
ÅTERSKAPA 
ÖSTERSJÖNS 
LIVSKRAFT

–  E T T  P R O J E K T  F Ö R  Ö K A D  B I O L O G I S K  M Å N G F A L D  –

De tre geografierna    
kompletterar varandra  
med sina olikheter,  
samtidigt som de alla är  
områden som är viktiga  
för Östersjöns livskraft. 

VÄRLDSARVET  
HÖGA KUSTEN

STOCKHOLMS  
SKÄRGÅRD

BIOSFÄROMRÅDE  
KRISTIANSTADS 
VATTENRIKE

ÅTERSKAPA  
ÖSTERSJÖNS  
LIVSKRAFT

G Ä D D A / Esox lucius

 

ETT PROJEKT  
I TRE GEOGRAFIER

I projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” sätts åtgärder in för 
att återskapa viktiga livsmiljöer och stärka ekosystemen. Arbetet 
sker i tre utvalda geografier i samarbete med lokala och  regionala 
partners i Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Bio
sfärområde  Kristianstads Vattenrike.

RESTAURERING AV VIKTIGA MILJÖER
Flera viktiga livsmiljöer restaureras inom projektet. Det handlar 
om de mest  produktiva miljöerna som utgör lekområden och barn
kammare för många av havets arter.

PROJEKTET OMFATTAR BLAND ANNAT: 
  restaurering av kustnära våtmarker  

och lekområden för gädda och abborre

  att öppna upp stängda fiskvandringsvägar

  åtgärder för minskad erosionspåverkan längs stora farleder 

  återplantering av undervattensängar.

ÖKAD KUNSKAP  
OM LIVET I ÖSTERSJÖN 

Projektet undersöker och samlar in kunskap om grunda hav svikar, 
lekområden, våtmarker, undervattensängar och andra viktiga 
livsmiljöer. Som ett led i detta arbete filmas även bottnar i de olika 
projekt områdena. Filmer som kan användas i pedagogisk verk samhet 
och för att visa upp Östersjöns fantastiska undervattensvärldar.

ENGAGEMANG  
OCH KUNSKAPSLYFT 
För att öka kunskapen om Östersjön bjuder projektet in all
mänhet och skolor genom olika aktiviteter som till exempel 
livestreaming och andra pedagogiska verktyg. 

Projektet kommer även ge rekommendationer för hur olika 
aktörer kan agera för att stärka och skydda den biologiska 
mångfalden i Östersjön.

SAMARBETSPARTNERS
Projektet, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet, är 
ett samarbete mellan WWF, Sportfiskarna, Kristianstads 
Vattenrike, Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen Stockholm 
och Länsstyrelsen Västernorrland.

De grunda havsvikarna är några av Östersjöns mest fruktsamma miljöer. Under vattensängar 
av bland annat blåstång, ålgräs och nateväxter bildar tillsammans med våtmarker grun
den för ett ekosystem som är lekområden och barnkammare för flera viktiga fiskarter. Ett 
ekosystem som samtidigt är känsligt för föroreningar och övergödning. Nu har arbetet 
med att restaurera några av Östersjöns fantastiska undervattensvärldar och våtmarker 
kommit i gång – genom projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft”. Med rätt åtgärder 
kan miljöerna återhämta sig och myllrar snart av liv igen.
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ALLA SPELAR EN 
ROLL I ÖSTERSJÖNS 
EKOSYSTEM

I Östersjön finns relativt få arter och på grund av det  bräckta 
vattnet lever både söt och saltvattenarter nära sin gräns för 
vad de  klarar av. Detta gör ekosystemet extra känsligt för 
störningar som  övergödning, överfiske och miljögifter. Större 
rovfiskar som torsk, gädda och abborre spelar en viktig roll för 
balansen i Östersjön genom att begränsa mängden småfisk.

–  F R Å N  T Å N G M Ä R L A  T I L L  G Ä D D A  –

I Östersjöns fria vattenmassa är torsk den enda 
rovfisken. Den har nästan helt försvunnit och 
näringsväven har förändrats. Läget för torsken 
är kritiskt och fisketrycket har varit för högt. I 
slutänden leder färre torskar till ökad alg blomning 
och bottendöd. 

