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MILJÖ- OCH KLIMATFRÅGOR STÅR I CENTRUM för 
mänsklighetens stora utmaningar, vilket i allra högsta 
grad innefattar utvecklingen i Östersjöområdet inkluderat 
omkringliggande länder. Framtiden för Östersjön styrs 
naturligtvis av vad vi gör till havs men också till stor del 
av hur vi lyckas med åtgärdsarbetet på land. Följaktligen 
betonar detta vikten av att se på både utmaningar och 
åtgärder ur ett helhetsperspektiv, för att inte säga ur ett 
systemperspektiv. Ett sådant syn- och arbetssätt genom-
syrar verksamheten vid Stockholms universitets Östersjö-
centrum. Ett gott exempel utgör den forskargrupp som 
arbetar med matematiska modeller, som kopplar ihop 
processer och flöden i avrinningsområdet med näringsvä-
ven i havet. 

EN VIKTIG DEL AV ÖSTERSJÖCENTRUMS VERKSAMHET är 
att stödja samhällets åtgärdsarbete genom att förmedla 
vetenskapligt baserad kunskap till politiker och andra 
beslutsfattare. Här arbetar forskare i nära samverkan 
med omvärldsanalytiker och kommunikatörer. Detta ar-
betssätt har kunnat utvecklas genom kraftfull finansiering 
och samverkan med Stiftelsen BalticSea2020. Avtalet med 
Stiftelsen löper efter 6 år ut under 2019. Glädjande är 
att vi under hösten fått besked att rektor för Stockholms 
universitet har beslutat att fortsätta stödja utvecklingen 
av Östersjöcentrum under en kommande fyraårsperiod.

ETT FLERTAL KOMMUNIKATIONSPRODUKTER för mål-
gruppen skolor och den intresserade allmänheten har un-
der året producerats inom vårt etablerade samarbete med 
Umeå universitet. Ett nyare samarbete inom vetenskaps-
kommunikation har utvecklats med SLU. Tillsammans 
har vi arbetat intensivt med innehållet i utställningen på 
Baltic Sea Science Centre på Skansen, som invigs våren 
2019.

2018 VAR YTTERLIGARE ETT ÅR där vår tunga infrastruk-
tur tjänade många forskare från flera institutioner vid 
Stockholms universitet och andra lärosäten. En mångfald 
av forskningsprojekt och fältkurser har haft Askölabora-
toriet och fartyget R/V Electra som bas under året. Farty-
get besökte också Almedalen med en Östersjöutställning 
ombord. Under programpunkten Öppet skepp kunde 
politiker, tjänstemän och allmänhet diskutera miljöutma-
ningarna med forskare på plats.

ETT STORT TACK TILL ALLA MEDARBETARE och samarbets-
partners för era stora och viktiga insatser under året!

Lena Gustafsson
Professor emerita, Umeå universitet

Ordföranden 
har ordet
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Marin forskning vid Stockholms universitet är 
både bred och djup. Drygt 300 forskare arbetar 
helt eller delvis med marina frågeställningar. De 
flesta forskarna finns på institutioner inom det 
naturvetenskapliga området, men även inom 
det humanvetenskapliga området finns forskare 
som fokuserar på frågor med marin koppling. 

Många arbetar med frågor om Östersjön, men 
ett flertal forskare fokuserar på marina frågor 
i tropikerna eller polarområdena. Östersjö-
centrum bedriver och stödjer forskning om 
Östersjön, men vi synliggör hela bredden av 
marin forskning och utbildning vid Stockholms 
universitet.

Östersjöcentrum – mitt i ett hav av forskning
Östersjöcentrum stödjer, bedriver  
och kommunicerar forskning om havet

FO
TO

: C
LÉ

M
EN

T
 M

O
RI

N
/S

TO
C

K
H

O
LM

S 
U

N
IV

ER
SI

T
ET

S 
M

ED
IA

BA
N

K



ÖSTERSJÖCENTRUM ÅRSRAPPORT 2018 |  5

Östersjöcentrum – mitt i ett hav av forskning

Mycket av Östersjöcentrums verksamhet berör 
kunskapsbehov för att uppnå det fjortonde 
hållbarhetsmålet. Men om vi ska lyckas fullt 
ut måste vi också komma framåt med andra 
hållbarhetsmål som berör havet. Hit kan enkelt 
räknas målen som berör klimat, dricksvatten 
och sanitet, hållbar konsumtion och produk-

tion, stadsutveckling, innovationer och ekono-
misk tillväxt som inte eroderar natursystemen. 
De svenska miljömålen bildar ett nationellt 
nätverk och arbetet med dessa samordnas in i 
Agenda 2030-arbetet med de globala hållbar-
hetsmålen.

Östersjöcentrum arbetar för  
de nationella miljömålen och FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål
som berör havsmiljön

Nationella miljömål som berör havsmiljön
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Vårt fokus är Östersjöns miljöutmaningar

Hållbart fiske
Fisken i havet är en viktig resurs som bidragit till välstånd 
i tusentals år. När fisket blir sämre får det stora konse-
kvenser; både för ekonomin och för ekosystemet. Den 
viktigaste rovfisken i Östersjön, torsk, har stora problem 
och även den mer kustnära gäddan blir allt ovanligare. 
När rovfiskarna blir färre påverkar det mängden mindre 
fisk, och i förlängningen även mängden fintrådiga alger 
och växtplankton. 

Vid Östersjöcentrum pågår projekt där ledande fiskfors-
kare från Östersjöländerna gemensamt ska ta fram ett 
sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och 
råd för fiskeriförvaltning i Östersjön. Ett annat fokuserar 
på de mer kustnära rovfiskarna, och försöker ta reda på 
hur vegetationen i grunda vikar och rovfisk påverkar 
varandra. Viktig kunskap för en förvaltning som leder till 
mer kustfisk, ökade naturvärden och stärkt tålighet mot 
övergödning i dessa viktiga ekosystem.   

Övergödning är den mänskliga påverkan som haft störst 
effekter på Östersjöns ekosystem. Den uppstår när alltför 
mycket näringsämnen finns i vattnet. Då växer fintrådiga 
alger och växtplankton mycket bra, vilket ger omfattande 
och oönskade förändringar i hela ekosystemet. Vikar väx-
er igen, artsammansättningen förändras, många fiskar får 
problem, störande algblomningar uppstår och syrebristen 
breder ut sig i djupare vatten och slår ut allt högre liv.

Vid Östersjöcentrum är vi särskilt starka inom övergöd-
ningsforskningen, både när det gäller kustnära påverkan 
och för Östersjön som helhet. Eftersom våra forskare är 
experter på biogeokemi, oceanografi, modellering, biologi, 
systemekologi och agronomi finns både en nödvändig 
bredd och en djupgående förståelse för problemen. Våra 
forskare deltar i många olika internationella forsknings-
projekt, exempelvis inom Bonus-programmet.  

Övergödning

Fokus för vårt arbete är Östersjöns största miljöutmaningar – att minska övergödningen,  
nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den bio logisk a mångfalden. 

FO
TO

: T
O

N
Y

 H
O

LM
/A

ZO
T

E
FO

TO
: J

O
A

K
IM

 H
A

N
SE

N
/A

ZO
T

E



ÖSTERSJÖCENTRUM ÅRSRAPPORT 2018 |  7

Vårt fokus är Östersjöns miljöutmaningar

Kustområden i Östersjön är viktiga livsmiljöer för en 
mångfald av arter. Här finns vågexponerade klippor med 
små tofsiga alger, skogar av blåstång, och grunda havsvi-
kar med gyttjiga bottnar och rotade vattenväxter. Många 
områden är viktiga barnkammare för fiskyngel. Naturen 
under ytan varierar på liknande sätt som på land. Men 
idag är kunskapen om arternas samspel och livsmiljöernas 
funktioner begränsad.

Flera av Östersjöcentrums forskare arbetar med att för-
djupa denna kunskap. Några frågor som forskarna vill ha 
svar på är: Hur samverkar djur och växter med varan-
dra i olika miljöer? Hur är livsmiljöernas status och hur 
förändras den över tid? Vilka är de största hoten och vad 
kan vi göra för att minska dem? Hur ser naturskyddet ut 
och hur kan det förändras för att ge ett bättre skydd? De 
här frågorna är viktiga för en väl fungerande förvaltning 
av Östersjön.  

Biologisk mångfald

Miljögifter och plast
Alla utsläpp av föroreningar når förr eller senare havet. 
Förr sågs det som en fördel, där giftiga ämnen skulle 
spädas ut av vattnet till ofarlighet. Numera sker det sällan 
med flit, men fortfarande hamnar många giftiga ämnen i 
havet. Det grunda och instängda havsområdet Östersjön 
erbjuder tyvärr begränsade möjligheter till utspädning, 
vilket är ett av skälen till att Östersjön är ett av de mest 
förorenade områdena i världen. 

Vid Östersjöcentrum pågår både modelleringsarbeten och 
flera projekt som samlar kunskap om olika miljögifters 
effekter, liksom om hur mikroplaster påverkar ekosyste-
met. En studie visade att om alla kustnära reningsverk 
runt Östersjön införde avancerad reningsteknik som tar 
bort exempelvis läkemedel och hormonstörande ämnen så 
skulle den totala belastningen minska med hälften.
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De utmaningar som klimatförändringarna väntas föra med sig kommer att påverka samtliga 
fokusområden, vilket gör att klimatfrågan genomsyrar allt vårt arbete.
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Östersjöcentrums tre  verksamhetsområden

Baltic
  Eye

Östersjöcentrum ska:
1 Bedriva forskning med särskilt fokus på synteser 

och marin modellering, inom områden som är 
viktiga för Östersjöns framtid.

2 Bidra till utbildning genom föreläsningar och hand-
ledning i frågor som rör Östersjöns miljö, marin 
modellering samt samhällets åtgärdsarbete.

3 Initiera och koordinera ämnesövergripande och 
tvärvetenskapliga samarbeten inom Östersjöforsk-
ning, särskilt vid Stockholms universitet.

För att effektivt kunna nå 
våra åtta verksamhetsmål 
arbetar Östersjöcentrum i 
tre överlappande strukturer 
där skärningspunkten blir 
det integrerade arbetssätt  
vi kallar Baltic Eye.
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Analys, syntes och 
modellering



ÖSTERSJÖCENTRUM ÅRSRAPPORT 2018 |  9

Östersjöcentrums tre  verksamhetsområden

Östersjöcentrum ska:
8 Tillhandahålla fältstation och forskningsfartyg som möjliggör 

framgångsrik forskning och utbildning. 

Östersjöcentrum ska:
4 Förmedla resultat från analyser och synteser i lämpliga format för 

olika målgrupper, så att åtgärdsarbete och Östersjörelaterade beslut 
kan tas på god vetenskaplig grund.

5 Stärka dialog och samverkan mellan forskningen och samhällets  
övriga aktörer.

6 Öka kunskap, engagemang och intresse för havsmiljöfrågor och marin 
forskning hos olika aktörer och hos allmänheten.

7 Vara en samlande funktion för Stockholms universitets marina verk-
samhet och synliggöra universitetets marina forskning och utbildning.
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Policy, omvärlds bevakning  
& kommunikation

Infrastruktur
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Så arbetar vi för  att nå våra mål
”Vi tror att ett tydligt verksamhetsfokus 
och kunskap om vad som händer både inom 
akademin och i samhället är viktiga egenskaper 
för att kunna bidra till bättre åtgärdsarbete och 
hög kvalitet i den marina forskningen.”

Tina Elfwing,  
föreståndare

Christoph Humborg, 
vetenskaplig ledare
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Så arbetar vi för  att nå våra mål

FO
TO

: J
ER

K
ER

 L
O

K
RA

N
T

Z/
A

ZO
T

E

Stockholms universitet har beslutat om 
åtta övergripande verksamhets mål för 
Östersjöcentrum. Allt arbete vi genomför utgår 
ifrån dessa. I det kommande avsnittet redovisas 
ett urval av alla de insatser vi utför för att 
uppfylla målen.

1
2
3
4
5
6
7
8

Bedriva forskning…
Bidra till utbildning…
Initiera och koordinera…
Förmedla resultat…
Stärka dialog och samverkan…
Öka kunskap och intresse… 
Vara en samlande funktion…
Tillhandahålla infrastruktur…



  

1 Bedriva forskning med särskilt fokus på synteser och marin modellering, inom områden           som är viktiga för Östersjöns framtid. 
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Baltic Nest Institute (BNI), vid Östersjöcen-
trum, är värd för den så kallade Nest-model-
len – ett beslutsstödssystem som underlättar 
förvaltningen av Östersjöns ekosystem. 

Modellen kan användas för att beräkna vilka åtgärder 
som behövs för att nå överenskomna mål för Östersjön. 
Nest är ett helt nytt verktyg som modellerar hela avrin-
ningsområdet och på så vis underlättar genomförandet av 
ekosystemansatsen i ett stort marint ekosystem.

BNI arbetar med att upprätthålla och vidareutveckla:
• Databaser och modeller med helhetsperspektiv på 

Östersjön.
• Vetenskapligt stöd till Helcoms arbete.
• BNI:s internationella nätverk  (tre forskarnoder vid 

Stockholms universitet, Aarhus universitet och Fin-
lands miljöcentral).

• Kommunikation av relevanta frågor till nationella och 
internationella myndigheter, forskningsmiljöer och 
allmänhet.

Nest består av flera sammankopplade modeller och 
databaser över Östersjöns ekosystem. De genererar 
eftertraktade beslutsunderlag, och har blivit ett stort stöd 
vid internationella förhandlingar mellan Östersjöländerna 
samt används i många forskningsprojekt. Nest har till 
exempel gjort det möjligt att beräkna hur mycket när-
saltsbelastningen till Östersjön skulle behöva minska för 
att uppnå god miljöstatus. Från 2013 har fokuset varit att 
följa upp minskningarna och utveckla systemet samt på 
senare år även bistå Helcom i miljögiftsfrågor.

Databaserna inkluderar bland annat information om 
flodtillförsel av näringsämnen och organiskt kol, mark-

användning, gödselanvändning, befolkning, reningsverk 
för hela Östersjöområdet och information om de cirka 
1300 kustområdena definierade i ramdirektivet för vatten 
runt Östersjön.

BNI arbetar även med modeller som beräknar närings-
budgetar och beskriver transporter av näring och kol för 
att försöka beskriva de främsta orsakerna till närsalts-
läckage samt möjlighet till att göra scenarier. Det pågår 
projekt för att även inkludera transportvägar av miljö-
gifter i dessa modeller. 

 Under 2018 beslutade Naturvetenskapliga fakulteten 
att inrätta en modelleringsgrupp vid Östersjöcentrum 
med BNI som bas. Därmed fick verksamheten mer resur-
ser i form av två tjänster som ska koordinera och vara 
ett marint modelleringsstöd vid Stockholms universitet. 
Tanken är att denna satsning ska stärka BNI:s möjligheter 
att förbättra sitt stöd till förvaltningsarbetet i Östersjön.

