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Åtgärder mot syrebrist och brunifiering i Östersjön, förekomst och effekten av fluo-
rerade ämnen på Östersjöorganismer samt avskiljning och återvinning av fosfor från 
avloppsvatten är ämnena för de projekt som beviljats bidrag och står i startgroparna 
till nästa år. 

– Det är jätteroligt att vi kan rivstarta det nya året med tre nya projekt,  
som alla fokuserar på några av våra mest kritiska utmaningar i Öster
sjön men även i samhället i stort, säger Josefine Larsson, som nyligen 
tillträtt som forsknings och innovationskoordinator på Marint centrum.

Syrebrist och brunifiering i Östersjön 
Syrebristen i Östersjön är ett välkänt problem, som påverkar flera 
ekosystemtjänster negativt, till exempel har det visat sig vara en orsak 
till magrare torsk. Trots betydande insatser för att reducera transpor
ten av kväve och fosfor till Östersjön fortsätter syrefria och syrefat
tiga områden att breda ut sig. En bidragande anledning kan vara den 
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Josefine Larsson, forsknings 
och innovationskoordinator 
på Marint centrum. 
Foto: Anna Hartvig

Havsplanens syfte är att 
klargöra hur kommunens 
havsområde ska använ
das under kommande år. 
Arbetet med att ta fram 
planen är utfört i linje 
med det mål i FN:s håll
barhetsprogram Agenda 
2030 som handlar om att 

bevara hav och marina resurser, mål 14.

– Österlen och Simrishamns kommun är vida 
känt för de här värdena och ska fortsätta att 
vara det. Att skapa ett hållbart samhälle där 
kommunens långa kuststräcka och havsmiljö 
förvaltas och kan utvecklas i samklang med 

medborgarna i kommunen och med hänsyn 
tagen till naturen, miljön och ekosystemen 
samt de nya utmaningarna dessa står inför 
är viktigt, säger samhällsplaneringsnämndens 
ordförande CarlGöran Svensson (C). 

Anna Eliasson, som är chef för plan och 
exploateringsenheten i Simrishamns kommun, 
förklarar att det är många intressen som sam
sas i havet och längs kusten, vilket skapar ett 
behov av en långsiktig planering och förvalt
ning:

– Eftersom Östersjön är ett av världens mest 
förorenade hav måste vi hitta ett samspel i 
hur havet kan användas utan att den negativa 

Simrishamns havsplan antagen
Under hösten har Simrishamns kommun antagit en havsplan. Havsplanen är en 
fördjupning av kommunens översiktsplanering och behandlar havsmiljö- och kust-
frågor med fokus på en hållbar utveckling.

Foto: Susanna Minnhagen
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Johanna Sjöstedt, forskare vid enheten 
för akvatisk ekologi vid Lunds universitet.

Mörrumsån är en av tre åar som 
studeras i projektet. 
Foto: Johanna Sjöstedt

ökande transporten av organiskt material från land via våra vattendrag. 
Organiskt material består främst av kol, som när det når havet bryts ner av 
mikro organismer. En process som i Östersjön uppskattas förbruka 1 miljon 
ton syre varje år. Tillförseln av kol kan även leda till ljusbegränsning och 
minskad produktion av växtplankton, vilket också kan ge lägre produktion 
av fisk och skaldjur.

Idag har vi begränsad information om vad som styr biotillgängligheten 
(de kolföreningar som t. ex. bakterier kan konsumera och använda som 
näring) av organiskt kol. Vi vet för lite om hur biotillgängligheten varierar 
mellan olika årstider samt vilka åtgärder som kan vara effektiva för att 
begränsa transporten av organiskt kol till havet. I detta projekt kommer vi 
därför kartlägga säsongsvariationer och vilka miljöfaktorer som påverkar 
biotillgängligheten av kol som transporteras ut i Östersjön. Vi kommer 
också undersöka hur biotillgänglighet påverkas av ökande koncentrationer 
av organiskt material från land, samt om effekten varierar mellan åar med 
olika avrinningsområden. 

