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STUDIEMATERIAL

Östersjön - från sött till salt
Tillsammans med prisbelönade fotografen och biologen Johan Hammar kommer 
Södermanlands museum, Länsstyrelsen i Södermanland och Nynäs slott att visa en 
inspirerande fotoutställning om vatten. Förhoppningen är att väcka tankar om vattnets 
betydelse och hur vi använder det.

Visste du att halterna av de ämnen som orsakar övergödningen i våra hav påverkas direkt av 
de åtgärder som vi utför på land. Vi lånar vattnet, använder det i några sekunder och lämnar 
sedan tillbaka det. Givetvis är vi rädda om det vi lånar. Målet med utställningen är att sprida 
kunskap, väcka nyfikenhet och få fler att värna vattnet.

I vårt samarbete med Johan Hammar vill vi bjuda med dig på vattnets resa från sött till salt.
Vatten vi njuter av som dryck, uppfräschning, utsikt eller nöje. Bilderna visar vattenmiljöer 
och vattendrag från norr till söder, från sött till salt. Vi vill inspirera dig till tankar om vattnets
betydelse. Vad betyder vatten för dig och hur använder du det?

Målgruppen är allmänhet, lärare och elever från årskurs 4 och uppåt. Utställningen berör 
många av läroplanens centrala innehåll i biologi, kemi och teknik för årskurs 4 – 6 som till 
exempel:

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel rening av vatten.
• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
förekommande arter.
• Vattnets kretslopp från råvara till avfall och hur det återgår till naturen.
• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem.

Med utställningen som utgångspunkt kan man diskutera till exempel vattnets kretslopp, vår
användning av vatten, ekosystemtjänster, några vanligt förekommande arter i vatten och sam-
banden mellan olika organismer.

Studiematerialet innehåller utställningens samtliga bilder och bildtexter. Till varje bild och 
text finns även förslag på diskussionsfrågor som kan vara lämpliga att ta upp med eleverna.

Längst bak finns frågor i form av en tipsrunda som kan delas ut till eleverna i samband med 
ett besök till utställningen.

Har du frågor kring utställningen eller synpunkter på hur studiematerialet kan förbättras är 
du välkommen att kontakta Johan Hammar, telefon: 0708 - 66 27 69 eller
e-post: info@johanhammar.com



När vintern släpper sitt grepp och snön börjar smälta bildas rännilar, 
bäckar, jokkar, åar och älvar. Jordens dragningskraft tvingar allt vatten åt 
samma håll. Mot havet. Men bergstoppar och höjder avgör åt vilket håll 
det rinner. Österut eller västerut.

Vädret avgör hur snabbt det smälter. När det är milt, molnigt och blåsigt 
smälter det snabbare än om det är soligt och vindstilla. Regnar det är av-
smältningen väldigt snabb och risken för översvämningar längre nedströms 
är stor.

I Norrlandsfjällen är marken snötäckt i medeltal drygt 200 dagar om året 
medan Götalands kusttrakter i genomsnitt har mindre än 50 dygn per år 
som är snötäckta. Under milda vintrar kan snötäcket i stort sett utebli-
längst i söder.

Förslag på diskussionsfrågor: Snö och is är vatten i fast form. Diskutera 
vattnets olika former; fast, flytande och gasform och övergången mellan 
de olika faserna. SMHI har bra information som ni kan hitta här. 

Man kan också diskutera vad som kommer  att hända med snötäcket nu 
när klimatet blir varmare. Och hur kommer det att påverka Östersjön. 
Forskarna förutspår att salthalten i Östersjön kommer att minska när en 
större mängd sötvatten i form av regn och ökade flöden från älvar och 
floder når havet.

Visste du att… våra rör för dricksvatten och 
avloppsvatten är känsliga och behöver läggas 
på tjälfritt djup? Under vintern går tjälen längre 
ner i marken ju längre norrut man befinner sig i 
landet. Därför behöver vi inte lägga ledningarna 
lika djupt i södra Sverige som i norra.

