
! ! !     Övergödning i Östersjön 

Övergödning är ett av de största problemen i Östersjön. Övergödning betyder 
näringsökning. I första hand handlar övergödningen om kväve och fosfor. Östersjön 
gränsar till nio länder. Runt Östersjön lever 9 miljoner människor. Tillförseln per år är 
70.000 ton kväve och 30.000 ton fosfor. De här värdena har ökat de senaste hundra åren. 
Siffrorna varierar beroende på nederbörd.  

Jordbruket står för det mesta av övergödningen men även bilismen och orenade avlopp är 
skyldiga. Den stora mängden kväve och fosfor som släpps ut i havet leder till att havets 
ekosystem förändras och kanske förstörs. När den ökade mängden organismer sedan dör 
faller de ned på havsbottnen och bryts ned sakta. Denna process förbrukar i sin tur syre. 
Detta problemet förvärras ytterligare och havsbottnen dör allt efter som. Sammanlagt är ett 
område dubbelt så stort som hela Danmarks yta helt eller delvis drabbat av detta problem. 

Det finns ungefär 34 miljoner hektar odlingsmark runt Östersjöns avrinningsområde. Cirka 
hälften av denna yta finns i Polen. På andra plats kommer Sverige och Litauen. Jordbruket 
får flest anklagelser att det är pga jordbruket som det blir övergödning. Grundlagarna för 
den nuvarande jordbrukspolitiken skapades 1957. På den tiden såg det annorlunda ut i 
världen. Efter det att de baltiska staterna och Polen blev medlemmar i EU har dessutom 
en snabb och stor intensifiering av odling skett. Stödet till jordbruket inom EUs 
gemensamma jordbrukspolitik är med cirka 40 procent EUs största budgetpost. Idag går 
största delen av denna till produktionsstöd, något som inte är hållbart och som leder till en 
mängd problem. 

Från älvar och vattendrag kommer naturligt en del kväve och fosfor som hamnar i havet. 
Ungefär en fjärdedel av den totala kväve och fosfortillförseln via älvar kring Östersjön och 
Västerhavet kommer från naturliga källor. Men resten alltså tre fjärdedelar av tillförseln är 
antropogen. Det betyder att det är orsakat av människan. I första hand är det utsläpp från 
reningsverk och industrier samt läckage från jordbruksmark och skogsmark som är de 
viktigaste källorna att få stopp på eller minska. Djurs avfall rinner ner i marken vidare ut i 
vattendragen sedan vidare ut i havet. Det gör att vattnet blir övergöd.

Eftersom Östersjön är är ”instängt” av nio länder och den ända vägen ut är Kattegat som 
är ett väldigt litet hav blir det som en insjö. Vattnet cirkulerar inte och kan inte sprida ut sig 
som de andra större haven. Problemet är och kommer bli värre. Problemet är att allt 
levande kommer dö ut. Vi kommer inte kunna äta fisk från Östersjön och visa växter 
kommer försvinna. Gravida kvinnor varnas från att äta fisk från Östersjön. Fisken kan 
innehålla gifter som kan skada fostret. 

                                        Varför har jag valt dessa källor? 

Jag har valt www.WWF.se, www.Havet.nu, www.havochvatten.se och www.regeringen.se. 
Jag har valt dessa källor för att WWF är en organisation och de har jag förtroende för. De 
andra är miljöforskningssidor. Jag har läst vilka som har gjort sidorna och vilket år de 
senast var uppdaterade och ifall de är trovärdiga. 

WWF är en organisation som vill rädda Östersjön. Man kan donera pengar till WWF och 
visar även hur det var innan och efter att de har gjort något. De lägger ner mycket tid för 
att rädda Österjsön. De gör mycket reklam och alla vet vad WWF är. Därför har jag valt 
denna källa. Ifall WWF skulle ha dålig eller fel fakta skulle det bara skada dem själva. Vi 
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som stöder detta skulle kanske ta en funderare och tänka ifall de var så seriösa. Men de är 
seriösa så därför valde jag WWF som en källa. 

De andra källorna tog jag eftersom de som har skrivit texterna är experter på just det här 
området. De forskar även om hur man kan förändra miljön. På en av källorna stod det att 
det släpps ut 1.000.000 ton kväve i havet. Men på WWF står det att det är 70.000 ton 
kväve som kommer ut i havet. Jag tog ett eget beslut och valde WWF:s information 
eftersom jag vet att det är en stor organisation med erfarenhet. Den andra källan kan en 
privatperson skrivit medan WWF har experter som skriver deras texter. 

Källor:     

 http://www.wwf.se/vrt-arbete/hav-och-fiske/rdda-stersjn/minska-vergdningen/1133391-
vergdning-stersjn

https://www.havochvatten.se/Kunskap-om-vara-vatten/miljohot/overgodning.html

http://www.havet.nu/?d=31

http://www.regeringen.se/sb/d/11762/a/122248

                Hämtat den 14-05-2013                            

             

                                                 Mitt arbete och val

Jag valde att arbeta om övergödningen i Östersjön eftersom det är ganska lokalt och jag 
är väldigt intresserad av djur och växtriket i havet. Jag tycker att detta är ett stort problem 
som man borde lägga ner mer energi och resurser på eftersom det är inte bara vi i Sverige 
kan göra något. Det finns 8 länder till som måste hjälpa till. Vissa av de här länderna bryr 
sig inte speciellt mycket. 

Om några år kommer det vara ännu värre än vad det är i år. Vi själva alltså folket kan göra 
saker för att minska men inte helt stoppa det. Köttproduktionen är en av de största 
bovarna. Djurens avfall tränger ner i marken och sedan vidare till åar och bäckar. De här 
vattendragen rinner sedan ner i havet och vi har fått ett problem. Ifall vi minskade 
köttintaget skulle vi minska övergödningen en del. 

! ! ! !       Min undersökning

Jag ska göra en affisch med bilder och en text som gör att man börjar fundera på att 
kanske göra någon skillnad. Jag har även gjort en modell av ”skrammlarböss”. 
Förhoppningsvis påverkar jag andra så de kan ändra sitt tänkande angående miljö och 
övergödningen i Östersjön. 

Här är min symbol
Här är min skrammelbössa
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