Modellering som underlättar 
miljöarbetet i Östersjön

BNI-AKTIVITETER 2018: 
•  Bonus-projekt: BLUEPRINT, BLUEWEBS & BALTIC 

APP och uppstart av Destony. (Läs mer på sid 14.)
•  EU-projekt: MAREFRAME & CLIMEFISH.
•  Nordiska ministerrådets projekt: TRIACID.
•  Finlands Akademis projekt: Breathing Seascapes.

tillsammans med IOW (Läs mer på sidan 14).
• Upprätthållit internkommunikationen inom  

internationella BNI.
•  Publicerat 15 vetenskapliga artiklar.  

(Läs mer på sidan 45.)
•  Bidragit till fyra Helcom-publikationer.
•  Deltagit vid de stora vetenskapliga konferenserna 

EGU, ICES, SETAC Europe.

Forskare Bo Gustafsson 
ansvarar för BNI:s  
verksamhet vid  
Östersjöcentrum.
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Bedriva forskning med särskilt fokus på synteser och marin modellering, inom områden           som är viktiga för Östersjöns framtid. 

INOM ETT EU-FINANSIERAT FORSKNINGSPROJEKT (BALTIC APP) deltog Öst-
ersjöcentrums forskare i en studie om hur minskad övergödning kan påverka 
fiske möjligheterna. Olika scenarier med varierande belastning av närings-
ämnen modellerades för att se hur halter av fosfor och kväve kunde påverka 
fisken. Utbredningen av områden med goda fiskemöjligheter för torsk och 
flundra skiljde sig åt mellan olika scenarier, och det var också skillnad mella n 
olika år. Det modellerade scenariot som utgick från låg näringsbelastning re-
sulterade i större områden som var lämpliga för fiske. Platserna var också geo-
grafiskt stabila mellan år, dvs. här skulle potentiellt flundra och torsk fortsätta 
kunna fiskas, förutsatt ett scenario med låg näringsbelastning.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR kan påverka 
haven på olika sätt, där sänkt pH 
är en viktig aspekt som diskuteras 
och studeras. I kustområden, där 
produktionen är hög, påverkas pH 
även av lokala processer, och det 
saknas kunskap om hur viktiga dessa 
processer är i relation till kommande 
klimatförändringar. Forskare på BNI 
har deltagit i en utvärdering av tre 

danska kustområden där det finns 
tidsserier som är mer än 40 år långa. 
Resultaten visar att kusten genom-
går mer dramatiska förändringar än 
öppe t hav, och att försurningsproces-
ser sannolikt intensifieras i områ-
den där näringskoncentrationerna 
minskar, såsom efter åtgärder mot 
övergödning.

Minskad övergödning kan ge  
surare vatten vid kusten

Fiskemöjligheter i  
mindre övergödd framtid
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Modellerat fiskbestånd i förhållande till ökad eller minskad övergödning.

Erik Gustafsson är en av de 
forskare som deltagit i ut-
värderingsarbetet om hur 
kustområden kan påverkas 
av minskad övergödning.

Torsk (Gadus morrhua).

Flundra/skrubbskädda (Platichthys flesus).
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Den som ska fatta beslut som rör Östersjön 
kan ha nytta av digitala verktyg, så kallade 
beslutstödssystem. För att öka kunskapen 
om dessa etablerades projektet Bonus Des-
tony, där Östersjöcentrum deltar tillsammans 
med tre andra parter. 

GENOM ÖSTERSJÖPROGRAMMET BONUS har flera olika 
beslutstödssystem tagits fram. Det handlar om interaktiva 
digitala verktyg utvecklade för att underlätta beslutsfat-
tandet kring Östersjöns miljö, till exempel genom att 
visa hur näringsutsläpp påverkar övergödning eller hur 
förändringar i ekosystemen får effekter på samhället. 
Syftet med syntesprojektet Bonus Destony är att kartlägga 
vilka beslutstödssystem som finns och hur de används, 
men också att bedöma behovet framöver – saknas något 
viktigt verktyg?

Projektet pågår under 18 månader, 2018-2020, och 
ska resultera i en digital katalog där samtliga beslutstöds-
system med anknytning till Östersjön, inte bara sådana 
som tagits fram genom Bonus, finns listade. Systemen ska 

också bedömas utifrån en rad kvalitetskriterier så att den 
som behöver stöd i sitt beslutsfattande ska kunna söka 
efter ett lämpligt verktyg i katalogen.

Deltagande parter i Bonus Destony är Finlands miljö-
central (SYKE), Århus universitet, Leibniz-institutet för 
Östersjöforskning Warnemünde och Stockholms univer-
sitets Östersjöcentrum. Östersjöcentrum står bland annat 
för den tekniska expertisen genom uppbyggnaden av 
katalogen och för den breda kontakten med slutanvän-
dare och intressenter.

ÖSTERSJÖCENTRUMS BALTIC EYE har en unik struktur och 
har åstadkommit mer på tre år när det gäller inverkan på 
politiken än vad många liknande grupper gjort på fem till 
tio år. Det konstaterar Dr Chris Cvitanovic, som är fors-
kare vid australiensiska CSIRO (Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation) och huvudförfat-
tare till en ny studie om Baltic Eye.

Baltic Eye bildades 2013 som resultatet av ett strate-
giskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stif-
telsen BalticSea2020. Syftet med gruppen är att analysera 
och sammanställa vetenskap om Östersjön och förmedla 
den till rätt plats i samhället.

I studien, Building university-based boundary orga-
nisations that facilitate impacts on environmental policy 
and practice, har Cvitanovic och flera andra forskare 
från Sverige och Storbritannien tittat närmare på Baltic 
Eye och ställt frågan: Är denna slags universitetsbaserade 
och gränsöverskridande organisation en väg framåt för 
att öka kunskapsutbytet mellan forskning, politik och 
förvaltning?

Det enkla svaret på frågan är ”ja” och i studien iden-
tifieras de viktigaste funktionerna som behöver finnas för 
att uppnå ett effektivt sådant utbyte.

Bonus Destony kartlägger 
beslutstödssystem

Baltic Nest och HEAT 3.0 är två av de beslutstödssystem som  
ligger till grund för övergödningsarbetet inom Helcom.

Effektiv struktur som ger resultat
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Bedriva forskning med särskilt fokus på synteser och marin modellering, inom områden           som är viktiga för Östersjöns framtid. 

CENTRALA ÖSTERSJÖNS djup-
vattenområden har under årtionden 
karaktäriserats av syrefattigt vatten. 
Denna så kallade ”döda zon” räknas 
som världens största orsakad av 
mänskliga aktiviteter. Östersjöns 
djupvatten syresätts endast spo-
radiskt via saltvatteninbrott från 

Nordsjön. Under perioderna däremel-
lan ackumuleras höga fosfathalter i 
djupvattnet. Halter som minskar kraf-
tigt när syrerikt vatten på nytt flödar 
in. Detta beror dels på att gammalt 
vatten byts ut och blandas upp med 
nytt, men också på att järnoxider i sy-
resatta bottensediment binder fosfat.

I juni 2016 samlade forskare från 
Utrechts universitet in sedimentkär-
nor och vattenprover från Östersjön 
för att undersöka hur omsättningen 
av bland annat järn och fosfor påver-
kats av två stora inflöden under 2014 
och 2015. Resultaten presenterades 
tillsammans med forskare från Öster-
sjöcentrum i tidskriften Geochimica 
et Cosmochimica Acta. 

Sedimentens förmåga att binda 
fosfat var betydligt mer begränsad 
än tidigare studier visat. Endast cirka 
5 procent av minskningen berodde 
på fastläggning i sedimenten, resten 
berodde på att gammalt fosfatrikt 
vatten transporteras bort till andra 
områden. 

Skälet till att inte mer fosfat binds 
till järn är att tillgången på järnoxid 
är begränsad i reducerande, syrefria 
miljöer. Detta kan ses som ett arv 
efter årtionden av övergödning.

Baltic Eye har 
åstadkommit mer 
på tre år när det 
gäller inverkan 

på politiken 
än vad många 

liknande grupper 
åstadkommer på 

fem till tio år

Fosfat läcker från syresatta bottnar

ETT UNIKT FÄLTEXPERIMENT vid Askölaboratoriet visade att det tar minst fyra 
till fem år innan en blåstångsplanta förökar sig för första gången. Försöket 
visade även att mängden fintrådiga grönalger och förekomst av havstenshinna 
(Hildenbrandia rubra) minskade överlevnaden hos groddplantorna. I artikeln, 
som beskriver experimentet, diskuteras behovet av kunskap om dessa och andra 
faktorer inför försök att återplantera blåstång i ett område där den minskat eller 
försvunnit. Artikeln kommer att publiceras i Botanica Marina i början av 2019.

Unikt blåstångsexperiment
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Dr Chris Cvitanovic,  
forskare vid australiensiska CSIRO
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Efter en första lyckad omgång 2017, gavs 
Östersjöcentrums masterkurs Baltic Sea Eco-
system: Applications, Modelling and Manage-
ment, igen under våren 2018. 

MED EN NÄRA KOPPLING TILL EXPERTER från Östersjö-
centrum, myndigheter och den ideella sektorn är detta 
en bred kurs för studenter som vill fördjupa dig mer i 
hur forskning kan kopplas till beslutsfattares arbete med 
Östersjöförvaltning.

– Det spännande med den här kursen är att den är 
uppbyggd med tanken att gå från ”ax till limpa” när det 
gäller förvaltning av Östersjön. Studenterna får ta del av 
allt från provtagning och analys till nationell miljölagstift-
ning och EU direktiv – och hur man kan förhålla sig till 
respektive delar, säger fiskeriexperten och kursföreläsaren 
Gustaf Almqvist.

Den tvärvetenskapliga kursen fokuserar just på hur 
olika delar av EU, det svenska samhället och Östersjöns 
omgivande länder arbetar med de gemensamma miljöut-
maningarna. Undervisningen är varierad och innehåller ett 
stort antal föreläsningar från Östersjöcentrums forskare 
och omvärldsanalytiker, tillsammans med tjänstemän för 
miljöfrågor vid departement, myndigheter och företrädare 
från civilsamhället. Studenterna får en bred bild av hur 
arbetet med beslutsfattande går till i praktiken och några 

av de miljöutmaningar som diskuteras är övergödning, 
fiske, miljögifter och biologisk mångfald.

I kursen ingår även tre veckors fältkurs vid vår marina 
forskningsstation på Askö. Under exkursionen fokuseras 
arbetet på provtagning och modellering av data och stu-
denterna får lära sig att dra slutsatser om vad resultaten 
kan betyda för förvaltningen av Östersjön.

2 Bidra till utbildning genom föreläsningar och handledning i frågor som rör Östersjöns          miljö, marin modellering samt samhällets åtgärdsarbete.  

En ny generation vill  
ta ansvar för Östersjön

Den bästa kurs jag har gått! Jag 
uppskattade särskilt bredden på 
undervisningen – att vi fick göra allt 
från att undersöka fiskars hörselstenar 
till att modellera övergödning och 
besöka riksdagen. Det var väldigt 
intressant att ta del av hur allt hänger 
ihop: forskning, miljöövervakning och 
policyarbete på olika nivåer. Lärarna 
var engagerade och stämningen på 
Östersjöcentrum väldigt välkomnande. 
De många studiebesöken gav också 
kursen en extra dimension.

LISA, STUDENT 2018
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Bidra till utbildning genom föreläsningar och handledning i frågor som rör Östersjöns          miljö, marin modellering samt samhällets åtgärdsarbete.  

FORSKAREN MARIE LÖF undervisade 
på kursen Integrated Marine Biosphe-
re Research program: Building the 
capacity of EU early career marine re-
searchers to operate effectively at the 
science-policy-society interface som 
gavs i juni 2018 på ön Lošinj i Kroa-
tien. Kursens syfte var att ge forskare, 
som är tidigt i sin karriär, verktyg och 
motivation att göra något liknande 
som vi gör inom Baltic Eye – dvs. att 
kommunicera sina forskningsresultat 
till beslutsfattare för en bättre marin 
förvaltning och beslutsfattande. 

Kursen var väldigt populär och 
långt ifrån alla sökande fick plats, 
men till slut valdes 27 engagerade 
deltagare ut som representerade 18 
länder i Europa, samt USA. 

Marie Löf föreläste bland annat 
om sin studie från 2018 om utvärde-
ringen av Baltic Eye som gränsöver-
skridande forskningsorganisation i 
spannet mellan forskning och policy, 
om hur det är att arbeta med forsk-
ning och forskningskommunikation 
i en sådan organisation, hur man 
kan kommunicera sin forskning till 
beslutsfattare, samt etiska aspekter 
av påverkansarbete.

Föreläsningarna och kursen i sin 
helhet var mycket uppskattad av del-
tagarna som även twittrade entusias-
tiskt om sin upplevelse.

Uppskattad policykurs med 
deltagare från 18 länder

40! Så många marina kurser ges vid Stockholms 
universitet, och vid flera av dessa utgör 
både Askölaboratoriet, R/V Electra och 
Östersjöcentrums forskare självklara inslag.

Nöjda kursdeltagare samlade utanför 
Lošinj Marine Education Centre. Kursen 
ordnades av det internationella projektet 
IMBeR (Integrated Marine Biosphere  
Research) och deras nätverk för forskare 
tidigt i sin karriär IMECaN (Intedisciplinary 
Marine Early Career Network).

”Congratulations to the 
lecturers, the organising 
committee and the 
funders. More workshops 
of such a high level of 
lecturers and participants 
are needed. Thanks for 
this opportunity. Hope 
the networking is kept.”
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3 Initiera och koordinera ämnesövergripande och tvärvetenskapliga samarbeten inom          Östersjöforskning, särskilt vid Stockholms universitet

Inom Baltic Bridge kombinerar forskare vid 
Helsingfors och Stockholms universitet sin 
kunskap för att hjälpa beslutsfattare och  
näringsliv att agera för Östersjöns bästa.

DET FINNS SEDAN TIDIGARE EN LÅNG HISTORIA av 
samarbete mellan lärosätenas forskningsstationer Tvär-
minne och Askö och vanligen har det rört sig om gemen-
samma projekt mellan enskilda forskare. Under 2014 
formaliserades samarbetet till ett strategiskt partnerskap 
mellan universiteten vilket har underlättat uppstarten av 
fler forskningsprojekt, kurser och utveckling av infra-
struktur. Med Östersjöcentrums kompetens inom model-
lering, syntes och kommunikation och Tvärminnes starka 
processforskning har vi möjlighet att stärka kedjan från 
grundforskning till kommunikation.

Alf Norkko, professor vid Tvärminne, innehar sedan 
2017 Stockholms universitets kungliga gästprofessur och 
arbetar kvartstid under fyra år vid Östersjöcentrum. På 
samma sätt arbetar Östersjöcentrums Christoph Humborg 
och Bo Gustafsson 10 procent vid Tvärminne under fyra år.

Under 2018 anställdes en doktorand inom det gemen-
samma projektet FunkVeg, so ska klarlägga hur popula-
tioner av frilevande blåstång bildas och förökar sig både 
i Finland och Sverige. Baltic Bridge tilldelades dessutom 
en donation om 500 000 euro från en privatperson som 
bland annat ska användas för att anställa ytterligare en 
forskare. 