1. Snösmältning på fjället

Via åar, älvar, floder och bäckar rinner 450 km3 sötvatten ut i Östersjön 
varje år. Beroende på om sötvattnet rinner genom jordbruksbygd, skogs-
land, myrmarker eller stad har vattnet som når Östersjön olika karaktär. 
Vatten som rinner genom jordbruksbygder är ofta näringsrikt medan 
vatten från skogsmark ofta är rikt på mikroskopiskt organiskt material, så 
kallade humusämnen, som gör vattnet brunfärgat. Hur vi har påverkat de 
olika sötvattensmiljöerna, som att dika ut våt marker och reglera älvar, får 
också effekt på havet. 

De vattendrag med störst avrinningsområde till Östersjön är Neva, Vistula, 
Oder och Neman. Av de svenska vattendragen är Torneälvens avrinnings-
område störst.

Genom nederbörden tillförs Östersjön ytterligare 225 km3 sötvatten per 
år. Men avdunstningen gör samtidigt att det försvinner 185 km3. Kvar är 
480 km³ sötvatten som varje år rinner ut genom Öresund och de danska 
Bälten. 

Förslag på diskussionsfrågor: Älvar, floder och bäckar för med sig  mycket 
partiklar av olika storlek. Och ju snabbare vattnet rinner desto mer 
 partiklar kan det transportera. Och på samma sätt, när vattenhastigheten 
avtar då kan vattnet inte bära lika tunga partiklar som då börjar de sjunka 
till botten. 

Prata om vad det rinnande vattnet för med sig på sin resa mot havet. Och 
vad händer med alla partiklar när de börjar närma sig havet? 

Visste du att… du sparar upp till sex liter vatten i 
minuten genom att stänga av kranen när du 
borstar tänderna? Och om du reparerar en 
droppande kran kan du spara uppemot 55 liter
vatten per dygn. Det är onödigt att slösa med 
vatten.

2. Vårflod vid Torneälven



Efter 157 kilometer mynnar Nyköpingsån i havet. Åns resa börjar i  Örebros, 
Östergötlands och Södermanlands skogsmarker men närmare havet 
dominerar åkermarken. På sin väg rinner vattnet genom flera stora sjöar, 
Tisaren, Sottern, Kolsnaren, Viren, Yngaren och Långhalsen.

Det bor ungefär 85 600 person i avrinningsområdet och de flesta bor i tät-
orterna Vingåker, Katrineholm och Nyköping. I hela Östersjöns avrinnings-
område bor det mer än 85 miljoner. Och alla påverkar och nyttjar vattnet 
på olika sätt – du och jag också. 

Det rinnande vattnet har utnyttjats under långa tider. Det rinnande vattnet 
var transportleder för timmer långt innan det fanns vägar och järnvägar, 
och det användes för att driva kvarnar och sågverk. Idag använder vi det 
för dricksvatten, rekreation och som mottagare för vårt avloppsvatten. Vi 
lånar vattnet en liten stund. Men det gäller att vi tar hand om det på ett 
klokt och varsamt sätt.

Förslag på diskussionsfrågor: På sin väg genom landskapet påverkas
och förändras vattnet hela tiden. Diskutera kring vad det är som påverkar
vattnet i Nyköpingsån från skogstrakterna ner till mynningen vid kusten. 
Hur förändras landskapet längs vägen och hur påverkar det vattnet? Hur 
påverkar vi människor vattnet längs vägen? Eleverna kan studera en karta 
för att se hur landskapet förändras från skog till odlingsmark och stad.

Visste du att… det finns en osynlig del
av staden under dina fötter med
dricksvatten- och avloppsvattenledningar? 

3. Där ån mynnar

Den senaste inlandsisen hade sin största utbredning för 22 000 år sedan.
Då sträckte den sig ner till en linje ungefär mellan London och Berlin. Vid
Höga kusten och en bit upp längs kusten var isen som tjockast, närmare
tre kilometer. Marken pressades här ner nästan 800 meter av den enorma
tyngden. Allteftersom isen drog sig tillbaka började jordskorpan att höja
sig igen. Östersjön gick från att vara en smältvattensjö till en havsvik för att
sedan bli insjö och slutligen till dagens brackvattenhav.

