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Fosfor läcker från Östersjöns sediment, framförallt när syrebrist 

uppstår. 

Denna interna belastning fördröjer Östersjöns återhämtning trots 

omfattande reduktioner i den externa tillförseln (vänster). 

”Vicious cycle” – hög grad av recirkulation av fosfor 
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Internbelastning av fosfor

(SMHI, 2017)(Stigebrandt, 2014)
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Internbelastning av fosfor

Samma typ av problem kan uppstå i 

insjöar som varit utsatta för långvarig hög 

fosforbelastning:

-Förvärrad övergödning

-Minskad retention av näringsämnen

-Åtgärder på land får inte önskad effekt

Huser et al (2016)



Åtgärdsprogrammen – HaV vägledning. 

Fokus främst på insjöar och kustvatten
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Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla vägledning, rådgivning och information om hur åtgärder kan genomföras i syfte 

att minska internbelastningen och halterna av näringsämnen i vattenförekomster med internbelastning där det behövs för att 

bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Myndigheten ska också verka för en långsiktig etablering av 

näringsreducerande åtgärder direkt i sjöar och kustvatten och uppföljning av åtgärdernas effektivitet. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram: Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 7

Åtgärd Att utreda möjligheter att påverka den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i egentliga 

Östersjön. 

Motivering Åtgärden vidtas för att långsiktig minska den interna näringsbelastningen, vilket i nuläget har lika stor påverkan på 

Östersjön som den externa belastningen från land (Eilola et al. 2014), och som leder till övergödning. Den interna belastningen 

gör att det kommer att ta lång tid innan god miljöstatus kan uppnås (Helcom 2014b). Åtgärden förväntas bidra till att tiden för 

återhämtning minskas betydligt, i alla fall lokalt. 

Genomförande Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret.  

Projekt inom området (exempelvis lågflödesmuddring, syresättning/haloklin ventilation, experiment med märgel från kalkbrott) 

har testats men dessa tekniker och deras miljöpåverkan behöver utredas ytterligare (Rydin 2014). Vägledning ska tas fram för 

att hjälpa tillsynsmyndigheter bedöma när, var och med vilken teknik sådana åtgärder bör vidtas, samt vilka skyddsåtgärder 

och övervakning som bör användas. Även risk för gränsöverskridande påverkan på andra länders vatten bör utredas. 

Åtgärden bör påbörjas under 2016. Möjligheterna till finansiering från EU-fonder som EU Life och Horizon 2020/ Blue Growth

bör undersökas. 

Åtgärdsprogram för havsmiljön: ÅPH 10, Havs- och vattenmyndigheten



EU, HaV, VM Norra Östersjön (Budget 300MSEK - tom 2024)
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Vägledning Internbelastning

(Inland, kust)

Metodutveckling: 

Internbelastningsverktyg

Implementering: 

Internbelastningsstatus

Åtgärd: Lågflödesmuddring

(Öljaren)

Åtgärd: Aluminiumfällning

(Norrviken)

Åtgärd: Musselodling

EU, HELCOM etc.



Ny LOVA-förordning
Internbelastningsåtgärder kan finansieras upp till 90%

• Permanent fastläggning av fosfor i sediment.  

• Bortförsel av fosfor från sediment.

• Syresättning av anoxiskt bottenvatten för att stimulera naturlig fastläggning av 

fosfor.

• Reduktionsfiske som utförs med avsikt att minska internbelastning av fosfor.

• Andra åtgärder som resulterar i minskning av fosforläckage från sediment.
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För att åtgärder mot internbelastning skall vara kostnads- och långsiktigt 

effektiva måste även den externa tillförseln av näringsämnen till vattenmiljön 

beaktas.



Internbelastningens omfattning

På gång:

HaV kommer under 2018 satsa på arbete med 

kunskapsinhämtning, kartläggning och uppföljning. Detta 

kommer inkludera både internbelastning och blå fånggrödor.
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Kunskapsunderlaget behöver förbättras!
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HELCOM ministerial declaration 2018

• Uppmuntrar till fortsatt kunskapsuppbyggande arbete för att förstå de 

processer som påverkar internbelastningen i Östersjön samt forskning 

kring åtgärdspotentialen.

• Pekar särskilt på vikten av att utvärdera de risker som 

internbelastningsåtgärder är förknippade med samt eventuella 

åtgärders långsiktiga hållbarhet. 
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Frågor?