Under hösten genomfördes en expedition till Tvär-
minne med R/V Electra. Bland studierna, ledda av såväl 
geokemister, ekologer, maringeologer som oceanografer 
ingick bland annat:
• Bottenkartering med hjälp av så kallad multi-beam för 

att se var grundvatten läcker ut i havet.
• Provtagning av kolistoper för att förklara hur landom-

råden påverkar omsättningen av kol i kustområden.
• DNA-provtagning ur sediment för att kartlägga vilka 

mikroorganismer som lever kustnära eller i djupare 
havsområden.

• Undersökning av samband mellan metanproduktion 
och havsbottnens järn- fosfor och svavelcykler.

Baltic Bridge – bygger 
broar för Östersjöforskning
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Tvärminne Zoologiska station vid Finska vikens mynning.

Internationellt utbyte ombord på R/V Electra. På bilden till vänster syns i främre raden fr. v.: Christian Stranne, Björn Eriksson, Michelle 
McCrackin, Xiaole Sun, Elias Broman, Carl-Magnus Wiltén; bakre raden, fr.v: Alexander Sokolov, Carl-Magnus Mörth, Alf Norkko, Thomas 
Strömsnäs och Christoph Humborg. På bilden till höger har Alf Norkko och Elias Broman tagit ett bottenprov.
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Initiera och koordinera ämnesövergripande och tvärvetenskapliga samarbeten inom          Östersjöforskning, särskilt vid Stockholms universitet

VID STOCKHOLMS UNIVERSITET sat-
sas strategiska medel på att rekrytera 
forskare till flera olika institutioner 
som tillsammans ska bilda ett marint 
forskarkollegium. Rekryteringen sker 
framför allt i form av biträdande 

lektorat och det centrala syftet med 
kollegiet är att skapa nya samarbeten 
mellan olika forskningsområden. Far-
tyget R/V Electra kan fungera som en 
viktig plattform för nya samarbeten 
och därför kommer Östersjöcentrum 

planera och samordna expeditioner 
för att initiera och underlätta nya, 
ämnesövergripande projekt. De 
forskare vid Östersjöcentrum som 
arbetar med matematisk modellering 
kommer också att interagera med 
kollegiet för att se hur de kan stödja 
olika projekt.

Ett par av anställningarna har inte 
inriktning på mätverksamhet i fält, 
utan på policyfrågor och hur regle-
ringar kan ge stor miljönytta. Dessa 
kommer att interagera med forskare 
och omvärldsanalytiker på Östersjö-
centrum med liknande fokus.
De institutioner som nu ingår i det 
marina kollegiet är: naturgeografi, 
geologiska vetenskaper, ekologi - 
miljö och botanik, miljövetenskap 
och analytisk kemi, meteorologi och 
juridik.

Bättre marint samarbete genom 
tvärvetenskapligt kollegium 
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Expeditioner med Östersjöcentrums fartyg R/V Electra 
kan fungera som en viktig plattform för nya samarbeten. 
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4
Forskning om avloppsvatten  
på turné i policylandskapet 

EN BÖRJAN 2016…
Arbetet inleddes 2016 med att Emma 
Undeman undersökte vilka avan-
cerade reningstekniker som redan i 
dagsläget kan implementeras i större 
skala och hur effektiva de är. Emma 
deltog i referensgruppen för Natur-
vårdsverkets regeringsuppdrag om 
förbättrad avloppsvattenrening, och 
bjöds även in att presentera sin forsk-
ning vid ett Helcom-möte i Warszawa 
inom ramen för deras ”Action on 
Micropollutants”. 

…OCH FORTSÄTTNING 2017
Under 2017 tas en Policy Brief fram 
som diskuterar om mer avancerad 
rening av avloppsvatten bör införas 
på större kommunala reningsverk. 
Policy Briefen presenteras av Hanna 
Sjölund och Emma Undeman i Brys-
sel bland annat för personer inom 
EU-kommissionens miljöavdelning, 
vattenorganisationen Eureau och 
kemikalieindustrins branschorganisa-
tion Cefic. 

I riksdagen ordnas ett frukostse-
minarium som bland annat tar upp 
problmen med kemikalier  i avlopps-
vatten tillsammans med Anna Sobek 
från ACES på Stockholms universitet. 
I Almedalen arrangerar Östersjöcen-
trum panelsamtal med politiker och 
myndigheter om avancerad avlopps-
vattenrening. 

Till hösten fattar regeringen ett 
beslut om bidrag till kommuner som 
vill införa avancerad vattenrening. 

Tusentals kemikalier hamnar i Östersjön på grund av människans aktivi-
teter. Vad kan man göra för att minska det kemiska trycket på Östersjön? 
Detta var utgångspunkten när Emma Undeman, miljökemist vid Östersjö-
centrum, började studera vilka mikroföroreningar som finns i avloppsvat-
ten och potentialen att minska utsläppen med bättre reningstekniker.

BALTIC EYE 2018 / AVANCERAD VATTENRENING

JANUARI
Emma Undeman 
och Hanna Sjölund 
deltar i EU:s miljöav-
delnings ”Meeting 
for water-treatment 
stakeholders” för att 
prata om kommis-
sionens ”Pharmaceu-
ticals in the Environ-
ment (PIE) strategic 
approach” i Bryssel.  

APRIL
Östersjöcentrum 
inbjuds att hålla 
lunchseminarium i 
Riksdagen för Säll-
skapet Riksdagsleda-
möter och Forskare 
(RIFO) om avance-
rad vattenrening. 
Seminariet genom-
för Emma tillsam-
mans med Christian 
Baresel, IVL Svenska 
miljöinstitutet. 

MAJ
På inbjudan av 
europaparlamentari-
kern Jytte Guteland 
pratar Emma om 
kemikalier i vatten-
miljön på konferen-
sen ”Sustainable 
use of pesticides” i 
EU-parlamentet. 

SEPTEMBER
Emma blir inbjuden 
till en internatio-
nell workshop på 
Naturvårdsverket för 
diskussioner om de-
lar av EU:s framtida 
strategi för giftiga 
ämnen i Östersjön. 
Senare i september 
redovisar hon en 
analys av avlopps-
data utförd på upp-
drag av Helcom. 
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Förmedla resultat från analyser och synteser i lämpliga format för olika målgrupper,            så att åtgärdsarbete och Östersjörelaterade beslut kan tas på god vetenskaplig grund. 

Forskning om avloppsvatten  
på turné i policylandskapet 

Samverkan handlar inte bara om att 
förmedla kunskap. Det kan också 
vara att våga dra slutsatser av de 
vetenskapliga resultaten och sätta 
dem i en samhällsrelevant kontext. 
Östersjöcentrums/Baltic Eyes främ-
sta format för detta är Policy Briefs.  

– Jag ser Policy Briefen som ett verk-
tyg för på ett lättförståeligt sätt föra 
fram kunskap från forskningen som 
vi tror att beslutsfattare behöver och 
har nytta av, säger forskaren Annika 
Svanbäck.

Under 2018 har hon varit med och 
tagit fram flera av Östersjöcentrums 
Policy Briefs, som handlar om olika 
aspekter av jordbrukets påverkan på 
havsmiljön.

Det som särskiljer Policy Briefs 
från mycket annan vetenskapskom-
munikation är att de även innehåller 
en uppsättning tydliga policyre-
kommendationer riktade direkt till 
berörda beslutsfattare.

För Annika Svanbäck och hennes kollegor hand-
lar det om att tillsammans med Östersjöcentrums 
omvärldsanalytiker komma fram till hur den veten-
skapliga kunskapen kan komma till praktisk 
användning i policyprocesserna. 

– Att gå hela vägen från att definiera 
problemet till att hitta olika sätt att 
jobba med det i politiken är utma-
nande och något som alla forskare nog 
inte är så vana vid. 

POLICY BRIEFS 2018
• Förändringar i jordbrukets struktur kan bidra till 

att minska näringsläckaget till Östersjön

• Kemikalier i varor

• Musselodling i Östersjön  
– en osäker åtgärd mot övergödning

• Mikroplasters effekter på marint liv (från 2017,  
ny version 2018)

• Förbättra gödselåtervinningen inom jordbruket (från 
2017, ny version 2018)

FAKTABLAD: Kan ändrade kostvanor hjälpa Östersjön?
Effekter av hormonstörande ämnen i marina miljöer

Policy Briefs 
viktiga verktyg

Policy Brief
Oktober 2018

Förändringar i jordbrukets struktur kan 
bidra till att minska näringsläckaget  
till Östersjön
I den här policy briefen diskuterar vi jordbrukets struktur 
utifrån specialiseringen och uppdelningen mellan växt
odling och animalieproduktion. 

Specialiseringen och den geografiska uppdelningen mellan växt
odling och animalieproduktion är en starkt bidragande orsak till 
överskottet på näringsämnen, som ökar risken för övergödning. 
För att åtgärda detta välkända problem har vi hittat vetenskapligt 
stöd för minst tre lösningar: flytta näringsämnena, flytta djuren 
och ändra våra kostvanor.

I den här policy briefen diskuteras jordbrukets struktur med av
seende på specialisering och uppdelning mellan växtodling och 
animalieproduktion. Dessa faktorer kännetecknar jordbruket i 
större delen av västvärlden.

Det är viktigt att ta hänsyn till det potentiella bidraget till över
gödning från jordbrukets struktur, eftersom jordbruket är den en
skilt största källan till näringsämnen till Östersjön från mänsklig 
aktivitet. Jordbruket står för ca 40 % av den totala vattenburna 
tillförseln av kväve och 30 % av fosforn. I avrinningsområdet cir
kulerar det mesta av växtnäringsämnena genom animalieproduk
tionen och mycket av mineralgödseln och fodret som importeras 
till avrinningsområdet omvandlas till stallgödsel.

Regioner med en stor andel animalieproduktion i förhållande till 
odlingsarealen är ofta beroende av importerat foder, eftersom den 
lokala foderproduktionen inte räcker till. I dessa områden kan det 
vara svårt att få till en effektiv användning av stallgödsel i väx
todlingen, eftersom stallgödseln innehåller mer växtnäring än vad 
grödorna behöver. Denna situation kan leda till att man gödslar 
mer än optimalt och får ett överskott av näringsämnen, som ökar 
risken för näringsläckage till miljön. 

Problemen som är knutna till den nuvarande jordbruksstrukturen 
är välkända och kan förekomma på både nationell och region
al nivå. Potentiella lösningar diskuteras däremot inte i samma 

utsträckning. Jordbrukets struktur har därför blivit ”elefanten i 
rummet” när det gäller att hitta möjligheter att minska jordbru
kets påverkan på övergödningen.

Hur hamnade vi här?
Under det senaste århundradet har jordbruket förändrats dras
tiskt, inte bara i Östersjöregionen, utan i hela världen. Intensifie
ring, specialisering och uppdelning har möjliggjorts och drivits 
på av tekniska framsteg som mineralgödsel, bekämpningsmedel 
och fossildriven teknisk utrustning. Dessutom har politiken ofta 
aktivt bidragit till denna utveckling genom jordbrukssubventio
ner och en handelspolitik som specifikt syftar till att intensifiera 
och bygga ut industriella jordbruksföretag. Denna strukturella 
utveckling av jordbrukssystemen speglar de tekniska förändring
arna i samhället i stort och gör det möjligt att producera mer 
livsmedel för fler människor till relativt lägre priser.

Inga snabba eller enkla lösningar
Under ungefär de senaste tre decennierna har miljöpolitiken för
sökt minska läckaget av näringsämnen från jordbruket och har 
påverkat hantering och användning av växtnäringsämnen. Nitrat
direktivet har till exempel minskat kväveläckaget från jordbruks
markerna samtidigt som jordbruksproduktionen har upprätthål
lits eller till och med ökat. Men hittills har miljöpolitiken inte lett 
till ett minskat överskott på näringsämnen som är tillräckligt för 
att skydda eller återställa vattendrag, sjöar och hav.

Efter att ha granskat den vetenskapliga litteraturen har vi identi
fierat tre huvudsakliga tillvägagångsätt för att minska överskott 
av näringsämnen som beror på den nuvarande uppdelningen mel
lan växtodling och animalieproduktion. De olika tillvägagångsät
ten utesluter inte varandra och kan även ge andra fördelar, som 
minskade utsläpp av växthusgaser och förbättrad hälsa.

Foto: Jerker Lokrantz/Azote
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Mikroplaster finns idag i alla världens hav. Djur på alla 
nivåer i födoväven får i sig mikroplast, från plankton och 
ryggradslösa djur till havslevande däggdjur. Man vet dock 
ännu inte exakt hur skadliga plastpartiklarna är för havets 
djur. Men risken för permanenta skador på ekosystemet 
motiverar politiska åtgärder för att strypa tillförseln av 
mikroplast till havet.

Idag hittar man plast i alla världens hav, och den största mängden 
är inte biologiskt nedbrytbar. Det uppskattas att all konventionell 
plast som har hamnat i haven finns kvar där, och att den kommer 
att göra det i hundratals år, kanske längre. 

REKOMMENDATIONER
• Verka för att minska tillförsel av mikroplast från 

både land- och havsbaserade källor.

• Standardisera skillnaderna mellan komposter-
bar, nedbrytbar och bionedbrytbar plast. Plast 
som är industriellt komposterbar kan ta lång tid 
att brytas ned i havet.

• Förbjud mikroplast i kosmetika och i hygienpro-
dukter. Mikroplast borde förbjudas i produkter 
som sköljs av, men även i produkter som lämnas 
kvar på kroppen där de kan ersättas, eftersom 
även den mikroplasten riskerar att hamna i 
avloppet vid dusch och tvätt av kläder.

• Reglera kemikalier som finns i plast och som 
liknar varandra i grupp istället för en och en för 
ökad effektivisering. I samband med översynen 
av REACH bör även kemikaliernas nedbrytnings-
produkter i marin miljö tas i beaktande då dessa 
också kan vara skadliga.

• Möjliggör för försiktighetsprincipen att bli 
ledande för att uppnå god miljöstatus under 
havsmiljödirektivet. Eftersom plast och högper-
sistenta kemikalier har mycket lång nedbrytbar-
tid är problemet i princip irreversibelt när det väl 
uppdagas

Foto: Zandra Gerdes

Mikroplastpartiklar (mindre än 5 millimeter) kan komma från 
tvätt av syntetiska textilier, slitage av bildäck, konstgräsplaner, båt-
bottenfärger, kosmetika och många andra källor. Tillsammans med 
landbaserat plastskräp når dessa partiklar havet via dagvatten, av-
loppsvatten, vattendrag och luft. I havet bryts större plastföremål 
ned till mikroplast av solljus och mekaniskt slitage. 

Hur mycket mikroplast som finns i haven, vilka källorna är och 
vilka effekter de har på marina organismer är ett relativt nytt 
forskningsområde, och kunskapen är ännu fragmentarisk. Samti-
digt minskar inte tillförseln av plast till havet, och när plasten väl 
hamnat i havet är den mycket svår att få bort. Det gör att det finns 
anledning till oro – och skäl för att på politisk väg verka för att 
begränsa tillförseln av plast till marin miljö.

Ett djurplankton, Daphnia, som har ätit mikroplast.

Mikroplasters effekter på marint liv 
– försiktighetsprincipen kräver åtgärder 

Östersjöcentrum

Policy Brief
Mars 2018

Musselodling i Östersjön 
– en ineffektiv åtgärd mot övergödning 

Att anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en 
kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i 
Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta 
vattnet. Dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön 
mer än de hjälper den.