 Med en bättre kunskap om vilka faktorer som styr biotillgänglighet 
av organiskt kol är det möjligt att ta beslut om var det är mest effektivt 
att genomföra åtgärder för att reducera transporten av organisk kol till 
Östersjön, säger projektledare Johanna Sjöstedt, forskare vid enheten 
för akvatisk ekologi vid Lunds universitet. En effektiv åtgärd kan vara att 
anlägga våtmarker, vilket i så fall även skulle ha positiva effekter även för 
biodiversitet, brunifiering och reduktion av näringsämnen.

Tre åar, Helgeå, Lyckebyån och Mörrumsån, kommer att övervakas för att 
studera tillförseln av organiskt kol till Hanöbukten. Genom ett samarbete 
med biosfärområde Kristianstads Vattenrike, har projektet även tillgång till 
två experimentella våtmarker, Högsma södra och norra. Samarbete kom
mer även ske med Naturskolan Österlen kring pedagogiska aktiviteter för 
grundskolan. Projektet pågår 2021–2024 och finansieras av Formas och 
Carl Tryggers stiftelse. 

Hälsofarliga kemikalier i Östersjön
Per och polyfluoroalkylämnen (PFAS) är ett samlingsnamn för cirka 4700 
syntetiska kemikalier som används i många olika produkter, såsom non
stickstekpannor, vattentäta kläder, kosmetika, elektronik och brandbekämp
ningsskum. De finns i vår miljö, i djur och i människor och kallas ibland 
”evighetskemikalier” då de bryts ner mycket långsamt, om alls. Ämnena 
kopplas till ökad risk för cancer, sköldkörtelproblem och andra negativa 
hälsoeffekter. I den akvatiska miljön verkar PFAS orsaka reducerad tillväxt 
hos torsk och mikroalger liksom negativa effekter på immunsystemet hos 
musslor. Många av ämnena binder till sediment och blir på så sätt kvar 
och ackumuleras i Östersjön. Den utbredda användningen av produkter 
som innehåller PFAS gör att avloppsreningsverk med traditionell rening är 
troliga punktkällor för PFAS i Östersjöns ekosystem. 

För att minska risken eller undvika att farliga ämnen hamnar i ekosystemet 
krävs tillgång på vetenskapligt grundad kunskap om dessa ämnen och dess 
effekter. När det gäller PFAS finns stora kunskapsluckor. Syftet med detta 

Nya forskningsprojekt startklara forts.
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projekt är att mäta koncentrationerna och sammansättningen av PFAS i 
vatten, sediment och organismer i Östersjöns näringsvävar nära avloppsre
ningsverk. 

För att får en mer övergripande bild om spridningen av PFAS i Östersjön 
är avsikten att undersöka minst fyra lokaler runt om i Egentliga Östersjön: 
i Hanöbukten, Gdanskbukten, Finska viken och Stockholms skärgård. Vi 
kommer även undersöka kopplingen mellan hälsa och förekomst av PFAS i 
två vanliga arter i Östersjön, vildfångade blåmusslor och storspigg. Slut
ligen kommer effekter av de olika PFASämnena vi hittat i Östersjön att 
undersökas i experiment på blåmussla och storspigg. Vi kommer att titta 
på olika hälsoaspekter men även om PFAS kan påverka arternas beteende.

– Avsikten är att projektets resultat ska kunna användas av beslutsfattare 
och myndigheter för reglering av dessa hälsofarliga ämnen, säger Josefine 
Larsson, forsknings och innovationskoordinator på Marint centrum. 

Projekt är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Gdansk University, 
Lunds universitet och Marint centrum. Projektet pågår 2021–2024 och 
finansieras av Östersjöstiftelsen.

Fosforutvinning i pilotprojekt
Fosfor är en viktig komponent i konstgödsel och naturlig gödsel och helt 
avgörande för vår matproduktion. Fosfor är dock en ändlig resurs, sett till 
vad som är kommersiellt möjligt att utvinna med dagens metoder. Uppe
mot mot 90 procent av världens fosforfyndigheter finns i ett fåtal länder 
(Marocko/Västsahara, Kina, Sydafrika, Jordanien och USA) vilket kan leda 
till geopolitiska spänningar och konflikter. Vidare bidrar fosforläckage från 
land till övergödningen av Östersjön och dess olika negativa bieffekter. En 
av våra viktigaste samhällsutmaningar är därför att utveckla metoder att 
recirkulera fosforn vi använder. 