Som ett resultat av att landhöjningen fortfarande pågår bildas hela tiden
nya vattenmiljöer. En biologiskt väldigt viktig miljö är flador och glon. Det
är grunda vikar och avsnörpta småsjöar. Eftersom vattnet i dessa miljöer
snabbt värms upp på våren är det många fiskar som söker sig hit för att
leka och lägga ägg.

Förslag på diskussionsfrågor: Tänk att Nyköping för ungefär 20 000 år 
sedan täcktes av en kilometer tjock is. Prata om vad som hände när isen
försvann. Hur jordskorpan, som en seg, seg massa, långsamt började höja
sig. SMHI har en fin karta över landhöjningen som du hittar här Och SGU
har intressant information om landhöjningen som du hittar här. Går det att
se spår efter inlandsisen idag? Hur ser de ut?

SGU: https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/landhoj-
ning-fran-havsbotten-till-lerslatt/

Karta landhöjning: https://www.smhi.se/polopoly_
fs/1.132746.1522227704!/image/avv%C3%A4gd%20landh%C3%B6jning.
png_gen/derivatives/Original_1256px/image/avv%C3%A4gd%20land-
h%C3%B6jning.png

Visste du att… det lagras rent vatten
i vattentornen så att det finns tillgängligt
när det behövs? Vattentornen fungerar som 
magasin och ser till att det alltid finns vatten i 
vattenledningarna. Vattenförbrukningen varierar
under dygnet och vattentornen säkerställer
tillgången av vatten och ser till så att det blir ett 
jämnt vattentryck i ledningarna och i kranen.

4. Nya miljöer skapas



I södra Östersjön där salthalten är högre, finns fler saltvattensarter jämfört
med Bottenviken där sötvattensarter dominerar. Men hos många 
saltvattens arter som lever i Östersjön har det skett genetiska anpassningar 
som gör det lättare för dem att överleva i en lägre salthalt. Torsk, blå-
mussla och blåstång har alla anpassat sig och skiljer sig genetiskt från sina 
släktingar på västkusten. Ibland blir de genetiska förändringarna så stora 
att nya arter bildas.

Forskarna har under lång tid sett att det finns en tångart som skiljer sig 
från blåstång men det var först 2005 som man med genetiska studier kun-
de konstatera att det rörde sig om en egen art: smaltång. Den finns bara i
Östersjön och ingen annanstans i världen. Den förökar sig framför allt 
genom att små utväxter på stammen lossnar och faller till botten där de 
fäster som nya plantor, de klonar sig alltså. Analyser visar att 80 procent av 
alla individer längs kusten kommer från en och samma moderplanta. 

På bilden ser du smaltång i mitten omgiven av sötvattensarten axslinga 
till höger och vänster. Man kan även ana ljusgröna kransalger framför 
smaltången.

Förslag på diskussionsfrågor: Salthalten i Östersjön varierar. Diskutera vad
det beror på? Östersjön är ju som en stor sjö med många tillflöden men
inte så många utflöden. På vilket sätt tillförs Östersjön sötvatten respektive
saltvatten? Vilket är tyngst? Saltvatten är tyngre och hamnar därför under
sötvattnet.

Visste du att… 1,4 miljarder snusprillor spolas 
ner i svenska toaletter varje år? Snus innehåller 
tungmetallen kadmium som fastnar i slammet i 
avloppsreningsverket. Det går inte att rena alla 
mediciner, kemikalier eller gifter i reningsverken. 

5. De unika arterna

Bland stenar och block längst ut i ytterskärgården hittar man tordmulen.
Här kryper de in i skrevor och håligheter och lägger sitt enda ägg direkt
på marken. De bygger inget bo. Tordmulen häckar i kolonier och på vissa
öar kan det häcka flera hundra. Förr plockade man ägg av tordmule vilket 
gjorde att antalet tordmular minskade. Population av tordmule har
sakta men säkert ökat sedan 1940-talet och det häckar idag ca 26 000 par
på den svenska sidan av Östersjön.