Östersjöcentrum

Att odla blåmusslor för mänsklig konsumtion är en lovande metod 
för att producera mat från havet och de odlas idag kommersiellt, 
exempelvis på den svenska västkusten. På senare tid har musselod-
lingar även förespråkats som en kostnadseffektiv åtgärd för att 
minska övergödningen i kustområden, bland annat i Östersjön.

Grundtanken med musselodlingar som åtgärd mot övergödning 
är att näringsämnen i havet binds upp i musslor, som sedan tas 

upp ur vattnet. Men blåmusslor utmed svenska östkusten växer 
långsammare, och har lägre kötthalt och lägre innehåll av kväve 
och fosfor än musslor på svenska västkusten. Det gör att poten-
tialen för att odla musslor i syfte att motverka övergödningen är 
betydligt sämre i Östersjön jämfört med i Västerhavet. 

Det finns också stora kunskapsluckor kring musselodlingars 
negativa sidoeffekter på havsmiljön. De småskaliga försöksod-
lingar som finns i Östersjön idag har liten negativ miljöpåverkan, 
men ger samtidigt ingen stor miljönytta. Om odlingarna skalas 
upp ökar risken för syrebrist på bottnar och ökad frisättning av 
näringsämnen. 

Med dagens kunskap finns inget vetenskapligt stöd för att mus-
selodling är en effektiv åtgärd mot övergödning i Östersjön. 

Foto:Tony Holm/Azote

Odling av blåmusslor för mänsklig konsumtion sker idag på många platser. Här ses en dykare i en odling på rep i Västerhavet.

BALTIC EYE 2018 / AVANCERAD VATTENRENING

OKTOBER
Emma deltar i work-
shopen ”Emerging 
pollutants” i Bryssel 
tillsammans med 
representanter från 
nationella europe-
iska miljömyndig-
heter, branschorga-
nisationer, forskare 
och EU-tjänstemän. 
Workshopen ska ge 
input till EU-kom-
missionens arbete 
med utvärdering av 
Vattendirektivet och 
Avloppsvattendirek-
tivet. 

NOVEMBER
Emma blir inbjuden 
av Helcom att delta i 
projektet BSR Water, 
som leds av Union 
of the Baltic Cities 
(UBC). Syftet är att 
förvandla resultat 
från tidigare EU-
projekt till verktyg 
för beslutsstöd och 
policyrekommenda-
tioner. Emmas upp-
gift blir att skriva  en 
rapport om farliga 
ämnen i avloppsvat-
ten och ytvatten, 
samt en Policy Brief 
med rekommenda-
tioner för Helcoms 
Baltic Sea Action 
Plan efter 2021.

Emma Undeman, 
miljökemist vid 
Östersjöcentrum

FRAMTIDEN 
Under 2019 fortsätter arbetet med analys av data 
på mikroföroreningar i avloppsvatten, publicering 
i vetenskapliga tidskrifter, samt ansökningar om 
medel för fortsatt forskning i ämnet. Presenta-
tioner vid flera seminarier och konferenser både i 
Sverige och utomlands är planerade.
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TANKEN MED MUSSELODLING som 
miljöåtgärd är att musslor tar upp nä-
ring när de filtrerar partiklar från vatt-
net, och när musslorna skördas flyttas 
näringen från havet till land. Dessutom 
ska musslorna kunna säljas exempelvis 
som foder eller gödningsmedel. 

Jämfört med blåmusslor i Väster-
havet är Östersjöns blåmusslor små 
och växer sakta, och har lägre kött- 
och näringsinnehåll. Det beror på 
Östersjöns låga salthalt, vilket bidrar 
till speciella utmaningar för mussel-
odlare. I dagsläget är kunskapen om 
odlingarnas kapacitet och åtgärdsef-
fekt i Östersjön bristfällig. Det finns 
också kunskapsluckor när det gäller 
musselodlingars eventuella negativa 
miljöeffekter. 

EN BÖRJAN 2017…
För att beslut om bidrag till mussel-
odlingar ska tas på vetenskapliga 
grunder initierade Baltic Eye under 
hösten 2017 en vetenskaplig ut-
värdering av förutsättningarna för 
musselodling som åtgärd mot över-
gödning i Östersjön. I arbetet ingick 
att sammanställa resultaten från 
forskning om musselodling i Öster-
sjön och blåmusslors fysiologiska 
förutsättningar att binda näring i 
Östersjöns låga salthalt. Forskarna 
tog även fram nya data som visar nä-
ringsupptag i musslor från Östersjön 
och intervjuade odlare om åtgärdsef-
fekt och ekonomiska förutsättningar 
för musselodling i Östersjön.

Musselodling – tveksam 
åtgärd mot övergödning  
i Östersjön
Under det senaste decenniet har musselodlingar presenterats som en möjlig 
åtgärd mot övergödning i Östersjön. Sedan 2018 är det möjligt för svenska 
kommuner att söka statligt bidrag för att anlägga nya odlingar för att förbättra 
vattenmiljön. Men hur effektivt är musselodling som åtgärd mot övergödning 
i Östersjön?  Det har utretts av forskare från Östersjöcentrums Baltic Eye och 
Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

BALTIC EYE 2018 / UTVÄRDERING AV MUSSELODLING

MARS
Policy Briefen ”Mus-
selodling i Östersjön 
– en osäker åtgärd 
mot övergödning”  
publiceras. Den vän-
der sig till politiker 
och andra besluts-
fattare.

MAJ
Bistår med kun-
skapsunderlag inför 
beslut om satsning 
på musselodling i en 
kommun.

APRIL 
Projektet presente-
ras på olika möten 
och på en välbesökt 
Baltic Breakfast. 
Resultaten väcker 
stor uppmärksamhet 
och får genomslag i 
såväl lokalpress som 
riksmedia, i form av 
notiser och artiklar, 
och intervjuer i radio 
och TV. 

SEPTEMBER
Rapporten ”Limita-
tions of using mus-
selfarms as nutrient 
reduction measure 
in the Baltic Sea” 
publiceras. Den riktar 
sig till forskare och 
andra experter.
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BALTIC EYE 2018 / UTVÄRDERING AV MUSSELODLING
TRE REKOMMENDATIONER OM MUSSELODLING:

• Vänta med nya satsningar på musselodling i 
Östersjön för att åtgärda övergödning. Öst-
ersjöns blåmusslor växer långsammare och 
innehåller mindre näring än musslor i saltare 
vatten. En musselodling i Östersjön är upp till 
tio gånger sämre på att ta upp näring jämfört 
med en i Bohuslän.

• Gör nya beräkningar som tar hänsyn till Öster-
sjöns speciella förhållanden. För att inte övervär-
dera musselodling som miljöåtgärd i Östersjön 
måste beräkningar av åtgärdseffekt ta hänsyn 
till Östersjöns förutsättningar.

• Starta inte stora musselodlingar i Östersjön 
innan vi vet mer om sidoeffekter. Större odlingar 
föreslås kompensera för lägre tillväxt, men då 
finns risk för negativa effekter som exempelvis 
sedimentation under odlingarna av näring som 
musslorna i sin tur utsöndrar. En utvärdering av 
dessa potentiella negativa effekter behövs.

FRAMTIDEN…
Under 2019 fortsätter kommunikationsarbetet på olika 
sätt. Den vetenskapliga rapporten kommer att omarbetas 
till en vetenskaplig artikel. Det är en viktig pusselbit för att 
nå ut med projektets resultat, framför allt till andra länder 
runt Östersjön. Trots bristfälligt kunskapsunderlag och att 
det hittills har varit svårt att hitta avsättning för musslor 
som skördats, är det många Östersjöländer som vill satsa 
på musselodling som en åtgärd mot övergödning. 

OKTOBER/NOVEMBER 
Utskick av rapport 
till handläggare som 
fördelar pengar till 
miljöåtgärder mot 
övergödning, både på 
länsstyrelser och na-
tionella myndigheter. 
Utskicket följdes upp 
med telefonsamtal 
för fördjupning och 
diskussion.

DECEMBER
Bistår med resultat 
och rekommendatio-
ner till Regeringens 
utredning om ”Mins-
kad övergödning 
genom stärkt lokalt 
åtgärdsarbete”.

LIMITATIONS FOR USING BLUE MUSSEL FARMS AS NUTRIENT REDUCTION MEASURE IN THE BALTIC SEA    1
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Limitations for using  
blue mussel farms as  
nutrient reduction measure  
in the Baltic Sea  

Policy Brief

Mars 2018

Musselodling i Östersjön – en ineffektiv åtgärd mot övergödning 
Att anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en 
kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i 
Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta 
vattnet. Dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön 
mer än de hjälper den.

Östersjöcentrum

Att odla blåmusslor för mänsklig konsumtion är en lovande metod 
för att producera mat från havet och de odlas idag kommersiellt, 
exempelvis på den svenska västkusten. På senare tid har musselod-
lingar även förespråkats som en kostnadseffektiv åtgärd för att 
minska övergödningen i kustområden, bland annat i Östersjön.
Grundtanken med musselodlingar som åtgärd mot övergödning 
är att näringsämnen i havet binds upp i musslor, som sedan tas 

upp ur vattnet. Men blåmusslor utmed svenska östkusten växer 
långsammare, och har lägre kötthalt och lägre innehåll av kväve 
och fosfor än musslor på svenska västkusten. Det gör att poten-
tialen för att odla musslor i syfte att motverka övergödningen är 
betydligt sämre i Östersjön jämfört med i Västerhavet. Det finns också stora kunskapsluckor kring musselodlingars 
negativa sidoeffekter på havsmiljön. De småskaliga försöksod-
lingar som finns i Östersjön idag har liten negativ miljöpåverkan, 
men ger samtidigt ingen stor miljönytta. Om odlingarna skalas 
upp ökar risken för syrebrist på bottnar och ökad frisättning av 
näringsämnen. 
Med dagens kunskap finns inget vetenskapligt stöd för att mus-
selodling är en effektiv åtgärd mot övergödning i Östersjön. 

Foto:Tony Holm/Azote

Odling av blåmusslor för mänsklig konsumtion sker idag på många platser. Här ses en dykare i en odling på rep i Västerhavet.

Linda Kumblad och Nils Hedberg, 
två av de forskare som arbetat 
med utvärderingen av mussel-

odling i Östersjön
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Rapporten författad 
av Linda Kumblad, 
Nils Hedberg, Sofia 
Wikström och Nils 
Kautsky.
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PÅ ETT PLAN är det en framgångs-
saga, men många forskare har pekat 
på att det finns risker med den starka 
fokuseringen på att öka ytan av skyd-
dade områden. Istället behöver vi 
fokusera mer på kvalitén av skyddade 
områden och  mindre på kvantiteten.

För att förbättra kvalitén har bland 
annat Östersjöcentrums forskare 
pekat på att det inte bara behöver 
finnas en tillräcklig mängd skyddade 
områden med tillräckligt stor yta, de 
måste också vara rätt placerade, rätt 
utformade och förvaltas på ett sätt så 
att miljön verkligen skyddas. Denna 
kritik har framförts till beslutsfattare 
i Sverige och EU.

Sedan dess har fokus ökat på kva-
liteten i marina skyddade områden, 
både i Sverige och i andra Östersjö-
länder. Helcom har tagit initiativ till 
en övergripande bedömning av vilka 
som är de mest skyddsvärda områ-
dena i Östersjön. 

Under 2018 har den svenska 
Regeringen gjort en omfattande 
satsning på att öka kvaliteten i det 
marina områdesskyddet. I båda fallen 
har Östersjöcentrums forskare bidra-
git med expertkunskap för genomför-
andet. 

Kunskap för bättre kvalitet 
på marina reservat
Marina naturreservat eller andra områden avsatta för att 
skydda undervattensnatur, förekom bara i ytterst liten skala i 
Östersjön fram till 1990-talet. Sedan dess har internationella 
och nationella målsättningar om mer skyddad undervattens-
natur lett till stora satsningar och idag täcker naturskyddet 
över tio procent av Östersjöns yta. 

BALTIC EYE 2018 / MARINA RESERVAT

FEBRUARI
I februari deltar 
Sofia Wikström som 
en av två svenska 
representanter i ett 
internationellt möte 
inom ramen för 
FN:s konvention om 
biologisk mångfald 
(CBD) för att peka ut 
de mest skyddsvärda 
miljöerna i Östersjön. 

MARS
Sofia Wikström och 
Henrik Svedäng tar 
fram en kunskaps-
sammanställning 
om effekter av 
bottentrålning i 
skyddade områden. 
Resultaten är tänkta 
att användas för 
att bedöma om 
det behövs ytterli-
gare skyddsåtgärder, 
exempelvis begräns-
ningar av fiske.

MAJ
Välbesökt Baltic 
Breakfast arrangeras 
om fiske i skyddade 
områden. 

Policy Brief

December 2016

Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd
– nästa steg för att bevara gemensamma tillgångarFör att bevara den biologiska mångfalden i Östersjön och 

säkra ett hållbart nyttjande av havets resurser måste 
framtidens marina områdesskydd inrättas på nya sätt – 
med ett tydligare fokus på kvalitet, inte bara kvantitet.I Sverige finns det en tydlig politisk ambition att nå areal-

målet om tio procents skydd av svenska havsområden till 
år 2020. I dag skyddas endast dryga sex procent. Under 
2016 satsade regeringen 15 miljoner kronor extra på att 
öka takten i det arbetet. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och ha-
vets förmåga att producera fisk och andra värden för oss 
människor. Eller, som det formuleras i miljömålen, att upp-
nå ett hav i balans och en levande kust och skärgård. Regeringens satsning är lovvärd – men löper risk att missa 
sitt mål. 
För hela Östersjön är målet om tio procents skydd faktiskt 
redan uppnått, tack vare att andra länder har skyddat sto-
ra delar av sina havsområden. Men en utvärdering av de 
marina naturtyper som anses särskilt skyddsvärda i EU:s 
naturvårdslagstiftning visar att läget för dessa naturtyper 
fortfarande är dåligt. 
Faktum är att tjugofyra år efter införandet av Natura2000 
uppnår ingen av de tio naturtyperna i Östersjön så kallad 
gynnsam bevarandestatus – varken i svenska havsområden 
eller i Östersjön som helhet. 

Östersjöcentrum

REKOMMENDATIONER
• Rätt utformade och rätt placerade  Ett effektivt områdesskydd måste skräddarsys utifrån de habitat och arter det är tänkt att skydda, 

och utifrån de aktiviteter i området som utgör ett 
hot. Det är också viktigt att områdena tillsammans 
skapar ett sammanhängande och ekologiskt representativt nätverk av marina skyddade områden. 

• Stärk regleringen av fisket där det behövs Rätt använda kan fiskeregleringar i skyddade områden tillgodose både naturvårdens och fiskeriförvaltningens intressen. Välbevarad undervattensnatur är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart fiske.  

• Etablera strukturer för kontinuerlig uppföljning och analys 
Att utvärdera effekterna av genomförda skyddsåtgärder är enda sättet att se vilka åtgärder 
som är framgångsrika och vilka som måste förändras.

