim Odelberg (Leofilm). Projektperiod: 2012–2013

Fish fight: Stöd till den brittiska kampanjen Fish Fight för lansering i Europa
Projektledare: Hugh Fearnley-Whittingstall. Projektperiod: 2011–2013

Skolmaterial om (o)hållbart torskfiske 
Projektledare: Rolf Eriksson (Nacka Gymnasium). Projektperiod: 2010–2012

Svenska Hamnar
Projektledare: Claes Ling – Vannerus. Programledare: Madeleine Westin. Projektperiod: 2013

The Baltic Sea Media Project 
Projektledare: Mattias Klum och Folke Rydén. Projektperiod: 2007–2017

The Baltic Sea Waste Campaign - a wake up tour
Projektledare: Folke Rydén och Håll Sverige Rent. Projektperiod: 2012

Öka kunskapen om illegalt fiske och dess påverkan på havet
Projektledare: Marek Budniak (Green Federation GAJA). Projektperiod: 2010–2011

BALTIC SEA 2020
anteckningar

© BalticSea2020  Tryckt 2015
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Till höger ser du Östersjön och dess avrinningsområde. 
Du ser också inom vilka regioner stiftelsen 
huvudsakligen bedriver sina projekt.
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