Namnet tordmule kommer troligen av det gotländska namnet ”törd”. Det
syftar på fågelns vana att bajsa ner vid bohålan och dess omgivningar. Men
detta bajsande av tordmular och andra fåglar skapar näringsrika förhållan-
den vilket gör att fågelskären ofta hyser en väldigt speciell sammansättning
av växter och lavar.

Förslag på diskussionsfrågor: Den finns en mängd olika fåglar som är
anpassade till ett liv i vatten. Tordmulen är en av dem. I utställningen finns
även bilder på ejder och silvertärna. Låt eleverna ta reda på vilka fler fåglar
som lever i anslutning till vatten. 

Tordmulens näbb ser väldigt speciell ut. Näbbformen varierar väldigt 
 mellan olika fågelarter även om de lever i samma miljö. Låt eleverna 
fundera kring varför olika fågelarter har olika typer av näbbar. Jämför till 
exempel näbbarna hos storspov (som sticker ner sin näbb i dyn för att leta 
mat), ejder (som nästan uteslutande äter blåmusslor) och silvertärna (som 
dyker och fångar fisk).

Visste du att… kranvatten är 300 gånger bättre 
för miljön än flaskvatten då kranvatten inte behö-
ver några transporter utan levereras direkt till en
kran nära dig - dygnet runt. Kranvatten behöver 
inte heller någon förpackning och skapar därmed 
inget skräp. Varifrån kommer vattnet som du får
när du öppnar kranen?

6. Ytterskärgårdens fiskare



För ungefär 9 000 år sedan började de första stenarna synas av Högklinten
vid Höga kusten. Kraftiga vågor sköljde bort sand, grus och småsten. Det
finare materialet hamnade längre ner i sluttningen och i svackor. Kvar blev
större stenar som vågorna inte förmådde att flytta – ett klapperstensfält. 
När landet sakta höjde sig tystnade så småningom vågornas brus och kvar 
blev stenarna. Idag ligger klapperstensfältet 260 meter över havet och är 
världens högst belägna. Processen med landhöjningen pågår än idag med 
som mest 9 millimeter om året längs delar av Bottenvikens kust till 0,8 
millimeter om året i Skåne. I Södermanland är den ca 5 mm per år. 

Landhöjningen gör att det om 2 000 år kommer att finnas en land-
förbindelse mellan Sverige och Finland, om landhöjningen pågår i samma 
omfattning som idag.

Förslag på diskussionsfrågor: Här kan man göra en liten räkneövning.
Landhöjningen är 5 mm om året i Södermanland. Hur många meter har 
landet höjt sig på 10 och 100 år?

Visste du att… det aldrig kommer något nytt 
vatten till jorden? Vi dricker samma vatten idag 
som dinosaurierna gjorde på sin tid. Hur fungerar 
vattnets kretslopp? 

7. Där havet en gång fanns

Östersjön är idag nästan helt omringad av land. Nio länder omger havet. 
Det är Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ryss-
land och Finland. 

Själva avrinningsområdet, alltså det område vars vatten rinner till Öster-
sjön omfattar ytterligare fem länder: Norge, Tjeckien, Slovakien, Ukraina 
och Vitryssland. Östersjöns yta är 386 700 km² medan avrinningsområdets 
yta är 1,7 miljoner km2, mer än fyra gånger så stort. 

Jämfört med andra havsområden är Östersjön ett väldigt grunt hav. 
Medeldjupet är 56 meter men det finns djuphålor. Det djupaste området 
är Landsortsdjupet med 459 meter.

Förslag på diskussionsfrågor: Titta på kartan i utställningen för att titta på 
Östersjöns avrinningsområde. Diskutera vad ett avrinningsområde är för 
något. Vad är det som bestämmer att vattnet rinner åt ett eller annat håll. 
Om vi sjösätter en barkbåt i en fjällbäck. Vart seglar den? Och vad händer 
med föroreningar vi släpper ut i en bäck långt från havet? Vart tar det 
vägen? 