• Inrätta referensområden fria från påverkan Skyddade områden som är helt befriade från mänsklig påverkan är ett viktigt verktyg för bedömningar och utvärderingar av det marina skyddet som helhet. Havs- och vattenmyndigheten 
föreslår att sådana referensområden upprättas i Västerhavet, Egentliga Östersjön (vid Gotska Sandön) och Bottniska viken.

Samtliga rekommendationer tas även upp i Havs- och Vattenmyndighetens handlingsplan för marint områdesskydd 2016

Havets mest känsliga livsmiljöer finns ofta där vi människor 
gillar att bada, fiska och förtöja våra båtar.

Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Redan 2016 publicerade 
Östersjö centrum en Policy Brief 
för förbättringar av marint 
områdesskydd.
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Under året har flera av Östersjö-
centrums medarbetare skrivit 
debattartiklar som har publice-
rats i både dags- och fackpress.

I Altinget (tidigare Riksdag & 
Department) skrev Östersjö-
centrums ledning tillsammans 
med andra marina forskare i 
våras en starkt kritisk artikel 
om Trafik- och Sjöfartsverkens 
förslag att skapa en ny farled 
för lyxkryssare kring Horssten i 
Stockholms skärgård. Lyckligtvis 
exkluderades förslaget senare 
från Sveriges infrastrukturplan 
fram till 2029.

– För mig är det viktigt att 
ta rollen som kunskapsmäklare 
snarare än att förespråka en viss  
politisk lösning, säger forskaren 
Sofia Wikström.

Tillsammans med flera kollegor 
skrev hon en tydlig uppmaning till 
landets politiker om att förbättra 
samordningen mellan miljö- och fiskeripolitiken för att 
undvika olovligt och ohållbart fiske.

Att som forskare ge sig ut i den offentliga debatten 
kan kännas både ovant och lite obekvämt, tycker Sofia 
Wikström. 

– Det känns som ett väldigt ansvar att se till det blir 
bra och rätt, och samtidigt göra rättvisa åt den forsk-
ning som finns – att förenkla så mycket som krävs men 
inte tappa bort nyanserna, säger hon.

LÄNKAR:
Nio havsforskare: ”Ny farled för lyxkryssare vore vettlöst” 
www.altinget.se/miljo/artikel/ny-farled-for-lyxkryssare-vore-
vettlost

Debattartikel om att skydda havsmiljön mot skadligt fiske 
www.altinget.se/miljo/artikel/sverige-kan-gora-mer-for-att-
skydda-havsmiljon-mot-skadligt-fiske 

Debattartikel om torsken 
www.altinget.se/artikel/ostersjons-torskbestaand-behover-
laangsiktiga-aatgarder 

Altinget skrev egen artikel om resultaten från  
Östersjöcentrums politikerenkät 
www.altinget.se/miljo/artikel/ostersjofraagorna-faar-parti-
erna-att-gaa-i-takt-%C2%A0nastan 

Avtryck i 
havsdebatten

BALTIC EYE 2018 / MARINA RESERVAT

HELA ÅRET
Konkreta förfråg-
ningar om expert-
hjälp, som bland  
annat inneburit 
att Sofia Wikström 
bidragit med veten-
skapligt stöd till 
Havs- och vatten-
myndigheten och 
länsstyrelser i arbe-
tet med att förbättra 
förvaltningen av 
befintliga skyddade 
områden.

Sofia Wikström och Henrik Svedäng, 
två av de forskare som deltagit i  
arbetet med skyddade områden.

DECEMBER
Debattartikel publi-
ceras i Altinget om 
att Sverige kan göra 
mer för att skydda 
havsmiljön mot 
skadligt fiske (se 
artikel här intill).
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EN FORTSÄTTNING 2016…
I Kemikalieinspektionens rapport 
till regeringen 2016 föreslås att 
mikroplaster bör förbjudas i vissa 
kroppsvårdsprodukter, till exempel 
skrubbkrämer. Marie Löf vid Östersjö-
centrum skrev med hjälp av Henrik 
Hamrén två debattartiklar tillsam-
mans med tolv mikroplastforskare 
med uppmaning till regeringen att 
följa Kemikalieinspektionens rekom-
mendation.

… OCH 2017
Under 2017 publiceras en Policy 
Brief1 om mikroplastens effekter 
på livet i havet som presenteras för 
ministrarna Isabella Lövin (MP) och 
Karolina Skog (MP), samt reportrar 
från SvD, SR och Effekt under en tur 
med fartyget R/V Electra. Under tu-
ren berättar forskarna om fiske, över-
gödning, kustmiljöer, farliga ämnen 
och mångfald i Östersjön, med fokus 
på policyrekommendationer. För 
mikroplaster var rekommendationen 
att driva på för ett EU-förbud mot 
mikroplast i kosmetiska produkter. 
Ministerbesöket på R/V Electra ledde 
till flera artiklar i dagspress.

Hanna Sjölund och Marie Löf 
reser under 2017 även till Bryssel 
för diskussioner om mikroplaster 
med branschorganisationen Plastics-
Europe, politiska rådgivare till 
Europaparlamentariker, tjänstemän 
på EU:s miljödirektorat m. fl. De pre-
senterade även mikroplastarbetet för 
EU-kommissionens Marine Strategy 
Coordination Group med represen-
tanter från alla EU:s medlemsländer 
och deras arbete med havsmiljö-
direktivet.

BALTIC EYE 2018 / FÖRBUD MOT MIKROPLAST

JANUARI 
EU-kommissionen 
presenterar lagför-
slag och riktlinjer för 
att minska engångs-
plast i haven. EU:s 
kemikaliemyndighet 
får även i uppdrag 
att utreda möjlighe-
terna att införa ett 
förbud mot tillsatta 
mikroplaster i alla 
produkter, alltså 
bredare än bara i 
kosmetiska produk-
ter.

FEBRUARI (BÖRJAN)
Den 1 februari 2018 
beslutar den svenska 
regeringen att för-
bjuda kosmetiska 
produkter som inne-
håller plastpartiklar 
med en rengörande, 
skrubbande eller 
polerande funktion 
och som sköljs av 
eller spottas ut. 

Strax därefter 
publicerar Östersjö-
centrum en uppda-
terad Policy Brief 
om mikroplastens 
effekter på livet i ha-
vet på en välbesökt 
Baltic Breakfast för 
politiker, tjänstemän 
och journalister. 

FEBRUARI (SLUT)
Inför diskussionerna 
i EU:s miljöminister-
råd om plaststrate-
gin skickar Hanna 
Sjölund, Marie Löf 
och Tina Elfwing ett 
brev till miljömi-
nistrarna i de åtta 
medlemsländerna 
runt Östersjön där 
de uppmanas att ta 
nedskräpningen av 
Östersjön på allvar, 
med särskilt fokus 
på medvetet tillsatt 
mikroplast, kemiska 
tillsatser och en-
gångsplast. 

Baltic Eyes arbete med mikroplaster började redan 2014 när 
ekotoxikologen Katja Broeg gjorde en studie om mikroplast i 
duschtvål och skrubbkrämer. Detta blev startskottet för arbetet 
mot att avsiktligt tillsatta mikroplaster ska fasas ut eller förbju-
das i kroppsvårdsprodukter, inte bara i Sverige utan även i de 
andra Östersjöländerna.

Katja Broeg analyserar 
mikroplaster i kosmetiska 
produkter.

Forskare bidrog till svenskt för bud mot mikroplaster

1. Delvis baserad på rapporten Exposure and Effects of Microplastics on 
Wildlife. Kärrman A., Schönlau S. & Engwall, M. Örebro universitet. 2016.
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”I welcome the fact that the Europe-
an Commission has developed an EU-
wide strategy on plastics. It is urgent 
to reduce the negative environmental 
impacts from plastics – a high priori-
ty issue for me and the Swedish go-
vernment. The strategy covers many 
important areas. 

I particularly welcome the fact 
that the strategy contains proposals 
that will limit the intentional use of 
microplastics in cosmetics and other 
products, which is an issue that Swe-
den has pushed for. Now I am calling 
for swift and concrete action from 
the European Commission.”

KAROLINA SKOG, MILJÖMINISTER 
I  EN KOMMENTAR OM EU:S PLASTSTRATEGI 

17 JANUARI 2018

AUGUSTI
Damien Bolinius, 
Marie Löf och Hanna 
Sjölund bidrar med 
vetenskapligt under-
lag till nyckelparla-
mentariker i Europa-
parlamentet, samt 
förbereder förbätt-
ringsförslag i lagtex-
ten om engångsplast 
i haven. 

SEPTEMBER
Fem av ändringsför-
slagen läggs fram av 
en av europaparla-
mentarikerna som 
deltar i processen 
och som impone-
rats av Baltic Eyes 
samlade kompe-
tens; förmågan att 
sammanställa ett 
vetenskapligt mate-
rial med kunskap om 
lagprocesser som gör 
det möjligt för dem 
att använda sig av 
materialet.

BALTIC EYE HAR VARIT EN AV AKTÖRERNA som 
satt fokus på mikroplastfrågan och därigenom 
bidragit till att Sverige under 2018 inför ett na-
tionellt förbud. Även på EU-nivå har insatserna 
bidragit i arbetet för att minska spridningen av 
mikroplaster i miljön.

Marie Löf, forskare och Hanna 
Sjölund, omvärldsanalytiker, 
har arbetat med att få fram 
ett förbud mot mikroplaster 
och författat en Policy Brief 
om ämnet.

Forskare bidrog till svenskt för bud mot mikroplaster
Policy Brief
Februari 2018

Mikroplaster finns idag i alla världens hav. Djur på alla nivåer i födoväven får i sig mikroplast, från plankton och ryggradslösa djur till havslevande däggdjur. Man vet dock ännu inte exakt hur skadliga plastpartiklarna är för havets djur. Men risken för permanenta skador på ekosystemet motiverar politiska åtgärder för att strypa tillförseln av mikroplast till havet.

Idag hittar man plast i alla världens hav, och den största mängden 
är inte biologiskt nedbrytbar. Det uppskattas att all konventionell 
plast som har hamnat i haven finns kvar där, och att den kommer 
att göra det i hundratals år, kanske längre. 

REKOMMENDATIONER
• Verka för att minska tillförsel av mikroplast från både land- och havsbaserade källor.• Standardisera skillnaderna mellan komposter-bar, nedbrytbar och bionedbrytbar plast. Plast som är industriellt komposterbar kan ta lång tid att brytas ned i havet.

• Förbjud mikroplast i kosmetika och i hygienpro-dukter. Mikroplast borde förbjudas i produkter som sköljs av, men även i produkter som lämnas kvar på kroppen där de kan ersättas, eftersom även den mikroplasten riskerar att hamna i avloppet vid dusch och tvätt av kläder.• Reglera kemikalier som finns i plast och som liknar varandra i grupp istället för en och en för ökad effektivisering. I samband med översynen av REACH bör även kemikaliernas nedbrytnings-produkter i marin miljö tas i beaktande då dessa också kan vara skadliga.
• Möjliggör för försiktighetsprincipen att bli ledande för att uppnå god miljöstatus under havsmiljödirektivet. Eftersom plast och högper-sistenta kemikalier har mycket lång nedbrytbar-tid är problemet i princip irreversibelt när det väl uppdagas

Foto: Zandra Gerdes

Mikroplastpartiklar (mindre än 5 millimeter) kan komma från 
tvätt av syntetiska textilier, slitage av bildäck, konstgräsplaner, båt-
bottenfärger, kosmetika och många andra källor. Tillsammans med 
landbaserat plastskräp når dessa partiklar havet via dagvatten, av-
loppsvatten, vattendrag och luft. I havet bryts större plastföremål 
ned till mikroplast av solljus och mekaniskt slitage. Hur mycket mikroplast som finns i haven, vilka källorna är och 
vilka effekter de har på marina organismer är ett relativt nytt 
forskningsområde, och kunskapen är ännu fragmentarisk. Samti-
digt minskar inte tillförseln av plast till havet, och när plasten väl 
hamnat i havet är den mycket svår att få bort. Det gör att det finns 
anledning till oro – och skäl för att på politisk väg verka för att 
begränsa tillförseln av plast till marin miljö.

Ett djurplankton, Daphnia, som har ätit mikroplast.

Mikroplasters effekter på marint liv – försiktighetsprincipen kräver åtgärder 

Östersjöcentrum
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Mötesplats i Almedalen

Under Almedalsveckan låg Östersjöcentrums 
fartyg R/V Electra i Visbys inre hamn. I fyra 
dagar kunde besökare komma ombord och ta 
del av en ny utställning och diskutera Öster-
sjöfrågor med forskare. 

UTSTÄLLNINGEN TOG UPP FRÅGOR som övergödning, fis-
ke, nedskräpning och biologisk mångfald. På R/V Electras 
däck gavs också korta presentationer om åtgärder i kusten, 
hur jordbrukspolitiken behöver förändras för att minska 
övergödningen, hur kemikalier regleras och om nya främ-
mande arter i Östersjön. Ombord arrangerades också flera 
panelsamtal med riksdagspolitiker som frågades ut om hur 
deras politik leder till förbättringar i Östersjöns miljö. 

Östersjöcentrums forskare deltog också på andra 
arenor. Ombord på Briggen Tre Kronor samtalade vi och 
SMHI om klimatförändringar och hur de kan påverka 
Östersjön. Under Östersjödagarna i Almedalsbiblioteket 
arrangerades ett seminarium där forskare och riksdags-
politiker diskuterade vad som behöver göras för att ge 
torsken en chans att återhämta sig. 

En av Östersjöcentrums forskare deltog också i ett 
annat arrangemang inom Östersjödagarna, och pratade 
om det viktiga kustnära åtgärdsarbetet. Östersjöcentrum 
deltog även i Havs- och vattenmyndighetens seminarium 
”Övergödning från land till hav”. Avslutningsvis deltog vi 
på Fenomenalens arena och visade den digitala fälthand-
boken Livet i havet (Läs mer på sidan 34). 
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5 Stärka dialog och samverkan mellan forskningen och samhällets övriga aktörer.

Östersjöcentrums personal 
hälsar välkommen ombord 
på R/V Electra i Almedalen.

Östersjöcentrums välbesökta utställning ombord. Professor Lena Kautsky berättar hur havets ekosystem fungerar.
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BALTIC BREAKFASTS syftar till att 
presentera den senaste kunskapen 
om frågor som rör  Östersjöns miljö. 
Frukostseminarierna vänder sig till 
olika aktörer i samhället som verkar 
för en hållbar utveckling i Östersjöre-
gionen.

Under 2018 ordnades tio semina-
rier på teman som täckte alla Öst-
ersjöcentrums forskningsområden; 
övergödning, biologisk mångfald, 
fiske och kemikalier. I mars diskute-
rade forskare från IVL och SLU diox-
inhalter i fisk. Åsikterna gick isär om 
regeringens satsning på sanering av 
sediment med höga halter dioxin är 
bortkastade pengar eller ej. Däremot 
var forskarna eniga om de fortsatt 

restriktiva kostråden till gravida 
och unga när det gäller fet fisk från 
Östersjön. 