TRÅDALGER HÄMMAR  
VIKTIGA LIVSMILJÖER

Ängar av vattenväxter som ålgräs, ålnate och blåstång är viktiga 
miljöer för många av Östersjöns arter. Övergödning bidrar till att 
trådalger växer snabbt, något som hämmar tillväxten av många 
andra växtarter i undervattensängarna. 

Betande små  
kräftdjur och 

snäckor håller  
undan trådalger.

Fler rovfiskar håller 
ekosystemet i balans och 
trådalgerna begränsas.

Torsken äter  
bland annat 

 skarpsill.

Skarpsillen äter 
djurplankton.

Djurplankton  
äter  

växtplankton.

GÄDDAN OCH ABORREN FÅR  
UNDERVATTENSÄNGARNA ATT FRODAS

Spiggbestånden har ökat kraftigt i många av Östersjöns grunda 
vikar. Spiggens föda består bland annat av betande små kräftdjur 
och snäckor som är viktiga arter för att hålla undan trådalger. Med 
fler gäddor och abborrar begränsas spiggbestånden. Fler betare 
överlever och trådalgerna kommer minska i antal. Därmed får 
undervattens ängarna bättre förutsättningar att åter frodas.

Övergödning leder till  
mer växtplankton. 

Vuxen abborre och  
gädda äter småfisk som  

till exempel spigg.

Övergödning gör att trådalgerna 
ökar i antal. Trådalgerna växer på 
andra växter och konkurrerar ut 

dem. Undervattensängarna dukar 
under och platsen där  abborren  

leker och fäster sina ägg och 
 ynglen kan söka skydd, försvinner.

Vuxen spigg äter 
 ägg och larver av 

 abborre och gädda.

Spiggen äter  
vatteninsekter och 

små kräftdjur. 

När algerna sjunker till  
bottnen bryts de ned av  

bakterier som använder upp det 
syre som finns närmast botten. 
Detta leder till syrefria bottnar 

och bottendöd.

För mycket växtplankton  
leder till algblomning  

och bottendöd. 

Makrofyter, undervattensväxter, i en vik vid Höga kusten.
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SALTHALTEN  
AVGÖR VAR ARTERNA LEVER

ÖSTERSJÖN. EN 
BLANDNING AV 
SÖTT OCH SALT.

KATTEG
ATT  

BO
TTENVIKEN

HÖ
G

A KUSTEN

30‰ 20‰ 10‰ 0

Marina arter

Sötvattenarter

SALTHALT

–  E T T  U N I K T  I N N A N H A V  –

Brackvattenarter

ETT GRUNT HAV 
Östersjön är som djupast 459 meter. Medeldjupet är dock endast 
56 meter. Jämför detta med Medelhavets medeldjup på 1 500 
meter. I Bottniska viken, Finska viken och Egentliga Östersjön 
finns nedsänkningar som bildar djupare bassänger. Östersjön 
består av flera djupa bassänger med grunda trösklar emellan. 
Nere i de djupa bassängerna är vattnet mycket saltare än vid 
ytan eftersom det är tyngre än det söta vattnet. Nytt saltvatten 
kommer in till Östersjön genom stormar och måste gå igenom 
alla bassänger innan det kommer upp till Bottenviken.

DJUPET I ÖSTERSJÖN 

0-25 M
ETER

25-50 M
ETER

50-100 M
ETER

100-200 M
ETER

200-459 M
ETER
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RYSSLANDD
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ESTLAND
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BELARUS
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DANMARK

POLEN

 

Östersjön är ett unikt innanhav, nästan helt omringat av land. Saltvatten 
från Atlanten möter sötvatten från vattendrag i hela 14 länder. Det  bräckta 
vattnet är både sött och salt. Dessutom minskar salthalten från söder till 
norr. Något som skapar speciella förutsättningar för  livet i Östersjön. 
Samtidigt påverkas miljön starkt av över gödning och  föroreningar från 
jord och skogsbruk, reningsverk och industri.

B L Å M U S S L A / 
Mytilus edulis

UTSLÄPP KVAR  
UNDER LÅNG TID

Det tar cirka 30 år för allt vatten i Östersjön att bytas ut. 
Därför blir föroreningar som människan släpper ut kvar 
under mycket lång tid.

ÖVERGÖDNING  
OCH FÖRORENINGAR 

Näringsämnen, från bland annat jord och skogsbruk,  läcker 
via avrinningsområdet ut i Östersjön och  orsakar över
gödning. Egentliga Östersjön (från Ålands hav till Öresund), 
med sina folkrika omgivningar och intensiva fartygstrafik, 
är det område som utsätts för mest föroreningar.