SMHI definierar ett avrinningsområde så här: ”Ett avrinningsområde är 
det område från vilket vatten rinner till ett vattendrag uppströms en viss 
punkt. Avrinningsområdet begränsas av höjdryggar, som delar flödet från 
regn och smältvatten åt olika håll.”

Visste du att… jorden täcks till 70 procent av 
vatten men det är bara 3 procent av allt vatten 
som är sötvatten. Och det mesta av sötvattnet, 
närmare 70 procent, är uppbundet i isar och 
glaciärer på nord- och sydpolen. 

Var finns det resterande sötvattnet som inte är 
uppbundet i glaciärer? Hur mycket av allt vatten 
är saltvatten?

8. Gemensamt innanhav



Ejder äter nästan bara blåmusslor. Och blåmusslor finns det gott om i
Östersjön. Den låga salthalten gör dessutom att musslorna blir mindre och
har ett betydligt tunnare skal än på västkusten. Perfekt för den som lever
på musslor.

Musslorna har skapat förutsättningarna för en stor population av ejder och
andra musselätande dykänder längs hela ostkusten. Blåmusslorna filtrerar
vattnet och ju mer näringsämnen som finns i vattnet desto mer plankton,
det vill säga mat, finns det åt musslorna. Under ett år filtrerar blå-
musslorna i Östersjön hela Östersjöns vattenvolym.

När övergödningen tog fart gynnade det blåmusslorna som blev fler. Det
bidrog i sin tur till att antalet ejdrar också ökade och populationen av ejder
tiodubblades i Östersjön 1949–1985 då det svenska beståndet beräknades
till 270 000 par. Men sedan hände något och trenden har vänt nedåt. 2012
uppskattades den svenska populationen till 150 000 par och under den 
senaste tioårsperioden har minskningen i Östersjöområdet uppgått till 
runt 50 procent. Vi vet inte varför ejdern minskar men troligen är det flera 
faktorer som inverkar.

Förslag på diskussionsfrågor: Arter är beroende av varandra och hänger
ihop i ett samspel, en födoväv. Om den ena arten ökar kan en annan 
minska eller tvärtom. Låt eleverna fundera kring samband och beroenden i 
naturen. Vilka samband och beroende kan de komma på?

Visste du att… i Nyköping har vi hårt till medel-
hårt vatten. Det är vattnets innehåll av kalcium 
och magnesium som avgör hårdhetsgraden i 
vattnet.

Vad spolar du ner i handfatet, köksvasken eller i 
toaletten? Försvinner allt du spolar ner i renings-
verket? Vart tar det som inte reningsverket
kan ta hand om vägen? Hur kan det påverka 
 djuren som lever i vattnet och i slutändan oss 
själva?

9. Musselätaren

Silvertärnan är den fågel i världen som flyttar längst. Från sina häcknings-
områden på öar och skär längs hela svenska ostkusten flyger den ner
till packiskanten vid Antarktis för att övervintra. På Vitskär i Hälsingland
ringmärktes en silvertärnsunge i slutet av juni 2003. I början av december
samma år hittades den död på Stewart Island på Nya Zeeland. Den hade
då flugit 17 510 kilometer, vilket ger en indikation om silvertärnornas helt
makalösa flyttning.

Silvertärnorna återvänder och börjar häcka längs ostkusten när de är tre–
fyra år. Sedan gör de den långa flyttningen mellan Arktis och Antarktis 
 varje år. Fram och tillbaka. En silvertärna kan bli över 30 år och flyger un-
der sin livstid ungefär samma sträcka som månen och tillbaka. Det häckar 
ungefär 34 000 par silvertärnor i Sverige och antalet har ökat ordentligt 
sedan 1950-talet.

Förslag på diskussionsfrågor: Att fåglar flyttar är ju väldigt spännande.
Men inte alla fåglar flyttar. Varför flyttar fåglar egentligen? Ofta hänger
det ihop med mat. Fåglar som äter insekter är flyttfåglar medan fågelarter
som äter frön ofta är stannfåglar. Med hjälp av ringmärkning försöker man
kartlägga vart fåglar flyttar. Naturhistoriska riksmuseet har en kul sida där 
man kan se vart svenska fåglar flyttar. Knappa in namnet på en fågel och få 
upp vart man har gjort återfynd av just den arten. Prova med lövsångare 
som är Sveriges vanligaste fågel och silvertärna förstås.