I dagens reningsverk tillsätts kemikalier för att fälla ut fosforn ur avlopps
vattnet. Metoden kräver stora mängder kemikalier och ökar slammängden 
som ska tas om hand. Båda dessa saker är kostsamma och har en negativ 
inverkan på miljö och klimat. Det här projektet syftar till att testa ett nytt 
slags filter för att fånga och även återvinna fosfor ur vattenflöden. Det sista 
är något som det skånska företaget bakom filtret, DiaPure AB, är ensam
ma om. 

– Om Diapures filter kan tillämpas i stor skala kommer reningsverk kunna 
öka sin produktivitet genom att minska användandet av kemikalier samt 
minska mängden slam som ska avyttras, säger Lisa Heiberg, grundare och 
VD på DiaPure AB. 

Projektet kommer att undersöka om användandet av aluminiumklorid kan 
minskas och delvis ersättas av ett fosforfilter i ett slutsteg på Stengårdens 
reningsverk i Simrishamn. Mätparametrar är fosfat, organiskt bundet fosfat 
och tungmetaller som kadmium och koppar. Förhoppningen är att resul
taten ska motivera filtrering i fullskala i nästa steg. Projektet ska också 
utreda reningsgraden på den återvunna fosforprodukten och undersöka 
förutsättningarna (såsom regelverk) och möjligheter att återföra fosforn 
(såsom infrastruktur och mottagare inom Skåne) till gödningstillverk

Blåmussla. Foto: Mats Grahn

Storspigg. Foto: Mats Grahn

Stengårdens reningsverk, där projektet kommer 
utföras. Foto: Lisa Heiberg

Lisa Heiberg, VD DiaPure.
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ning eller direkt till odlingar. Detta skulle bidra till en grön omställning av 
lantbrukssektorn. 

Samtidigt är projektet en pilotstudie som genom ett konkret fall testar hur 
Österlen VA:s avloppsreningsverk genom samarbete med Marint centrum 
kan tillgängliggöras för forskare, företag med flera som infrastruktur 
och testbädd för forskning och innovationsutveckling, bland annat för en 
omställning från linjär till cirkulär avloppsvattenhantering. Projektet pågår 
under 2020–2021 och finansieras bland annat av Region Skåne. 

utvecklingen fortsätter. Havsplanen innehåller därför tydliga riktlinjer och 
prioriteringar. I kommunens framtida arbete kommer havsplanen att ha en 
vägledande roll, exempelvis vid olika ställningstaganden och frågor såsom 
tillståndsgivning, detaljplanering och bygglov. 

– Det är ett strategiskt dokument som ska användas vid beslut och av
vägningar kring de här avgörande frågorna, förklarar Anna Eliasson. Anna 
Eliasson trycker också på vikten av klimatanpassning och att havsplanen 
tillför något ovärderligt: en beredskap för framtida klimatförändringar. Här 
handlar det till exempel om att lokalisera ny bebyggelse till mark som är 
lämplig med hänsyn till risken för översvämning och erosion.

Simrishamns havsplan antagen forts.

CarlGöran Svensson (C), 
samhällsplanerings 
nämndens ordförande.

Ett av projektets syften är att undersöka möjlig
heten att återföra återvunnen fosfor till lantbruket. 

Sill i röken hos Skillinge FiskImpex. 

Rödspätta är exempel på en underutnyttjad art 
som kan tas bättre tillvara. 

Anna Eliasson, chef för 
plan och exploaterings
enheten i Simrishamns 
kommun.

Marint centrum är en del av  
initiativet Blå mat 
Efter årsskiftet inleds den största satsningen hittills på svensk fisk och 
sjömat, centrumbildningen Blå mat, med en finansiering på 48 miljoner 
kronor från Formas. Bakom initiativet står en nationell samling av forsk
nings och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett 
fyrtiotal företag från hela landet. 