SÖTVATTEN FRÅN LAND
Sötvattnet i Östersjön kommer från nederbörd  

och vattendrag från ett 1,7 miljoner km2 stort  
avrinningsområde. Området omfattar 14 länder med  

en befolkningsmängd på 90 miljoner människor.  
Avrinningsområdet är fyra gånger större  

än Östersjöns 386 700 km2 stora yta.

ÖSTERSJÖNS  
AVRINNINGSOMRÅDE

Blåmusslan finns i kustområden  
längs med hela Östersjön och är mindre  

i storlek jämfört med blåmusslor som  
finns i mer salta vatten.

    
 SALTHALT

35‰

EN BLANDNING  
AV SÖT- OCH SALTVATTENARTER 

Östersjöns ekosystem består av en unik samman sättning 
av söt, salt och brackvattenarter. Flera  arter som lever här 
tvingas anpassa sig till de speciella förhållandena och många 
lever på gränsen för vad de klarar av. Antalet saltvattenarter 
är högst i det mer  salta Kattegatt och minskar gradvis norrut 
till endast 50 stycken i Bottenviken där istället sötvatten
arterna är fler. Varje art spelar en viktig roll och det artfattiga 
ekosystemet är känsligt för störningar. 

SALTVATTEN FRÅN ATLANTEN 
Syrerikt saltvatten flödar in genom Öresund.  

Salthalten är högre i södra Östersjön 
och blir gradvis allt lägre norrut. 

A B B O R R E / 
Perca fluviatilis

80 % av vattnet i Bottenviken 
består av sötvatten  

från de stora älvarna.

3‰LÅ
G SALTHALT

10‰HÖG SALTHALT
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En orsak till att rovfiskar som gädda och abborre minskat i 
Östersjön är bristen på tillgängliga lekområden där fisken 
kan lägga sin rom och som ger skydd åt växande yngel. 

Våtmarker har dikats ut och mer än 2 500 sjöar har torrlagts 
eller sänkts. Vid framför allt södra Sveriges kustband har 
en stor del av de naturliga kustvattendragen gjorts om till 
kanaler och många våtmarker har försvunnit. Längre norrut 
bidrar även landhöjningen till att gamla våtmarker växer 
igen samtidigt som nya skapas. Även minskat naturbete kan 
bidra till att våtmarker växer igen. 

Vandringshinder av olika slag stoppar fiskens väg till  lämpliga 
lekområden i sötvatten. Det kan till exempel röra sig om 
igenvuxna bäckar och åar, dammar, vattenkraftverk, vägar 
eller andra byggnationer. 

En annan orsak till gäddans och abborrens minskning är 
ökningen av spigg i Östersjön. Spiggen äter deras rom och 
yngel. De konkurrerar även med ynglen om samma mat.

SVALLVÅGOR  
RIVER UPP VÄXTLIGHET

Erosion är en annan orsak till minskningen av lämpliga 
lekområden. Trafik längs stora kustnära farleder nöter på 
strandlinjer och grunda vikar. Fartygens svallvågor river upp 
växtligheten i mjuka bottnar. Till viss del kan täta vassbälten 
motverka stranderosion eftersom de dämpar vågverkan. På 
sikt försvinner dock vassen och stranderosionen tilltar. 

PROJEKT/ÅTERSKAPA  
ÖSTERSJÖNS LIVSKRAFT 

Anlägga lekområden. Lekområden skapas både i kust
nära områden och i ytterskärgården i tre geografier: 
Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Återskapa vandringsvägar. I samband med  restaurering 
av våtmarker och andra miljöer utefter kusten och i skär
gården, öppnas och återskapas fria vandringsvägar för 
gädda och abborre. 

Gäddhäng i ytterskärgården. På många platser längs 
kusten har gäddan nästan helt försvunnit. Försök att få 
gäddan tillbaka genomförs genom att restaurera lek
platser och sätta ut gäddyngel. 

Motverka erosion. För att förhindra ytterligare erosions
skador längs stora farleder i skärgården, och ge växter 
under vatten en chans till återhämtning, anläggs ”konst
gjorda rev” i form av stenrösen på några platser.