Återfynd av ringmärkta fåglar: https://birdrecoveries.nrm.se/?_inputs_&-
species=%22%22&lang=%22Svenska%22

Visste du att... i Sverige använder vi i genomsnitt 
cirka 140 liter vatten per person och dygn. Det 
går åt ungefär: 60 liter för personlig hygien, 30 
liter för toalettspolning, 15 liter för disk, 15 liter 
för tvätt, 10 liter för mat och dryck och 10 liter till 
övrigt. 

Vad använder du vatten till under en dag? Vad 
skulle hända om vattnet tog slut? Det används 
också vatten till att producera många av de varor 
vi köper. Hur mycket vatten går det åt för att
producera till exempel ett par jeans?

10. Världens längsta flyttning



På hårda bottnar med klippor och stenar bildar blåstången stora under-
vattensskogar. Här finns ett myller av liv och dessa undervattensskogar är 
den mest artrika miljön i Östersjön. Utbredningen på djupet bestäms av 
hur långt ljuset når. I ett grumligt vatten med mycket näringsämnen och 
algblomning hindras ljuset och blåstången kan därmed inte växa så djupt.

Utbredningen av blåstång minskade kraftigt i takt med att halterna av
näringsämnen ökade men nu börjar utbredningen av blåstång öka igen.
På vissa platser växer blåstången på samma djup idag som på 1940-talet.
Det är tack vare att vi har minskat tillförseln av näring från land.

Blåstången är skildkönad. Det betyder att vissa tångruskor är hanar och
andra honor. Stilla fullmånekvällar i maj och juni släpper tångplantorna ut
miljarder ägg och spermier i en synkroniserad parning. Om det befruktade
ägget hittar en ledig plats att fästa på, börjar det växa till en ny tångruska.
Där kan den sitta i många år och man tror att de kan bli upp emot 50 år
gamla.

Förslag på diskussionsfrågor: Ljuset försvinner snabbt under ytan. Men
ljuset är en förutsättning alger skall kunna leva under ytan. Hur påverkas
ljuset om vattnet blir grumligt? Och hur påverkas algernas utbredning
då? Och vad kan påverka hur klart vattnet är och därmed också algernas
utbredning?

Visste du att… fulspola innebär att man spolar 
ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper 
i toaletten? Tyvärr spolas även skräp som bom-
ullspinnar, hår, tandtråd, godispapper, tuggummi, 
hushållspapper och våtservetter ner i toaletter. 
Skräpet kan fastna i avloppsrören och göra så att 
det blir stopp, vilket är både dyrt och besvärligt 
att fixa. Skräp ska slängas i en papperskorg eller 
om det går, återvinnas. Vad ska du göra istället 
för att fulspola? 

11. Blåstångens skogar

På grunda sand- och dybottnar från Öresund till Örskär breder ålgräsängar
ut sig. Ålgräs är inget gräs utan en fröväxt. I Östersjön förökar den sig dock
framför allt genom kloning, det vill säga att små fragment lossnar och slår
rot. Det gör att varje planta har samma genetiska sammansättning och den
genetiska variationen är liten. Vid gränsen av artens utbredningsområde, 
kan hela ängar utgöras av enskilda kloner. De största av dessa ängar upp-
skattas vara över 1 000 år gamla.

Utbredningen av ålgräs påverkas av hur grumligt vattnet är. Mycket 
närings ämnen ger ett grumligt vatten och utbredningen minskar. Men 
även sammansättningen av fisksamhället påverkar ålgräsängarnas ut-
bredning. Saknas stora fiskar, som till exempel torsk, ökar de mindre rov-
fiskarna i antal och de äter i sin tur märlkräftor och vattengråsuggor som 
lever bland ålgräset. Dessa små vatteninsekter betar som kor på ålgräset 
och äter alger som växer på ålgräset. Minskar mängden vatteninsekter 
ökar tillväxten av påväxtalger vilket i sin tur gör att ålgräset inte får tillräck-
ligt med ljus. Ålgräset dör. Så ju mer torsk desto större blir ålgräsängarnas 
utbredning.

