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Ostörda kustekosystem avgörande
för att motverka klimatförändringar
Kustzonerna tillhör de områden på jorden som är mest 
effektiva när det gäller att ta upp och lagra in kol från 
atmosfären. Dessa livsmiljöer är därför viktiga verktyg 
för att motverka klimatförändringarna. Om miljöerna 
störs avger de i stället betydande mängder växthusgaser, 
vilket ytterligare förstärker den globala uppvärmningen. 
Omedelbara åtgärder behövs för att bevara och restaurera 
Östersjöns kustmiljöer och utnyttja dessa ekosystem 
för att motverka klimatförändringarna – i stället för att 
förstärka dem.

Kustzonerna, där land och hav möts, är områden med hög pro-
duktivitet och hög biologisk mångfald. I dessa miljöer påträffas 
ofta en mosaik av undervattensvegetation som utgör livsmiljö för 
många organismer, men dessa undervattensmiljöer spelar också 
en viktig roll i den globala kolcykeln. Kustekosystemen tar både 
upp och lagrar koldioxid – ofta kallat ”blått kol” – från atmos-
fären och haven i betydligt högre andel per ytenhet än skogar på 
land. I dagsläget uppskattas kusternas upptag och inlagring av 
koldioxid till mellan fyra och tio ton koldioxid per hektar och år. 
Det är nästan hälften av den totala mängden kol som tas upp av 
havssedimenten, trots att kusterna utgör mindre än två procent 
av havens totala yta. 

REKOMMENDATIONER
Gynna ostörda kustekosystem genom att:

• minska mängden föroreningar av skadliga 
kemikalier och näringsämnen, särskilt i grunda 
områden och vikar,

• förhindra bottenstörande aktiviteter, såsom 
bottentrålfiske och muddring i kustområden,

• stoppa den pågående exploateringen av kusten 
genom att begränsa mängden nya byggnader 
och bryggor.

Restaurera störda men viktiga kolinlagrande 
kustekosystem, såsom ålgräsängar och 
blåstångsbälten.

Inkludera förvaltningen av kustekosystem i 
klimatpolitiken.

Stöd forskningen om livsmiljöer i Östersjön som tar 
upp blått kol.
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Ostörda kustmiljöer med hög mångfald spelar en viktig roll i att motverka klimatförändringar genom att ta upp kol från atmosfären.



Tack vare denna unika bindningsförmåga spelar kusternas under-
vattensväxtlighet en central roll när det gäller att ta upp och bin-
da koldioxid som annars skulle förbli i atmosfären och förstärka 
klimatförändringarna. Denna viktiga ekosystemtjänst förbises 
ofta, men det är dags att lyfta fram den som ett centralt argument 
för att bevara och restaurera kustmiljöer.

Långsiktig kolinlagring i kustnära sediment
Mangroveskogar, salta våtmarker och havsstrandängar samt sjö-
gräsängar är typiska exempel på så kallade blått kol-ekosystem. 
Sådana ekosystem finns längs med kusterna på alla kontinenter 
förutom Antarktis, och de är mycket effektiva när det gäller att 
genom fotosyntesen ta upp koldioxid från atmosfären. De fångar 
också upp organiskt material från vattnet och växternas kom-
plexa underjordiska stam- och rotsystem bidrar till deras förmåga 
att lagra stora mängder kol  i havsbottens sediment. Ängar av 
ålgräs (Zostera marina) – ett sjögräs med stor kolinlagringsförmå-
ga – är spridda längs Skandinaviens och Östersjöns kuster. Andra 
kustnära undervattensmiljöer med blandad växtlighet och havs-
strandängar anses även vara viktiga områden i Östersjön i avseen-
de på kolinlagring. I ostörda områden kan denna växtlighet binda 
stora mängder kol, som vidare transporteras ner i bottensedimen-
ten och lagras där över en längre tid. 

Även makroalger som växer vid kusten kan ta upp stora mäng-
der kol. I Östersjön är blåstången (Fucus vesiculosus) utbredd. 
Blåstången har hög biomassa och tillväxt och den dominerar ofta 
livsmiljöerna på grunda hårdbottnar där den bidrar till kustens 
biologiska mångfald. Blåstången saknar rötter, och därmed för-
mågan att binda kol till närliggande sediment. Havströmmar och 

vågor kan däremot transportera tången ut på öppna havet, och 
kolet den innehåller kan på längre sikt lagras i andra kust- och 
djuphavssediment. 

Till skillnad från de flesta jordar på land är havsbottens sediment 
i stort sett syrefria. Detta betyder att kolet som tillförs sedimen-
ten bryts ner mycket långsamt och återförs till vattnet i form av 
koldioxid först efter en längre tid. Om mer sediment kontinuerligt 
ansamlas kan det organiska material som tillförts lagras över en 
mycket lång tidsperiod, rentav över geologiska tidskalor. Det kol 
som hittas i kustnära sediment är dock ofta några tusentals år 
gammalt.