GÄDDA OCH  
ABBORRE

Gäddan och abborren är sötvattenfiskar som lever i sjöar över nästan hela landet och 
längs östersjökusten. De håller sig gärna till en och samma plats, strandnära i skydd av 
vass och undervattensängar. Vid leken söker de upp lugnare grunda vikar med under
vattensängar och vass. Det är även vanligt att fiskarna vandrar upp till sötvatten via åar, 
bäckar och våtmarker. 

YNGLEN 
Ynglen får skydd av vegetationen.  
Som små lever de av djurplankton  

och  senare även av  
insektslarver och kräftdjur. 

ROMMEN 
Vassbälten i sjöar och översvämmade 

strandängar är idealiska lekplatser. Där 
kan gäddans klibbiga rom och abborrens 

äggsträngar fästa på vegetationen.

Svallvågor från större  
fartyg river upp växtligheten 

på mjuka bottnar. 

–  U T A N  L E K P L A T S E R .  I N G A  F I S K A R  –

GÄDDAN  
(ESOX LUCIUS)

Gäddan är en rovfisk som 
 äter alla slags fiskar och stora  
bottendjur. Den jagar genom  
snabba utfall mot bytet och  

kan också fånga grodor  
och fågelungar. 

ABBORREN  
(PERCA FLUVIATILIS) 

Abborrar kan leva i stora stim  
och äter mindre fiskar, insektslarver 

och kräftdjur. Och de är särskilt  
effektiva att äta spigg.

LIVSMILJÖ
Både gädda och abborre  

lever gärna strandnära i skydd  
av vegetationen där deras 

 förråd av föda finns.

INVENTERING AV MAKROFYTER

 
 
 

ROM FRÅN ABBORRE 

LEKEN 
Vissa gäddor och abborrar stannar 

 kvar i Östersjön och leker i lugnare grunda  
vikar med tät växtlighet. Andra vandrar 

 upp till sötvatten via åar och  
bäckar för att leka.
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–  Ö S T E R S J Ö N S  V I K T I G A  B A R N K A M M A R E  –

GRÖNA ÄNGAR  
UNDER YTAN

På de mjuka bottnarna längs Östersjöns kust finns gröna undervattensängar. 
Den täta vegetationen är viktig för den biologiska mångfalden och är livsmiljö 
för många arter av växter och djur. Här hittar många arter föda och för fiskar 
är det både lekplats och barnkammare. Undervattensängarna skyddar rom 
och yngel mot effekter av strömmar och vågor. 

PROJEKT/ ÅTERSKAPA  
ÖSTERSJÖNS LIVSKRAFT

Projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” omfattar 
åtgärder för rädda de viktiga undervattensängarna och 
samtidigt gynna bland annat gädda och abborre.

Restaurera undervattensängar. Genom att åter plantera 
undervattensängar stärks viktiga funktioner i eko system 
och den biologiska mångfalden ökar.  Erfarenheter och 
goda exempel från projektet kan bidra till att fler liknande 
åtgärder genomförs på fler platser.

HOT
Övergödningen gynnar 

snabbväxande trådalger 
som konkurrerar ut den 

fleråriga strukturbildande 
vegetationen.

Kolonier av ålgräs, blåstång  
och nateväxter kallas ibland för  

”Östersjöns mangrove” och är en  
viktig livsmiljö för många olika  

kräftdjur, snäckor och fiskyngel.

Ängar av ålgräs och  
nateväxter har rötter som 

 binder sedimentet på botten 
och gör vattnet mindre  

grumligt.

Undervattensängar  
är perfekta lekplatser 
för arter som gädda 

 och abborre.

BLÅSTÅNG (FUCUS VESICULOSUS)

Å L G R Ä S / Zostera marina

MAKROFYTER

ÄNGAR AV OLIKA ARTER
Under ytan i Östersjön finns undervattensmiljöer som består av 
en djungel av undervattensväxter, alger och djur i olika färger.

 Ålgräset finns på grunda och mjuka bottnar och bildar stora 
undervattens ängar. Ålgräset trivs i saltare vatten och har sin 
nordliga gräns vid Ålands hav. 

En annan viktig undervattensväxt är blåstången som växer 
direkt på stenar och klippor. Den har inga rötter utan fäster 
sig direkt på klippan. Med sina fleråriga kolonier skapar de 
viktiga livsmiljöer för många arter. 