Förslag på diskussionsfrågor: Ekologiska samband kan sträcka sig i många
led och ovan finns ett spännande samband som påverkar ålgräsängarnas
utbredning. Låt eleverna rita upp sambandet och vem som äter vem. 
Ålgräs –vattengråsugga – småfisk – stora fiskar. Vad händer då om man tar 
bort destora fiskarna till exempel?

Visste du att… dagvatten är regnvatten
och smältvatten som via diken
eller ledningar rinner ut i sjöar och
vattendrag, ofta utan att passera
något reningsverk? Därför ska du till
exempel inte tvätta bilen på gatan.
Om du tvättar bilen på gatan, vart
tar kemikalierna vägen? Hur påverkas
de arter som lever i vattnet av att
föroreningar kommer ut i vattnet?

12. Ålgräsängar



Övergödning är tillsammans med överfiske och miljögifter Östersjöns 
största miljöproblem. Kväve och fosfor är de näringsämnen som orsakar 
övergödning. De senaste 100 åren har mängden kväve som Östersjön tar 
emot mer än fördubblats och mängden fosfor har tredubblats. Fosforn 
kommer huvudsakligen från punktutsläpp som avlopp och industrier, 
medan kvävet till största delen kommer genom diffusa utsläpp från jord-
bruket. 

Sedan mitten av 1990-talet har näringsämneshalterna i havet minskat. 
Anledningen är att vi har satt in åtgärder på land. Först åt gärdades punk-
tutsläpp – vi byggde avloppsreningsverk och renade industriutsläpp. På 
senare år har vi även försökt komma åt de diffusa utsläppen från jordbru-
ket med en rad olika åtgärder. Bland annat har våtmarker återskapats och 
de fungerar som naturliga reningsverk. Och det har gett effekt.

Vi börjar ana en förbättring av vattenkvaliteten men det kommer att ta tid
eftersom mycket näringsämnen ligger kvar i bottensedimentet och Öster-
sjön tillförs fortfarande för mycket kväve och fosfor. Men det går. 

Förslag på diskussionsfrågor: Östersjön kallas ibland världens mest föro-
renade hav. Och så är det. Men det har börjat hända positiva saker som 
visar att Östersjöns miljö börjar förbättras. I utställningen berättar vi om 
flera. Diskutera kring hur det kommer sig att vi börjar se förbättringar. Hur 
såg det till exempelvis ut innan vi fick reningsverk? Vart tog vårt kiss och 
bajs vägen då?

Visste du att… en tredjedel av världens befolk-
ning saknar tillgång till toalett? I Sverige har vi 
tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi 
måste bli bättre på att ta hand om det vi har och 
sluta fulspola. Diskutera kring vad som händer 
när man inte har tillgång till toalett och hur det 
påverkar vattnet. Hur fungerar egentligen ett 
reningsverk? Renas vattnet helt och hållet eller 
finns det kvar föroreningar? 

13. Det ljusnar vid horisonten

Det finns tre olika sälarter i Östersjön. Vikare finns i Bottenviken, Finska
viken och i Rigabukten. Knubbsäl förekommer bara i Östersjöns sydligaste
delar medan gråsäl har det största utbredningsområdet, från Falsterbo i
söder till Haparanda i norr. 

I början av 1900-talet fanns det betydligt fler sälar än idag. Då uppskatta-
desbeståndet av vikare till 180 000 individer och gråsäl 88 000–100 000
individer. I mitten av 1970-talet fanns bara 5 000 vikare och 3 000–4 000
gråsälar kvar. Den dramatiska minskningen berodde på jakt och senare
även på miljögifter, framför allt PCB. Sälarna drabbades av skador på repro-
duktionsorganen.