Första frukosten efter sommaren 
fokuserade på havsfrågorna i det 
kommande riksdagsvalet. Repre-
sentanter för de politiska partierna 
svarade på åtta utvalda frågor om 
Östersjöns miljö som forskarna 
bedömde ska prioriteras under den 
kommande mandatperioden. Svaren 
visade att oavsett regering fanns 
det hopp för en kraftfull havspolitik 
inom vissa områden, exempelvis en 
förbättrad rening av avloppsvatten. 

Oktoberfrukosten handlade om de 
komplexa sambanden mellan vad vi 
äter och övergödningen i Östersjön. 
Det korta svaret på om det spelar 
någon roll är: ”Det beror på.” Avstår 
man från kött- och mejeriprodukter 
som är producerade i någon annan 
del av världen påverkar det givetvis 
inte Östersjön. Avstår man från lokalt 
producerade kött- och mejeriproduk-
ter så hänger det på om lantbrukaren 
i så fall anpassar sin produktion till 
en förändrad efterfrågan, till exempel 
genom att börja odla andra grödor 
istället eller sluta bruka marken. På 
så vis kan utsläppen minska. Väljer 
lantbrukaren att fortsätta djurhåll-

ningen som vanligt och exportera 
sina produkter utomlands så blir det 
ingen förändring. 

Med andra ord är det inte enkelt 
för en konsument att bedöma om 
man kan bidra till lägre risk för nä-
ringsläckage till Östersjön genom att 
välja bort kött- och mejeriprodukter. 

Baltic Breakfast

unika besökare 
deltog i sammanlagt 
tio Baltic Breakfasts 

under 2018. 

340 

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som Östersjö-
centrum ordnat en gång i månaden sedan hösten 2016. Till 
och med 2018 har drygt 20 frukostar genomförts. 

personer besökte 
utställningen på 

R/V Electra under 
fyra dagar  

i Almedalen.

870 
Erik Gravenfors från 

Kemikalieinspek-
tionen pratar om 
kemikalier i varor 

under september-
frukosten.
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Gun Rudquist, policychef och Hanna Sjölund, 
omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum.
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Tillbakablick för framtiden på 
årets Östersjöseminarium
Sedan åtta år tillbaka arrangerar Östersjö-
centrum tillsammans med Briggen Tre Kro-
nor ett ”Östersjöseminarium” i Kolskjulet på 
Kastellholmen. 2018 års seminarium hade 
utgångspunkt i det kommande riksdagsvalet 
och gjorde en tillbakablick för framtiden. 

DEN 5 SEPTEMBER 2018 samlades forskare inom kemi, 
biologi, ekologi, markvetenskap, agronomi, kulturgeo-
grafi, paleoekologi, praktisk filosofi och generalsekreterare 
för att prata om Östersjön med ett hundratal Östersjö-
vänner. 

Temat för dagen var tid: behovet av att blicka bakåt 
för att kunna säga något om samtiden och därigenom be-
döma vilka åtgärder som behövs i framtiden för en bättre 
Östersjömiljö.

Ett av syftena med att arrangera Östersjöseminariet är 
att förmedla kunskap till de som behöver den. Några av 
de som behöver denna kunskap allra mest är de som tar 
beslut som påverkar vår miljö och livsmedelsproduktion. 

Olof Johansson från Jordbruksdepartementet samman-
fattade dagen så här:

”En bra vetenskaplig grund och förståelse för Öster-
sjöns dynamik och långsiktiga förändring har vi ju fått 
mer av här, och jag tror det är nödvändigt att ha den bak-
grunden för att kunna föreslå rätt och effektiva åtgärder i 
framtiden.”

Detta var det åttonde Östersjöseminariet i rad. Semina-
riet sänds på SVT Forum och Kronprinsessan Victoria har 
genom åren deltagit vid ett flertal tillfällen. År 2017 var 
temat engagemang, med inledningstal av miljöministern 
Karolina Skog, och seminariet tog avstamp i den globala 
havskonferensen som ägde rum i juni samma år. År 2016 
behandlade seminariet FN:s hållbarbetsmål och då sär-
skilt mål 14 om hav och marina resurser. 

Henrik Hamrén och Annika Svanbäck (Östersjöcentrum) 
diskuterar jordbrukets historiska strukturförändringar med 

Eva Salomon från forskningsinstitutet RISE. 

Mikael Karlsson, forskare KTH /ledamot i Agenda2030-kommittén, 
Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU och Olle Torpman, doktor 
i filosofi, Stockholms universitet deltar i en tvärvetenskaplig fram-
tidsspaning om tre olika perspektiv på hur Östersjöns miljö kommer 
utvecklas i framtiden.
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Stärka dialog och samverkan mellan forskningen och samhällets övriga aktörer.

PROJEKTET SVERIGES VATTENMILJÖ 
har som mål att förmedla kunskap 
om tillståndet i Sveriges hav och söt-
vatten på en väl genomarbetad och 
trovärdig webbplats. Besökaren ska 
kunna få både en sammanfattande 
bild och mer detaljerad information. 
Allt baserat på miljöanalyser och 
expertbedömningar. Presentationen 
utgår från konceptet ”från källa till 
hav” och all information utgår från 
svensk, akvatisk miljöövervakning. 
Här beskrivs också vad miljöövervak-
ning av kust och hav, samt sötvatten 
innebär. 

Östersjöcentrum deltar i projektet 
med miljöanalytiker och redaktör 
inom ramen för samarbetet inom 
Havsmiljöinstitutet, som i sin tur 
utför arbetet på uppdrag av Havs- 
och vattenmyndigheten. Lansering av 
sajten sker under 2019.

I APRIL VAR LANDSBYGDSMINISTER Sven-Erik Bucht i Trosa och besökte den lo-
kala partigruppen. Dessvärre förhindrade den tjocka isen ett besök ute på Askö, 
men ministern ville gärna veta mer om Östersjön så det ordnades ett långt 
och ostört kafferep med Östersjöcentrums ledning. Övergödning och fiske stod 
på agendan. Bucht sammanfattade själv mötet med att han hade lärt sig mer 
om torsk och förstått att Östersjön inte är en enhet, utan att man måste ta 
hänsyn till att exempelvis Bottenhavet skiljer sig från södra Östersjön när man 
planerar åtgärder. 

ÖSTERSJÖCENTRUM bjöds i augusti 
till Åland för att presentera arbetssät-
tet Baltic Eye på Baltic Sea Parliamen-
tary Conference, ett samverkansmöte 
för parlamentariker från alla Öster-
sjöländer. På årets kongress  var ett 
av ämnena gapet mellan forskning 
och policy. Flera parlamentariker var 
nyfikna på Baltic Eye efter presentatio-
nen. Man efterfrågade ökad tydlighet 
från forskningen – att forskarna syns 
i debatten om angelägna miljöfrågor, 
samt att behovet av att snabbt få 
hjälp med relevanta fakta tillgodoses.   

Sveriges 
Vattenmiljö

Baltic Eye gör vetenskapen 
användbar

Sandra Karlsson (S), Sven-Erik Bucht (S), Tina Elfwing, Christoph Humborg, Gun Rudquist 
(alla Östersjöcentrum) samt längst till höger lantbrukarparet Magnus och Frida Jonsson, 
Bergs gård.

Möte om övergödning och fiske med minister

Parlamentariker  
nyfikna på Baltic Eye

ATT ÖVERBRYGGA KLYFTAN mellan 
vetenskap och samhälle är nödvän-
digt för att ge kommande generatio-
ner möjligheten att njuta av ett friskt 
och levande hav. Tyvärr når bara en 
bråkdel av kunskapen fram till sam-
hällets beslutsfattande instanser. Det 
beror bland annat på att vetenskapen 
och politiken inte talar samma språk. 
För en beslutsfattare blir vetenska-
pen användbar först om han eller hon 
snabbt förstår resultatet och hur det 
relaterar till samhällsnyttan och olika 
politiska processer.

Inom projektet Baltic Eye sam-
arbetar därför forskare, omvärlds-
analytiker och kommunikatörer för 
att på olika sätt göra vetenskapen 
lättillgänglig och användbar. Det sker 
genom möten och evenemang där 
beslutsfattare träffar forskare, via de-
battartiklar och genom Policy Briefs. 
I webbmagasinet Baltic Eye lyfts 
samhällsrelevant Östersjöforskning 
som förklarar, fördjupar och förenklar 
kunskapen. Under 2018 medver-
kade även flera krönikörer på sajten, 
bland andra Karmenu Vella, EU-
kommissionär för miljö, havsfrågor 
och fiske, Maria Stenseke, ordförande 
i FN:s panel för biologisk mångfald, 
samt EU-parlamentarikerna Fredrick 
Federley (C), Linnea Engström (MP) 
och Christoffer Fjellner (M). Dessa 
gästkrönikor genererar ofta  ett stort 
läsarintresse.

Gun Rudquist pratar på Åland.



32  |  ÖSTERSJÖCENTRUM ÅRSRAPPORT 2018

46 Öka kunskap, engagemang och intresse för havsmiljöfrågor och marin forskning hos          olika aktörer och hos allmänheten.

I april 2019 öppnas portarna till Skansens 
nya Östersjöhus, Baltic Sea Science Centre. 

DET ÄR DEN STÖRSTA FRAMTIDSSATSNING som Skansen 
någonsin gjort. Stockholms universitet och Östersjöcen-
trum har varit med redan från början.

– För oss blir det här en viktig samverkansarena, sade 
rektor Astrid Söderbergh Widding vid byggstarten. Vi ser 
det som ett långsiktigt engagemang, med möjligheter att 
förmedla Stockholms universitetets breda och samlade 
vetenskapliga kunskap om Östersjön.

I flera spektakulära akvarier kommer Östersjöns 
unika mix av arter från söta och salta vatten att visas 
upp. I utställningarna förklaras hur havet fungerar, vilka 
utmaningar som finns, och vad tidigare åtgärder lyckats 
åstadkomma för positiva förändringar. Ambitionen är 
att öka kunskapen om hur vi kan få ett renare innanhav. 
Inbokade skolklasser kommer att få vistas i ett laborato-
rium med en makalös utsikt.

Utställningarna har tagits fram i ett speciellt inrättat 
kunskapsråd med experter från SLU, Östersjöcentrum, 
BalticSea2020 och Skansen. 

Nytt Östersjöhus på Skansen

Stort nätverk  
– en viktig 
resurs 
JOURNALISTER OCH ANDRA KONTAKTAR OFTA Östersjö-
centrum och ber om tips om spännande forskning, söker 
experter i olika frågor eller letar forskare som kan kom-
mentera aktuella händelser.

Ett av de mer krävande exemplen under året var när 
Dagens Nyheter skulle skriva om Östersjön i sin artikelse-
rie ”Fakta i frågan”. För att snabbt hjälpa till att få ihop en 
rättvisande beskrivning av miljötillståndet fick Östersjö-
centrum god användning av sitt stora nätverk av experter 
över hela landet. Mycket få andra organisationer hade 
klarat att ta ett sånt brett grepp.

FREDAG 3 AUGUSTI 2018 ○ SVERIGES STÖRSTA MORGONTIDNING ○ GRUNDAD 1864 ○ PRIS 43 KRONOR
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drabbar allt större 
del av Östersjön

Religiös turism 
växer i Turkiet
Världen. Terrorattacker och kupp-
försök fick  turisterna att svika. 
Nu har Turkiet på kort tid blivit 
ett av  världens främsta länder för 
 halalturister: strikt troende musli-
mer, däribland  skandinaver, som 
vill semestra religiöst. Sidorna 14–15

”Räcker inte att vifta  
med en Prideflagga”
Debatt. Med bara drygt en månad 
kvar till valet måste svenska poli-
tiker visa att de tar hot mot hbtq- 
personer på allvar. Det räcker inte 
att vifta med en flagga i en parad, 
skriver ordförandena för West  Pride 
och Stockholm Pride. Sidan 5

Sofia  Nerbrand: 
Att använda sitt 
våldsmonopol 
för att förbjuda 
huvudduk må 
vara välmenat, 
men leder helt fel.

Nyheter. Nära en femtedel av havs-
bottnen i vad som brukar  kallas 
Egentliga Östersjön är död på 
grund av helt syrefria förhållanden. 
Det motsvarar en yta större än hela 
Danmark. Att Östersjön är så pass 
förorenad beror delvis på dess geo-

grafiska läge. Landområdena runt 
havet är tätbefolkade och enbart 
smala sund förbinder Östersjön 
med världshaven. Därför stannar 
för oreningar kvar i ekosystemet.

Både övergödning och över-
fiske är  om fattande problem. Men 

det finns flera tecken på att si-
tuationen är på väg att förbättras. 
 Tillförseln av kväve och fosfor har 
minskat kraftigt, och flera miljö-
gifter, till  exempel PCB som finns 
i strömming, har minskat sedan 
 åtgärder har satts in. Sidorna 6–8

Ledare 2

Fakta i frågan. Död havsbotten på en yta större än Danmark men det finns tecken på förbättring

Omtanke och lokalt engagemang lockar besökarna till Järvsö
Ekonomi. Turismen har blivit ett 
viktigt framgångsrecept för lands-
bygden. I Järvsö i Hälsingland har 
antalet besökare mer än fördubb-
lats de senaste sju åren. Ett starkt 

lokalt engagemang har varit avgö-
rande. Familjen Annerhult köpte 
förra året ett sommarhus i Järvsö, 
och uppskattar invånarnas stolthet 
över bygden.

– Grannarna runt sjön kom förbi 
för att hälsa oss välkomna. Det 
märks att det är en liten by, folk tar 
hand om varandra, säger Tobias 
Annerhult. Sidorna 20–21
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Filmsommar.  
Ethan Hunts sjätte  
den bästa i serien.
Kultur 8–11

Barbubbel. Tio  
Stockholmstips. 
Stockholm 14–15

 

SOMMAR
Ojämn kamp 
mot  jättelokan
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Familjen Annerhult 
trivs med närheten 
till naturen i Järvsö.

Autistisk man 
sköts till döds 
av polis

Stockholm. Den 20-årige man som 
sköts till döds av polisen tidigt på 
torsdagsmorgonen hade autism 
och Downs syndrom, och bar ett 
leksaksvapen. Det bekräftas av 
åklagare Martin Tidén, som leder 
förunder sökningen om tjänstefel.

Mannens pappa hade letat efter 
sonen, som hade rymt hemifrån.

– Såg ingen av dem att han hade 
Downs syndrom och uppträdde 
konstigt? Polisen säger att de inte 
såg att han hade Downs syndrom 
för att det var så mörkt, men det 
stämmer ju inte för det var ju ljust, 
säger han. Sidan 12
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R/V Electra på fiskfestival

VARJE ÅR BRUKAR Askölaboratoriet 
bjuda in besökare på Öppet hus vid 
stationen. Men sommaren 2018 
flyttades evenemanget till Östersjö-
centrums fartyg R/V Electra af Askö, 
som kördes in till Trosa för att vara på 
plats under Strömmingsfestivalen. Vi 
visade olika delar av Östersjöns miljö-
er och biologisk mångfald. Professor 
Bertil Borg från Zoologiska institutio-
nen vid Stockholms universitet fanns 
med på R/V Electra och svarade på 
frågor om bland annat fiskbeståndet 

i Östersjön. I apparatrummet visade 
vi upp utrustning som används vid 
undersökning av havsbottnar. Alla 
var naturligtvis välkomna att gå 
”husesyn” på hela båten. Det blev 
en hel del prat i både styrhytten och 
maskinrummet. Intresset var stort 
och cirka 400 personer besökte R/V 
Electra under dagen.