ÖSTERSJÖNS BARNKAMMARE. De artrika undervattens
ängarna består av bland annat ålgräs, ålnate och kransalger. 
 Ä ngarna är viktiga lekområden för Östersjöns fiskbestånd 
där de hittar föda och ger skydd åt växande yngel. 

VIKTIGA FÖR KLIMATET. Växter med rötter binder  sedimentet 
på Östersjöns botten. De lagrar även koldioxid och bidrar 
därmed till att lindra effekterna från klimatförändringarna. 

ÖVERGÖDNING GER MER TRÅDALGER. Övergödningen 
gynnar snabbväxande trådalger som orsakar ljus och syre
brist, och hämmar undervattensängarnas tillväxt. Dessutom 
skapar övergödningen ett grumligare vatten som påverkar 
bottenvegetationen negativt.

EXPLOATERING. Även vi människor gillar dessa grunda 
vikar, och därför finns ett högt exploateringstyck i form av 
exempelvis bryggor, hamnar, muddring och ankring.
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KLIMATANPASSNING 
Genom att samla upp och hålla kvar vatten fungerar våt marken 
som en buffert som skyddar mot effekterna av extremväder. 
På så vis kan de hjälpa oss att hantera kraftiga skyfall och 
långvarig torka.

MINSKAR ÖVERGÖDNING 
Genom att hålla kvar vatten fångar våtmarken in stora  mängder 
näringsämnen, som till exempel fosfor och kväve från jord
bruket – ämnen som annars kan läcka ut i Östersjön och 
bidra till övergödning och algblomning.

–  B I D R A R  T I L L  E N  M Ä N G D  O L I K A  E K O S Y S T E M T J Ä N S T E R  –

VÅTMARKER.
TILL NYTTA 
FÖR MÅNGA. 

Våtmarker är mark som översvämmas regelbundet eller ständigt är fuktig. De är bland 
de mest artrika miljöerna i Sverige och viktiga för den biologiska mångfalden. Våt
marker bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. Genom att 
hålla kvar vattnet i kretsloppet minskar våtmarker övergödningen och förhindrar både 
översvämningar och torka. Våtmarkerna binder också koldioxid och spelar en viktig roll 
för att bromsa klimatförändringarna.

PROJEKT/ ÅTERSKAPA  
ÖSTERSJÖNS LIVSKRAFT

I projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” pågår arbete 
för att restaurera och återskapa kustnära våtmarker i samtliga 
tre projektområden. 

Att återskapa en våtmark är ett arbete som omfattar flera steg 
– allt från inventering, röjning och grävning, till att se till att 
vattnet stannar kvar i landskapet hela året. 

Totalt kommer projektet att restaurera minst fem våtmarker. 

När en våtmark väl restaurerats börjar den direkt bidra till att 
minskat näringsläckage, binda växthusgaser och gynna den 
biologiska  mångfalden.

VÅTMARKER HAR FÖRSVUNNIT 
De senaste 100 åren har 25 procent av Sveriges ursprungliga 
våtmarker försvunnit. Utdikningar och sjösänkningar har för
vandlat våtmarker till jordbruksmark eller gran planteringar. 
Detta har också medfört att avrinnande vatten når Östersjön 
mycket snabbare idag än tidigare, vilket bidragit till över
gödningen.

BIOLOGISK MÅNGFALD 
Våtmarker är en viktig livsmiljö för grodor och kräldjur, liksom 
för vattenlevande insekter och många andra djur, stora som 
små. De är en bra plats för flyttfåglar att rasta och söka föda. 

YNGELKAMMARE  
FÖR GÄDDA OCH ABBORRE

Grunda våtmarker är även viktiga lekområden för abborre 
och gädda. Hit vandrar fisken för att leka. Samtidigt skyddas 
rom och yngel från rovfiskar, som till exempel spiggen.

MILJÖ FÖR  
VATTENREGLERING 

I kust och skärgårdsområden med bristande grundvatten
reserver har våtmarken en viktig vattenreglerande funktion. 
Under torra somrar kan de bidra till att försörja djurs och 
människors behov av vatten. 

MOTVERKAR  
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Våtmarker, och särskilt skogsvåtmarker binder växthusgaser 
i torven och fungerar därmed som kolsänka och bidrar till 
att motverka klimatförändringarna. 

VÅTMARK
VANLIG GRODA  

RANA TEMPORARIA

Våtmark vid Höga kusten dit gäddor stiger upp från havet för att leka.
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