Visionen är att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att 
andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas. Idag importeras 72 procent 
av all sjömat som äts i Sverige. När det gäller odlad fisk är den siffran 90 
procent. Detta är inte hållbart och Sveriges försörjningskapacitet måste 
öka. Något som också kommer leda till ökad lokal produktion och fler jobb i 
kust och landsbygdssamhällen.

Den svenska sjömatens expansion ska bli möjlig bland annat genom forsk
ning för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger 
och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade 
arter och den vildfångade fisk som tas upp. Satsningen handlar också om att 
öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat. 

Ingående parter är KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, Sveriges Lant
bruksuniversitet, RISE, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, 
Region Västra Götaland, Region Stockholm med flera. Marint centrum 
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kommer att medverka i planering och genomförande av forskningen, ta del 
av resultaten samt bidra med kunskap, utrustning och kontakt till yrkes
fiskare och fiskberedningsföretag liksom till fiskekommuner och regioner i 
våra nätverk. 

Planer för en regional fisksymbiosnod
I Skåne finns idag ett lokalt yrkesfiske och landbaserat vattenbruk som till
sammans kan möta efterfrågan på mer hållbara livsmedel. I ett nytt initia
tiv samarbetar ett tiotal aktörer för att utveckla en skånsk fisksymbiosnod. 
En resurseffektiv beredning ska utvecklas och etableras, som utvinner det 
mesta möjliga ur råvaran, testar nya råvaror, möjliggör utvinning av spill
flöden och där synergieffekter skapas för det kustnära fisket, insjöfisket och 
det landbaserade vattenbruket. Noden ska också bli ett nav för kunskap 
kring hållbar konsumtion och levande hav. Olika kunskapshöjande insatser 
ska bidra till en ökad medvetenhet hos slutkonsumenter vilket ökar den 
lokala efterfrågan på hållbar fisk samtidigt som den tillgängliggörs. Sats
ningen kommer att ha två pilotanläggningar, i Simrishamn och Tollarp, där 
optimering av beredningsprocesser ska utföras, liksom utveckling och test 
av nya produkter affärsmodeller. 

Bakom initiativet står Gårdsfisk, Skillinge FiskImpex, Krinova, Axfoun
dation, Marint kunskapscenter, Folkuniversitet, Malmö stad och Marint 
centrum. Bidrag söks från Vinnova, med planerad projektstart under 2021.

“If you can’t beat them – eat them” 
Svartmunnad smörbult är en invasiv främmande fiskart som först upp
täcktes i Östersjön 1990, i Gdanskbukten. Arten härstammar från Svarta 
havet och har sannolikt spridits till Östersjön via barlastvatten. 2008 upp
täcktes en svartmunnad smörbult för första gången i Sverige, i Karlskrona 
skärgård. Sedan dess har den spridit sig snabbt och är nu väl etablerad 
på flera platser längs den svenska kusten. Den svartmunnade smörbulten 
äter framförallt musslor, vilket är ovanligt bland fiskar i Östersjön. Den är 
mycket anpassningsbar och kan föröka sig effektivt. Med sitt aggressiva 
och territoriella beteende skrämmer den även bort andra fiskar från de 
områden den etablerar sig i och den äter rommen från andra arter. Risken 
finns att etableringen av svartmunnad smörbult i svenska vatten kan leda 
till betydande effekter på inhemska arter och orsaka stor skada på eko
systemet och havsmiljön. 

Att eliminera en art som etablerat sig i ett havsområde är så gott som 
omöjligt. En strategi för att minimera den nya artens inverkan på det  
lokala ekosystemet, är därför att försöka begränsa dess förekomst och 
spridning. I fallet med svartmunnad smörbult kan detta göras genom kom
mersiellt fiske. If you can’t beat them – eat them! I dess ursprungsområde 
är svartmunnad smörbult en vanlig matfisk. Samtidigt har det kustnära 
fisket i Östersjön sett en dramatisk nedgång på senare år. Genom den 
svartmunnade smörbulten finns en ny och ökande fiskart, som kan utveck
las till målart för kustfisket. I Lettland har så redan skett. Kustfiskare kan 
därmed parallellt göra en miljönytta och stärka en utmanad näring. 