400 
personer lärde 

sig mer om 
Östersjön och 

Östersjöforskning 
en solig junidag! 

Torsken – 
brackvatten
expert i fara
ANDRA DELEN i Östersjöcentrums 
rapportserie, Historien om Östersjö-
torsken, ger en övergripande bild över 
torskens historia. Hur anpassade sig 
arten till Östersjöns förhållanden 
och vilken roll spelar den för våra 
ekosystem? Men framför allt, hur har 
vi lyckats skapa ett bestånd i kris och 
vad kan vi göra åt det?

Andra rapporter i serien är:  
Människan, näringen och havet. 
1/2017

Limitations of using blue mussel farms 
as a nutrient reduction measure in the 
Baltic Sea. 2/2018.

Regional 
samverkan
För att stärka Östersjöcentrums 
regionala nätverk deltar vi aktivt i 
Svealands Kustvattenvårdsförbunds 
arbete. Tillsammans ger vi ut en årlig 
rapport om miljötillståndet längs 
kusten.

Under försommaren vandrar strömmingen in mot kusten. 
När den skimrande fisken närmar sig den sörmländska skär-
gården ordnas en Strömmingsfestival i Trosa. Östersjöcen-
trums fartyg R/V Electra deltog vid evenemanget.

LIMITATIONS FOR USING BLUE MUSSEL FARMS AS NUTRIENT REDUCTION MEASURE IN THE BALTIC SEA    1

REPORT 2/2018

Limitations for using  
blue mussel farms as  
nutrient reduction measure  
in the Baltic Sea  

   MÄNNISKAN, NÄRINGEN OCH HAVET   1

RAPPORT  1/2017

Människan, näringen 
och havet

Östersjöcentrum

  HISTORIEN OM ÖSTERSJÖTORSKEN   1

RAPPORT  1/2018

Historien om
Östersjötorsken

Östersjöcentrum

1Årsrapport 2011 • SvealandS kuStvattenvÅrdSförbund

Sv
ea

lan
dskusten

NYTT: Så mår kustens vatten
Djupdykning i två fjärdar
Nya Slussen blir bra för Mälaren
Våtmarker – fungerar det?
Kustens fisk och bottendjur 
SSAB i Oxelösund

2016

1

Årsrapport 2011 • SvealandS kuStvattenvÅrdSförbund

Sv
ea
land
skusten

Ovanlig sommar påverkade kustens vatten
Om Öregrundsgrepen i framtidenNya insikter om övergödningBjörnöfjärden och Brunnsviken Planer för ny farled

2017

1

Årsrapport 2011 • SvealandS kuStvattenvÅrdSförbund

Sv

ea
land
skusten

FOKUS på fosfor
Slut på stockholmarnas gamla synder Stockholms framtida avloppsreningBlåstång, fisk och fritidsbåtarSkärgårdsstiftelsen

2018
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Livet i havet
Inför sommaren 2018 lanserades appen Livet 
i havet. Här presenteras hundratals Östersjö-
arter med utbredningskarta, bilder och miljö-
beskrivningar. 

APPEN ÄR EN UTVECKLING av den digitala fälthandboken 
Livet i havet och fungerar även offline vilket gör att den 
exempelvis kan användas på sjön där uppkoppling ofta 
saknas.

Livet i havet, www.havet.nu/livet, lanserades 2017. 
Den blev snabbt populär och har nu över 500 besök 
på vardagar. Ett Instagramkonto har också startats där 
veckans #östersjöart presenteras. Sajten bygger på den 
omtyckta tryckta fälthandboken ”Växter och djur i Öster-
sjön” som utkom i sin tredje upplaga 2015. Och nu finns 
den alltså även som gratis app att ladda ner till telefon 
eller surfplatta. 

Tack vare offline-funktionen kommer appen att kunna 
användas på museer och Naturum, och den testas just nu 
på Naturum Västervik samt på Skansens nya Östersjöhus.

– Vi vill att folk ska lära sig mer om Östersjön, och är 
stolta att visa upp allt det vackra och viktiga under ytan! 
Det är sådant som oftast inte syns i medias bevakning 
av Östersjöfrågorna. Genom att göra det enkelt att hitta 
mer kunskap så kan fler känna ett engagemang för havet, 
säger Ulrika Brenner, projekledare.

Webbsajten och appen är ett samarbete mellan Öster-
sjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum, och 

redaktionen delas mellan de båda lärosätena. Informa-
tionen baseras på kunskap från forskare från Stockholms 
universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, SLU, 
Naturhistoriska riksmuseet och Södertörns högskola.

På våren 2018 gjordes en ansökan till HaV om bidrag 
ur anslaget Marin pedagogik för att bygga ut Livet i havet 
med arter specifika för Västerhavet. Ansökan beviljades 
med 500 000 kr, och flera forskare och kommunikatörer 
på västkusten har under vintern jobbat med att skriva 
fakta om de 150 vanligaste arterna i Västerhavet. Även 
appen ska uppdateras med de nya arterna och lansering 
planeras till våren 2019. Det kommer bli möjligt att 
sortera ut arter beroende på vilket havsområde som är 
intressant. Detta öppnar för en användning av appen på 
Naturum och museer även på västkusten.

Vår ishavsrelikt skorven, Saduria entomon, är en av de 250 arterna 
som presenteras på sajten och i appen Livet i havet. 
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WEBBPLATSEN HAVET.NU lanserades 
2007 med ambitionen att samla all 
relevant information om havsfrågor 
så att den enkelt ska gå att hitta. Det 
visade sig vara ett vinnande koncept. 
Upplägget beskrevs som epokgö-
rande av Vetenskapsrådet och antalet 
besökare har kontinuerligt ökat. Nu-
mera är det regelmässigt över 1000 
besök om dagen, ofta fler.

På havet.nu presenteras nyheter, 
fakta och forskning om havet. Här 
finns länkar till tusentals avhandling-
ar och rapporter i ett unikt sätt att 

samla och presentera utvald informa-
tion från en mängd olika källor.

– De flesta organisationer fokuse-
rar sin kommunikationsverksamhet 
på att förmedla information om egna 
projekt och resultat, säger Annika 
Tidlund, projektledare. Havet.nu är 
ett framgångsrikt exempel på ett 
helt annat arbetssätt, nämligen att 
så brett som möjligt kommunicera 
vad som sker i forskar- och myndig-
hetsvärlden när det gäller marina 
frågor.

Allt om havet  
på samma plats

Populärt 
om svensk 
havsforskning
Genom TIDSKRIFTEN HAVSUTSIKT 
kan landets havsforskare nå ut med 
sin kunskap till en bredare målgrupp. 
Artiklarna skrivs av forskarna själva, 
och anpassas för en bred publik av 
redaktionen. Tidskriften riktar sig till 
allmänhet och skolor, men används 
även av yrkesverksamma inom ma-
rina frågor på universitet, myndighe-
ter och departement. Den utkommer 
med två 24-sidiga nummer per år, 
med en upplaga på 12 000, och den 
finns också som webbtidskrift.

Nationell  
havs  redaktion
STOCKHOLMS OCH UMEÅ universitet 
har delat ansvaret för havet.nu, Havs-
utsikt och Livet i havet under många 
år. Planer på att utvidga redaktionen 
har länge funnits och arbetet för 
detta intensifierades under 2018. 
Från och med 2019 ingår nu även 
Göteborgs universitet, Havsmiljö-
institutet och Sveriges lantbruksu-
niversitet (SLU)  i redaktionen för 
havet.nu. När det gäller Havsutsikt 
och Livet i havet har Göteborgs uni-
versitet och Havsmiljöinstitutet klivit 
in i samarbetet och vi hoppas att SLU 
följer efter år 2020.

312 000 
besök på havet.nu 

under 2018.

500 
besök varje vardag 

på Livet i havet.

1havsutsikt   1  2015

Havsutsikt
Om havsmiljön Och svensk havsfOrskning

Nr 1   2015

inkräktare 
i havsmiljön

hur mår den odlade fisken?

tuff vardag för havskräftan

intervju med Åsa Romson

1
havsutsikt   2  2016

HavsutsiktOm havsmiljön Och svensk havsfOrskning
Nr 1   2016

i fädrens spår,för havets bästastopp för loppa
livsmiljöer måste skyddasmäta gifter på båten

1
havsutsikt   2  2018

HavsutsiktOm havsmiljön Och svensk havsfOrskning
Nr 2   2018

Mat från havetförvaltning kräver modalgburgare och räkprotein
genusperspektiv
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Östersjöcentrums 
webbplats
UNDER STOCKHOLMS UNIVERSITETS PARAPLY finns 
många institutioner med marin forskning och utbild-
ning. Dock finns det ingen med enbart marin verksamhet. 
Östersjöcentrum har därför i uppdrag att ha en samlande 
funktion och kommunicera all marin verksamhet vid 
universitetet. För det arbetet är vår webb, su.se/ostersjo-
centrum, en viktig kugge.

Östersjöcentrums svenska och engelska webb är en 
samlingsplats för nyheter, evenemang och information 
om marin forskning och utbildning som bedrivs vid 
hela Stockholms universitet. Tack vare ett universitets-
gemensamt publiceringsverktyg är det lätt att få nyheter 
synliga på flera ställen. På sajten lyfter vi också de olika 
verksamhetsområden och forskningsprojekt vi har i vår 
egen organisation. Här presenterar vi även de infrastruk-
turresurser som vi erbjuder marina forskare i hela landet. 
Utöver Askölaboratoriet och R/V Electra inkluderar detta 
även den oceanografiska mätbojen som ingår i ett natio-
nellt nätverk, sillgrisslehyllan Stora Karlsö Auk Lab och 
utsjöfartyget Fyrbyggaren. Webbplatsen har cirka 3000 
besökare per månad och våra nyheter och evenemang 
syns ofta även på universitetets centrala webbplats su.se.

SEDAN 2015 HAR ÖSTERSJÖCENTRUM erbjudit en semina-
rieserie och plattform för att synliggöra marin forskning 
vid Stockholms universitet och stärka samverkan mellan 
de cirka 300 forskare, doktorander och andra som på ett 
eller annat sätt arbetar med frågor som rör havsmiljön. 
Vid Baltic Seminar presenteras ny forskning från olika 
discipliner och ofta med företrädare från flera ämnesom-
råden samtidigt. Varje seminarium åtföljs av en bar där 
deltagarna har möjlighet att diskutera vidare och mingla 
med kollegor från övriga institutioner. 

Under 2018 hölls ett seminarium den 24 maj med pro-
fessorerna Sara Cousins, Naturgeografiska institutionen 
och Peter Hambäck, Institutionen för ekologi, miljö och 
botanik, som presenterade hur den biologiska mångfalden 
i skärgården kopplar samman miljöer både i hav och på 
land.

Baltic Seminar & Bar
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ÖSTERSJÖCENTRUMS NYHETSBREV 
kommer ut sex gånger per år, tre på 
våren och tre på hösten. Där samlar vi 
webbnyheter från su.se om havs-
forskning, inte bara från oss själva 
utan från hela universitetet. 
Här presenteras även lediga tjäns-
ter, nya avhandlingar, kommande 
disputationer och ett havskalenda-
rium. Nyhetsbrevet är omtyckt och 
har en växande skara prenumeranter, 
i dagsläget cirka 1 800 stycken. Pre-
numeranterna är marina forskare vid 
svenska lärosäten, marint verksamma 
vid kommuner, länsstyrelser, myn-
digheter och intresseorganisationer 
samt intresserade privatpersoner. 
Även flera medier, både regionala och 
nationella, tar del av våra nyheter 
och utskicket har blivit en av våra 
viktigaste kanaler för att nå ut brett 
med ny forskning.

GENOM SOCIALA MEDIER BREDDAR 
ÖSTERSJÖCENTRUM SAMTALET om 
Östersjön och når nya målgrupper. 
Den som inte orkar läsa en hel forsk-
ningsrapport kan ändå nås av viktig 
kunskap i sitt flöde. Några kanaler är 
riktade till den breda allmänheten, 
så som Östersjöcentrums Facebook-
konto, @ostersjocentrum, som följs 
av omkring 1 000 personer. Genom 
kontot @ostersjocentrum på Twitter 
förs ett mer direkt samtal med Öster-
sjöaktörer och beslutsfattare. Här lig-
ger vi  dessutom i framkant med att 
ha många medarbetare som är aktiva 
med egna konton, och bevakar och 
diskuterar sina respektive forsknings-
områden med relevanta aktörer.

Östersjöcentrum har även Youtu-
bekontot @SUBalticSeaCentre där vi 
samlar filmade evenemang, semi-
narier och kurser och ett LinkedIn-

konto @balticseacentre för att sprida 
utlysta tjänster och branschrelevanta 
evenemang. Under 2018 startades 
också ett Instagramkonto, @askolab, 
där man får följa arbetet vid Asköla-
boratoriet och där forskare svarar på 
följarnas frågor.

Havsnyheter från 
Stockholms universitet

1800
prenumeranter över 

hela landet, bland annat 
forskare, beslutsfattare, 

tjänstemän och 
privatpersoner läser vårt 

nyhetsbrev och under 
2018 nådde vår webbplats  

Sociala medier

1000 
följare på Facebook och

Östersjöcentrum når

följare på twitter.

1280

läsare i månaden. 

3000
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Storspigg och varmare vatten  
kan påverka födoväven

ETT AV SÄSONGENS MER OMFATTANDE forskningsprojekt 
var en platsbyggd experimentuppställning för att under-
söka effekterna av två pågående förändringar i de grunda 
bottnarnas viktiga ekosystem –  den kraftiga ökningen av 
den lilla rovfisken storspigg och klimatförändringen. 

Ett stort antal små ekosystem i miniatyr byggdes upp i 
tunnor. Alla innehöll tång och småkryp som vattensnäck-
or, märlkräftor och vattengråsuggor. Antingen tillsattes 
storspigg eller så värmdes vattnet upp och i några tunnor 
gjordes både och. Därefter studerades hur tillväxten och 
samspelet mellan organismerna påverkades.

Projektet är ett samarbete mellan Tiina Salo, Johan 
Eklöf och Andrea de Cervo, Stockholms universitet; Casey 
Yanos och Klemens Eriksson, Groningen University, Neder-
länderna samt Maïté Jacquot vid Åbo Akademi i Finland.

FRÅN ASKÖLABORATORIET HÄRSTAMMAR mycket av den kunskap vi idag har om Öst-
ersjön. Forskningen som utfördes här under 1960-talet lade grunden för stora delar av 
dagens svenska marina miljöövervakning Den pågår fortfarande och tidsserierna tillhör 
numera Sveriges längsta. En av dem ingår som en av endast två marina serier i det inter-
nationella nätverket LTER, Long-Term Ecosystem Research. 

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att miljö övervakning ska kunna fortgå 
i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med alla dess 
resurser, och har genom ett avtal med Sjöfartsverket tillgång till ett riktigt stort fartyg för 
studier ute på öppet hav; Fyrbyggaren.