Störda kustmiljöer avger växthusgaser
Kustmiljöer över hela världen bidrar med många viktiga ekosys-
temtjänster. Dessa miljöer är dock i allt större utsträckning påver-
kade av klimatförändring och andra antropogena stressfaktorer 
såsom övergödning, kemiska föroreningar och fysisk exploate-
ring. Förlusterna av viktiga blått kol-ekosystem beräknas just nu 
vara dubbelt så stora som förlusterna av skog; upp till en procent 
av deras totala yta går förlorad årligen.

När kustekosystemen störs eller försvinner går deras förmåga att 
fungera som kolsänkor förlorad. Förutom att kolupptaget från 
atmosfären försämras innebär även förstörda blått kol-ekosystem 
att kol som lagrats i århundraden nu avges från ekosystemen till 
havet och atmosfären. Följaktligen blir de källor till de klimatre-
levanta växthusgaserna koldioxid och metan – den sistnämnda en 
växthusgas med 45 gånger större global uppvärmningspotential 
jämfört med koldioxid.

Forskarnas hypotes är att ostörda kustekosystem med hög biologisk mångfald fungerar som effektiva kolsänkor. Störda ekosystem med lägre biologisk 
mångfald har en begränsad kapacitet att fungera som kolsänkor och kan i stället vara nettokällor till utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid och 
metan. Det återstår för forskningen att kvantifiera potentialen för kolupptag i olika kustmiljöer samt hur diverse störningar kan påverka kolupptaget. 
Betydelsen av biologisk mångfald för kolupptaget är inte heller klarlagd, varken i Norden eller i den övriga världen.
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BLÅTT KOL I KUSTMILJÖER
Blått kol (Blue Carbon på engelska) är ett begrepp som 
beskriver det kol som tas upp från atmosfären och vattnet 
och lagras i kust- och havsekosystem. Liksom terrestra sys-
tem, exempelvis skog (”grönt kol”), bidrar dessa ekosystem 
avsevärt till kolinlagring.

Upptaget av kol i kustnära områden och i världshaven kan 
både resultera i kortsiktig lagring i växters och algers bio-
massa, men huvudsakligen i långsiktig inlagring i havsbot-
ten. Genom kontinuerlig sedimentering kan det organiska 
materialet begravas i bottensedimenten i årtusenden.

Bevarandet och restaureringen av kustnära ekosystem, 
särskilt havsstrandängar, sjögräsängar, mangroveskogar 
och makroalger, utgör utmärkta exempel på naturbaserade 
lösningar för att motverka klimatförändringar.
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Ett stört ekosystem, som lider av övergödning och förlust av biologisk mångfald, har sämre möjlighet att binda koldioxid och kan i stället avge koldioxid 
och metan till atmosfären.

Östersjöns kustmiljöer – redan kolkällor?
Det finns idag allt starkare bevis på att då områden på nordligare 
breddgrader värms upp, frigörs mer metan än tidigare, speciellt 
från ”hotspots” såsom den arktiska tundran, vilket ytterligare 
förstärker klimatförändringarna. Mindre känt är det faktum att 
detsamma även kan gälla för de grunda kustzonerna i Östersjön.

Redan nu frigörs så mycket metan att utsläppen delvis uppvä-
ger den inlagring av blått kol som de kustnära områden globalt 
upprätthåller. I och med fortsatt urbanisering, övergödning och 
global uppvärmning, förväntas metanutsläppen även öka i fram-
tiden. Mätningar i Östersjön under värmeböljan sommaren 2018 
visade likaledes på rekordhöga nivåer av metanutsläpp från kust-
zonen.  Eftersom denna typ av extrema väderhändelser förväntas 
bli vanligare i ett förändrat klimat, och Östersjöns kustmiljöer 
redan är starkt påverkade av övergödning, är det ytterst viktigt att 
skydda dessa miljöer från fortsatt störning, vilket kan förvandla 
dem till ”hotspots” för växthusgasutsläpp. 

Samtidigt är det viktigt att vi erhåller bättre kunskap om de fakto-
rer som påverkar frigörelsen av metan i både ostörda och störda 
kustekosystem. Fortsatt Östersjöforskning kan förbättra förstå-
elsen av blått kol-ekosystem globalt, eftersom Östersjön kan be-
traktas som en slags ”tidsmaskin” för världens kustzoner. Öst-
ersjön påvisar snabbare effekterna av klimatförändring än hav i 
andra regioner, samtidigt som det är drabbat av andra antropo-
gena stressfaktorer.