När situationen var som värst var 90 procent av honorna hos vikare och en 
stor del av gråsälshonorna sterila. Efter att PCB förbjöds i nya produkter 
1978 började samtliga sälarter så småningom att återhämta sig. Men det 
är fortfarande långt kvar till de antal som fanns i början av 1900-talet. Idag 
bedömer man att det finns cirka 40 000 gråsälar, 20 000 vikare och 1 000 
knubbsälar i Östersjön. Det är cirka 20 procent av den sälpopulation som 
man bedömer fanns i början av 1900-talet.

Men det var inte bara sälarna som kom tillbaka när miljögifterna PCB och
DDT förbjöds. Även havsörn, utter och flera andra arter har ökat i antal. Det 
beror på att vi fattade kloka beslut baserade på forskning. Sådana behöver 
vi fler av.

Förslag på diskussionsfrågor: Många arter som var sällsynta och på väg
att försvinna från Sverige för 50 år sedan har kommit tillbaka och blir allt
vanligare. Prata om vad det kan bero på. Orsaken är bland annat att många 
miljögifter har minskat och att vi har börjat återställa den miljö där de ho-
tade arterna trivs. Det i sin tur beror på att vår kunskap har ökat så att vi
därmed kan ta klokare beslut.

Visste du att… det finns mycket du kan göra själv 
för att ta hand om vattnet på ett bra sätt.

Du kan till exempel:
• Använda miljömärkta tvättmedel och dosera 
rätt. Det sparar både pengar och på miljön.
• Aldrig hälla ut lösningsmedel och målarfärg i 
avloppet eller i naturen. Farligt avfall ska lämnas 
till återvinningscentralen.
• Lämna gamla mediciner till apoteken och se till 
att de aldrig hamnar i avloppen.

Kommer du på fler saker?

14. Sälar på väg tillbaka



1 X 2

1 Vilken är den svenska älv som har störst avrinnings-
område till Östersjön? 

Torneälv Klarälven Nyköpingsån

2 Hur många miljoner människor bor runt Östersjön? 8,5 85 850

3 Hur många människor bor i Nyköpingåns avrin-
ningsområde?

85600 8560 856000

4 Hur mycket vatten använder vi per person och dag i 
genomsnitt i Sverige?

14 liter 140 liter 1,4 liter

5 Hur mycket vatten använder vi per dag till den 
personliga hygienen, dvs dusch, bad, tand borstning 
mm?

0,6 liter 6 liter 60 liter

6 Blåmusslor är ejderns favoritföda och i Östersjön är 
de extra viktiga för ejdern. Varför?

De är extra stora och 
goda

De är små och 
har tunna skal

De är röda och 
lätta att hitta

7 Hur långt flyttar en silvertärna under en livstid? Jorden runt Mars tur och 
retur

Månen tur och 
retur

8 Hur stor del av jordens yta är täckt av vatten? 70 % 50 % 20 %

9 Hur mycket av det vatten som finns på jorden är 
sötvatten?

3 % 10 % 75 %

10 Var finns den största delen av allt sötvatten på 
jorden?

I sjöar och åar I marken som 
grundvatten

I glaciärer på 
nord- och syd-

polen

11 Hur gammal kan en blåstångsplanta bli? 5 år 50 år 500 år

12 I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper 
hamna. Vad kallas det när man spolar ner andra 
saker som bomullspinnar, hushållspapper, tuggum-
mi mm?

Fulspola Finspola Spolspola

13 Halterna av näringsämnen i Östersjön har börjat 
minska. Vad beror det på?

Vi har byggt renings-
verk

Vi har återska-
pat våtmarker 

(som är naturli-
ga reningsverk)

Vi renar industri-
utstäpp

14 Ålgräset är inte gräs utan en fröväxt. Förutom att 
sprida sig genom frö kan den även sprida sig på ett 
anna sätt, vilket? 

Kloning Kövning Kröning

15 Hur gammal är den äldsta ålgräsängen man har 
hittat?

1 år 100 år 1000 år

TIPSRUNDA 

ÖSTERSJÖN - från sött till salt
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