Havet övervakas från         
fältstationen på Askö

Sedan 2014 finns också en mät-
boj vid den klassiska mätstatio-
nen Askö B1. Den mäter oceano-
grafiska grunddata i realtid och 
finansierades av Vetenskapsrådet 
som en av fem sådana bojar i 
haven runt Sverige.

Casey, doktorand från Nederländerna och Inez, en masterstudent 
från Singapore assisterade under det långa försöket. Temperatur 
och syrehalter måste kontrolleras så att alla organismer mår bra. 
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 UNDER 2018 RENOVERADES det 
gamla båthuset ute på Askö och 
ett helt nytt fältförråd byggdes, där 
bland annat snorkelutrustning förva-
ras. Här finns även en dusch för både 
människor och dräkter. Närheten till 
Siléns vik, där många kursundersök-
ningar görs, är mycket uppskattad. 

En annan viktig förbättring är att 
Akademiska hus nu har installerat 
en avsaltningsanläggning för att 
säkerställa tillgången på dricksvat-
ten. Med en kapacitet på 900 l/tim 
bör vattnet räcka även i perioder med 
hög beläggning på stationen. 

Mycket har hänt sedan Askö-
laboratoriet byggdes, bland annat 

har kursgrupperna blivit betydligt 
större. Det gör det trångt både i en-
trén och inne i själva laboratorieloka-
lerna. Även fler toaletter och duschar 
behövs. Det allmänna underhållet 
är också eftersatt med många slitna 
och omoderna utrymmen. Tillsam-
mans med Stockholms universitets 
fastighetsavdelning och ledning har 
vi därför gått igenom fältstationens 
fastigheter och lokaler för att se 
över behoven av tillbyggnader och 
renovering. När detta har kostnads-
uppskattats kommer vi kunna avgöra 
hur mycket av visionerna som kan 
realiseras.

85 
forskare från 
fyra länder, 

sju lärosäten 
och tretton 

institutioner valde 
att arbeta på 

Askölaboratoriet 
under 2018.

Upprustning på gång 
ute på Askö
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UTE PÅ ASKÖ pågår projektet Åtgär-
der för att förbättra rovfiskebeståndet 
i ytterskärgården. En del i projektet 
har varit att anlägga gäddfabriker på 
ön. En gäddfabrik är ett våtmarks-
område, där gäddorna kan fortplanta 
sig, som står i förbindelse med havet. 
För att få en uppfattning om gädd-
beståndet fångades några gäddor i 
ryssjor i de aktuella åtgärdsvikarna. 
Inga gäddor lyckades däremot vandra 
upp i våtmarken eftersom vatten-
ståndet var extremt lågt under den 
varma sommaren. 

Gäddfabriker  
anlagda i 
flera vikar 2684 

gästdagar  
på Askö under 2018:

697 dagars forskning,  
1458 kursdagar,  

170 studiebesöksdagar 
och 359 mötesdagar.
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ÄNDA SEDAN MÄNNISKOR BLEV BOFASTA och började 
bruka marken runt Östersjön för cirka 6000 år sedan har 
vi i olika utsträckning påverkat de naturliga ekosystemen 
både på land och till havs. Kustnära samhällen har fått 
anpassa sig till förändringar i strandens läge över tid och 
förändringar i klimatet har haft en påtaglig effekt på 
människors sätt att leva och verka. Inom SEASIDE vill 
forskarna urskilja den långsiktiga betydelsen av mänsklig 
påverkan, som avskogning och jordbruk mot naturliga 
processer som tidigare klimatförändringar och landhöj-
ning, för att fastställa vad som kan orsaka övergödning 
och syrefria bottnar i Östersjön.

Projektet SEASIDE är en tvärvetenskaplig studie av 
maritim miljöhistoria där naturgeografer, kvartärgeologer 
och marinarkeologer jobbar tillsammans med arkeologer 
och kunniga från det lokala museet liksom med experter 
på bottenundersökningar från moderna forskningsfartyg. 
Under sommaren 2018 möjliggjorde R/V Electra projek-
tets fallstudie utanför Gamlebyområdet i östra Småland. 

 

R/V Electra utforskar stenåldern

Spännande terasser 
på botten
TERASSBILDNINGAR i bottensedimenten har identifierats 
både i närheten av Askö och i Tvärminne utanför Finland 
med hjälp av R/V Electra. Forskare kommer undersöka 
dessa närmare för att förstå hur de har bildats och om 
de är kopplade till något vattenutflöde, av exempelvis 
grundvatten, och hur det i så fall påverkar biogeokemin i 
anslutning till formationerna.
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meter långa sedi-
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miljoner tyska tv-tittare
såg programmet  

Terra X – Fascinating  
Earth on the Baltic Sea, som 
bland annat spelades in 

på R/V Electra  
sommaren 2018.

Trålningspåverkan undersöks

MED HJÄLP AV R/V ELECTRA har ekotoxikologer och geologer undersökt hur 
bottentrålning påverkar havsbottnar och frisätter både miljögifter och närsal-
ter. Genom att följa en trål och kombinera sonardata med vattenprover kan 
forskarna beräkna hur långt det trålade sedimentet sprids med strömmar. 
Fram över kommer detta användas till analyser av hur all trålning i Östersjön 
riskerar att påverka skyddade områden.

OMBORD PÅ R/V ELECTRA FINNS NU EN NY UTRUSTNING som kan mäta 
växthusgaser som koldioxid och metan, dels i vattnet och dels i luften precis 
ovanför ytan. Systemet kallas WEGAS – Water Equilibrium Gas Analysis System. 
Med hjälp av WEGAS kan man kontinuerligt och i realtid göra mätningar 
medan fartyget rör sig. 

När R/V Electra i höstas besökte Tvärminne i Finland, gjordes omfattande 
mätningar av koldioxid och metan. Något som hade varit nära nog omöjligt att 
genomföra genom klassisk, manuell provtagning med efterföljande labanalys. 
Möjligheten till så stora datamängder öppnar också upp för mer kraftfulla 
statistiska analyser. WEGAS-systemet kan också skilja på olika kolisotoper 
i koldioxiden. Fördelningen mellan kolisotoper skiljer sig mellan organiskt 
material som bildats på land och det från havet. Det ger forskarna en möjlighet 
att avgöra hur mycket av koldioxiden som kommer från organiskt material som 
bildats på land och via avrinning nått havet. Informationen är viktig för att be-
döma hur stor betydelse tillförseln från land har för kolomsättningen i grunda, 
kustnära områden. 

Ny teknik ombord mäter  
växthusgaser i realtid

3,6
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Östersjöcentrums Christoph Humborg och forskaren Xiaole Sun studerar resultaten från 
realtidsmätningar av växthusgaser.

Fiskebåt som deltar i projekt där R/V Electra 
mäter trålens påverkan på havsbotten.

distansminuter under 
106 dagars drift 2018.

2129
R/V Electra 

tillryggalade
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Organisation och     samverkan
ÖSTERSJÖCENTRUM ÄR PLACERAT under Stockholms uni-
versitets Naturvetenskapliga fakultet och har en styrelse 
utsedd av rektor. Styrelsen består av både externa och 
interna ledamöter som tar beslut om budget, verksam-
hetsplan, årsrapport, rekryteringar och andra frågor av 
strategisk karaktär. 

Under 2018 fick Östersjöcentrum nya stadgar, fast-
ställda av rektor. Där fastslogs att styrelsen årligen ska 
rapportera om centrumets verksamhet till Områdesnämn-
den för naturvetenskap. Därav denna nya årsrapport, som 
också baseras på de åtta nya mål som listas i stadgarna. 

Det operativa ansvaret har föreståndaren tillsam-

mans med vetenskapligt ansvarig. Till deras stöd finns en 
ledningsgrupp med företrädare för centrets olika verksam-
hetsdelar. Administrationen består av ekonomiansvarig 
och en personalansvarig.

Ett gemensamt kommunikationsteam leds av Baltic 
Eyes kommunikationschef. I denna grupp finns kommuni-
katörer för både projektet Baltic Eye och för Östersjöcen-
trum som helhet. 

Inom Baltic Eye finns även en grupp omvärldsanalyti-
ker; tre stycken inklusive en policychef. De följer och rea-
gerar på omvärldshändelser. Omvärldsanalytikerna jobbar 
nära Baltic Eyes tio forskare inom definierade projekt och 

INFRASTRUKTUR

FORSKNING

KOMMUNIKATION

BALTIC
EYE

Styrelse 
Lena Gustafsson, ordförande 

Björn Carlson | Bo Lehander | Martin Jakobsson| Magnus Breitholtz | Christina Rudén | Michael Tedengren 

Ledningsgrupp
Tina Elfwing | Christoph Humborg | Bo Gustafsson | Gun Rudquist | Siri Kraemer Maasen | Stina Nieminen | Eva Lindell | Thomas Strömsnäs 

  

Baltic Eye-forskare
Annica Svanbäck
Henrik Svedäng
Maciej Tomczak
Michelle McCrackin
Marie Löf
Sofia Wikström
Linda Kumblad
Emma Undeman
Dämien Bolinius
Nils Hedberg

Internationell forskning, BNI
Christoph Humborg
Bo Gustafsson 
Erik Gustafsson
Bärbel Müller Karulis 
Miguel Rodríguez Medina 
Oleg Savchuck

Regional forskning
Carl Rolff
Joakim Hansen
Lena Kautsky
Ellen Schagerström

Policy och 
omvärldsanalys
Gun Rudquist
Hanna Sjölund

Markus Larsson
Gustaf Almqvist/

Askölaboratoriet
Eva Lindell
Mattias Murphy 
Eddie Eriksson 
Carl-Magnus Wiltén 
Thomas Strömsnäs

Utsjöfartyg
Ola Svensson

Ulrika Brenner
Kommunikation

Annika Tidlund
Isabell Stenson
Nastassja Ekelöf/Lisa Bergkvist
Maria Bengtson Lewander

Administration
Tina Elfwing
Stina Nieminen 
Sandra Åberg
Marc Geibel

Baltic Eye-kommunikation
Siri Kraemer Maassen
Mona Wallin
Henrik Hamrén/
Johan Lundberg

Erik Smedberg
Alexander Sokolov 
Eva Ehrnsten
Xiaole Sun
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har dialog med andra forskare på Östersjöcentrum och 
externt. 

Tio personer arbetar under ledning av en enhetschef 
inom Baltic Nest Institute (BNI) med modellering och 
med beslutstödssystemet Nest. BNI är delvis finansierat 
av Hav- och vattenmyndigheten för att stödja Helsing-
forskommissionen med vetenskapligt underlag framförallt 
inom övergödning. 

Ytterligare ett antal forskare arbetar direkt under 
föreståndare och vetenskaplig ledare, med projekt knutna 
till kustnära miljöanalys och arbete med miljöövervak-
ningsdata.

För våra resurser inom infrastruktur för forskning och 
utbildning finns en stationschef för Askölaboratoriet och 
en sjökapten, ansvarig för fartygsfrågor. Därutöver finns 
det en tekniker anställd på helårsbasis. Från och med 
2018 kommer övrig bemanning på fartyget och stationen 
att anställas på säsongsbasis. 

Östersjöcentrum ingår också som en part inom Havs-
miljöinstitutet, ett nationellt samarbete mellan Stockholms 
universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Lin-
néuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
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Samarbeten

14 Kommuner

5 Företag

3 Länsstyrelser

Umeå 
universitet

Stockholms universitets Östersjöcentrum har genom åren 
byggt upp ett stort antal strategiska samarbeten för att öka 
räckvidden och effekten av de åtgärder som görs inom 
vårt uppdrag.

Skansen
Havsmiljö-
institutet

Linné-
universitetet

Tvärminne
zoologiska 

station

Helsingfors
universitet

Göteborgs 
universitet

Sveriges
lantbruks

universitet

Svealands
Kustvatten-

vårdsförbund 

Miljö-
vetenskap 

och analytisk 
kemi

Meteoro-
logi

Natur-
geografi

ÖSTERSJÖ-
CENTRUM Juridik

Geo-
vetenskap

Ekologi,
miljö och 
botanik

Stockholms
Resiliens-
centrum
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Ekonomi 2018

Resultaträkning Utfall Utfall Utfall
INTÄKTER 2016 2017 2018

Anslagsmedel 22 876 371 22 982 000 25 030 188

Bidrag & uppdrag 23 608 681 26 973 725 25 800 216

Övriga 1 186 140 3 709 543 1 315 702

SUMMA INTÄKTER 47 671 191 53 665 267 52 146 105

KOSTNADER   

Personalkostnader -27 840 313 -30 806 955 -31 182 102

Lokalkostnader -6 706 594 -5 697 502 -6 291 453

Driftskostnader -6 943 330 -10 720 389 -8 340 771

OH-faktura och fördelning av 
indirekta kostnader

-3 504 000 -4 269 000 -4 580 000

Avskrivningar -1 902 194 -3 453 031 -4 114 646

Lämnade medel   -50 000

SUMMA KOSTNADER -46 896 432 -54 946 877 -54 558 972

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 774 759 -1 281 610 -2 412 866

Kapitalförändring sedan tidigare år 13 524 339 14 299 098 13 017 488

SUMMA KAPITALFÖRÄNDRING 14 299 098 13 017 488 10 604 622

Årsarbetskrafter
2017 2018

Kvinna Man Total Kvinna Man Total

Professor, forskare, postdoktor 9,3 8,2 17,5 9 8,3 17,3

Administrativ och teknisk personal 12,8 9,1 21,9 12,3 9,2 21,5

TOTAL 22,1 17,3 39,4 21,3 17,5 38,8
Tabellen visar antal medarbetare, kön per anställningskategori under de senaste två åren.  

Policy, omvärldsbevakning 
och kommunikation
11,6 miljoner 

Infrastruktur
16,4 miljoner  

Analys, syntes och 
modellering

26,6 miljoner

Kostnadsfördelning 
verksamhetsområden

Kostnadsfördelning
verksamhetsområden

RESULTATET FÖR 2018 visar ett underskott på -2,4 MSEK. Vi 
har planerat att förbruka våra sparade anslagsmedel på drygt 
10MSEK vilket ger minusresultat under några år.

Under kommande år ska detta överskott användas till att 
delfinansiera de forskare som anställts på olika institutioner och 
tillsammans bildar det Marina kollegiet.

Forskarna finansieras i huvudsak av universitetets strategiska 
medel för Östersjöforskning (SFO), men Östersjöcentrum kommer 
finansiera 20% av anställningarna i fyra år.

När vi anskaffade forskningsfartyget R/V Electra behövde vi 
bygga nya pontoner på Askö och Uttervik. Våra sparade medel 
kommer också att användas för avskrivningskostnader för dessa 
och för annan utrustning till fartyget.
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Vetenskap och kommunikation med havet i fokus
 08-16 37 18     |     ostersjocentrum@su.se      |     su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitet har bedrivit framgångsrik 
marin forskning och utbildning i över femtio år.  
Idag fungerar Stockholms universitets Östersjö-
centrum som en samlande länk mellan forskarna 
och samhället.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar 
– att minska övergödningen, nå ett hållbart fiske,  
minska miljögiftsbelastningen och bevara den bio-
logisk a mångfalden.


