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2015/16:724 Miljötillståndet i Östersjön
Östersjön är ett mycket hotat hav. I och med att havet är omringat av land och
att nio länder samsas om det blir påfrestningen extra stor. Avrinningsområdet är
drygt fyra gånger så stort som havet och för med sig näring och föroreningar ut
i Östersjön. Detta i kombination med dåligt vattenutbyte, brackvattenhavets
speciella egenskaper samt Östersjöns unga geologiska ålder gör situationen
exceptionellt besvärlig.
Övergödningen brukar anges som det enskilt största hotet mot Östersjöns
överlevnad. Näringsämnen från jordbruk och avlopp övergöder Östersjön,
vilket resulterar i att mängden organiskt material ökar. Även trafikens och
sjöfartens kväveutsläpp har en stor påverkan på övergödningen. Då
överproduktion av organiskt material överstiger den normala konsumtionen
räcker inte syret till för att bryta ned det organiska materialet. Resultatet är
syrebrist, minskad mängd bottenlevande djur och läckage av fosfor från syrefria
sediment. Enligt SMHI har algblomningen i södra Östersjön redan satt igång i
år, vilket är den tidigaste starten sedan SMHI började övervaka den, och
bottendöden på de stora havsdjupen har ökat kraftigt sedan millennieskiftet,
enligt rapport från våra myndigheter. Längs Östersjöns kuster finns positiva
tecken på att förbättrad avloppsrening och åtgärder inom jordbruket gett
positiva effekter på vattenkvaliteten och att det ger resultat, men ytterligare
åtgärder kommer att krävas.
Enligt Naturvårdsverket kommer inte miljökvalitetsmålen Ingen övergödning,
Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård
till 2020 att uppnås utan nya styrmedel och åtgärder. Sverige kommer sannolikt
inte heller att uppfylla åtagandena inom ramen för Baltic Sea Action Plan
eller Helcom och inte heller våra åtaganden inom EU:s havsmiljödirektiv om
att Östersjön ska ha god miljöstatus senast 2020. Rapporten
Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 från Havs- och
vattenmyndigheten (2016:12) stärker den bilden.

Det är akut att rädda Östersjön. Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för
att se till att övergödningen och andra miljöproblem minskar i Östersjön och att
våra internationella åtaganden kan uppfyllas?
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