Rätt åtgärder kan återställa ekosystemen
Till skillnad från de förväntade metanutsläppen från den arktiska 
tundran är inte utsläppen av växthusgaser från kustekosystemen 
en irreversibel process. Även om uppvärmningen i sig förväntas 
leda till tillfälligt ökade utsläpp av metan, så kan detta motverkas 
genom att minska annan negativ påverkan.
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SIDONYTTOR MED KUSTSKYDD
OCH RESTAURERING
Biologisk mångfald: Ostörda kustmiljöer upprätthåller 
ekosystem med hög biologisk mångfald.

Vattenkvalitet: Våtmarker och kustväxtlighet kan filtrera 
vatten, ta upp näringsämnen, förbättra vattenkvaliteten 
och producera syre.

Havsförsurning: Kustvegetationen kan lokalt 
motverka låga pH-värden och kan därför utgöra ett 
möjligt hjälpmedel för att mildra konsekvenserna av 
havsförsurningen.

Livsmedelsförsörjning: Kustens ekosystem bildar en 
lekplats och barnkammare för många kommersiellt 
viktiga fiskarter.

Rekreation och turism: Kusterna fungerar som 
attraktiva rekreationsmiljöer som erbjuder många olika 
utomhusaktiviteter.

BALTIC BRIDGE OCH COASTCLIM
Denna policy brief har tagits fram inom Baltic Bridge – ett 
strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och 
Helsingfors universitet. Genom Baltic Bridge kombineras 
den starka ekologiska och processinriktade forskning 
som utförs vid Tvärminne zoologiska station med 
Östersjöcentrums expertis inom biogeokemi, modellering 
och kommunikation. En viktig del av samarbetet har 
varit forskning om interaktioner mellan kust och 
klimat. Denna forskning utvecklas nu inom CoastClim, 
Centre for coastal ecosystem and climate research, vars 
syfte är att kvantifiera olika delar av kolets kretslopp i 
kustnära områden genom att till exempel undersöka 
kolinlagringspotentialen i olika kustekosystem samt hur 
växthusgaser som frigörs från samma områden motverkar 
denna viktiga ekosystemtjänst.

Åtgärder för att minska övergödning och stoppa fysisk störning i 
grunda kustmiljöer kan leda till att kolinlagrande ekosystem så-
som ålgräsängar och blåstångsbälten kan återetableras.  Dessut-
om finns det i dagens läge metoder för att restaurera störda kust-
nära livsmiljöer. Dessa metoder används redan men kan snabbt 
skalas upp.  

Blått kol bör beaktas i klimatarbetet
Det är allmänt känt att bevarandet och återställandet av kusteko-
system är av stor betydelse för att  motverka klimatförändringar. 
Enligt en färsk rapport från World Resources Institute kan ostör-
da kustekosystem minska de årliga nettoutsläppen av växthusga-
ser med 1,4 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Detta kan jäm-
föras med de totalt 56 miljarder ton koldioxidekvivalenter som de 
årliga utsläppen av växthusgaser bör minskas med till år 2050 för 
att målen i Parisavtalet ska nås.

Genom att ta upp och lagra kol är kustekosystemen också till-
gångar med ett monetärt värde. Till exempel för 2019, har kolin-
lagringen i Storbritanniens kustekosystem uppskattats vara värd 
60 miljarder pund, vilket är ungefär tio gånger så mycket som 
det sammanlagda värdet av fiskfångsterna i samma vatten. För 
att utveckla politiska styrmedel som underlättar bevarandet av vegetationsklädda kustekosystem som en åtgärd för att motverka 

klimatförändringen, är dylika nationella utvärderingar nödvän-
diga. I de nordiska länderna saknar vi fortfarande kunskap om 
kollagring och om inlagringhastigheten i de kustnära ekosyste-
men. Vår kunskap om vad som händer med kolet efter en stör-
ning eller vart det försvinner är fortfarande begränsad. Eftersom 
existerande kunskapsluckor begränsar inkluderingen av blått kol 
i politikutvecklingen, så som koldioxidhandel och nationella in-
venteringar, är det viktigt att snarast börja fylla luckorna, särskilt 
då många av dessa livsmiljöer snabbt går förlorade.

Att upprätthålla ostörda kustekosystem är följaktligen inte bara 
viktigt för försörjningsmöjligheterna, livsmedelstryggheten, re-
kreationen och den biologiska mångfalden, utan också för att 
motverka klimatförändringarna. Om vi ska ha en chans att nå 
målen i Parisavtalet har vi inte råd att förlora mer av de kolinlag-
rande kustekosystemen eller låta viktiga livsmiljöer störas och bli 
utsläppskällor. I stället måste vi anstränga oss för att skydda och 
återställa dessa viktiga livsmiljöer så att Östersjöns kuster åter 
kan bli de kolsänkor som de har potential att vara.
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