Svartmunnad smörbult på grillen.
Foto: Susanna Minnhagen.



6 Havet är en tillgång – en outtömlig källa till energi, näring och innovation – om vi vårdar 
det på rätt sätt. Marint centrum skall vara den plats där entreprenörskap, forskning och 
omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen.

Marint centrum, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.simrishamn.se/marint-centrum

Marint centrum på Facebook 
Är du intresserad av havs och vattenmiljöfrågor eller nyfiken på vad som händer på Marint centrum?  
Gå gärna med i vår Facebookgrupp, du hittar den genom att söka på Marint centrum Simrishamn.  
Här uppdaterar vi stort som smått och bollar idéer och byter åsikter med varandra. Välkommen!  

Följ oss på 
Facebook!

Under det gångna året har företag, forskare och kommuner initierat ett 
samarbete för att undersöka hur vi kan ta tillvara och förädla den svart
munnade smörbulten i Östersjöregionen. Avsikten är att vi under nästa 
år ska lämna in en projektansökan för att bygga upp lokala värdekedjor i 
Sverige, Lettland och Polen. Fisken är liten, upp till 20 cm lång, och kräver 
utveckling av nya beredningsmetoder. Andra utmaningar rör utveckling 
av optimerade fiskeredskap och fiskemetoder, bland annat för att undvika 
bifångst av ål, och anpassning av fiskets reglering. Dessutom behövs mer 
kunskap om näringsinnehåll och möjliga halter av miljögifter. Slutligen 
behövs utveckling av tillagningsmetoder och recept för att introducera den 
nya arten på nya marknader. 

10-årsjubileum firades med tårta 
I oktober var det 10 år sedan Marint centrum invigdes. Målet vid starten 
var att skapa en mötesplats för personer och organisationer som arbetar 
med havs och vattenfrågor och en verksamhet som skulle vara drivande 
i kommunens arbete för ett friskt Östersjön. Idag är vi en erkänd kraft i 
Sveriges arbete med Östersjöfrågorna och vårt arbete sker på tre fronter: 
miljöåtgärder, näringslivsutveckling och kunskapsbyggande. 

I samband med invigningen pågick festligheterna i dagarna två med invig
ningstal av Sveriges havsmiljöambassadör Gabriella Lindholm och Skånes 
landshövding Göran Tunhammar, öppet hus, föreläsningar, sjösättning av 
syresättningsprojektet WEBAP, ett specialkomponerat verk med undervat
tensljud från Hanöbukten, mingel, musik, akrobatik, fiskebåtsparad och en 
utställning för att uppmärksamma hamnens 100årsjubileum. 

Höstens jubileum firades givet rådande situation i liten skala, med tårtkalas 
för våra hyresgäster och några specialinbjudna gäster. Bland dessa fanns 
de kommuninvånare som kom på idén och arbetade aktivt för att skapa 
intresse och förutsättningar för dess genomförande, liksom fastighetsäga
ren SINAB och politiker och tjänstemän från kommunen som varit med i 
arbetet sedan starten. 

När vi summerar vårt första decennium konstaterar vi att vi framåt vill 
fortsätta vara en nod för att möta aktuella utmaningar i Östersjön. Vi vill 
fortsätta driva på för förändring och utveckling genom konkreta åtgärder, 
projekt, aktiviteter och möten. Vi vill framåt också sätta ökat fokus på 
platsen – Marint centrum, hamnen och staden – och utveckla nya sätt för 
oss att samspela. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som följt, uppmuntrat, 
bidragit till och samarbetat med oss genom åren. Vi ser fram emot  
kommande 10 år – med er och fler! 

Jarl Kemnefeldt, Kristina Åhberg, Håkan Damm, 
Roland Thord och Lalla Thord tillhör den grupp  
kommuninvånare som föreslog för Simrishamns  
kommun att etablera Marint centrum. 

Foto: Susanna Minnhagen


