
Slammärla
Corophium 
volutator

Kräkel
Furcellaria
lumbricalis

Blåstång
Fucus 
vesiculosus

Havstenhinna
Hildenbrandia rubra

Kretsloppet
För att Östersjön återigen ska bli 
ett friskt hav behöver näringstill-
förseln minska och den mängd 
näring som redan ansamlats i 
havet tas bort ur systemet. För att 
få ett långsiktigt resultat behöver 
även fisket anpassas till en hållbar 
nivå. Mer fisk än havet producerar 
kan inte fortsatt fiskas upp årligen.
Trelleborgs kommun har tagit init-
iativ till projektet Kretsloppet, vilket 
syftar till att omvandla de lokala 
effekterna av övergödningen till 
en resurs. De stora mängder al-
ger som varje år ansamlas längs 
kusten försämrar livsförutsättnin-
garna för grundvattenlevande djur 
och växter, då de förmultnar längs 
stränderna. Om de ruttnande algs-
joken samlas in, förbättras livs-
miljön i havet samtidigt som näring  
tas ur Östersjön. De insamlade al-
gerna blir en resurs då de kan an-
vändas för framställning av biogas. 
Att använda överskottet av alger till 
produktion av biogas tar inte heller 
värdefull jordbruksmark i anspråk. 
Om rötresterna kan användas i jor-
dbruket, kan ersättningen av han-
delsgödsel också bidra till minskad 
resurs- och energianvändning samt 
ytterligare minskad klimatpåverkan. 

Om 50 år
I en näringsfattigare men kanske något saltare framtid är vattnet mindre grönt och tack vare ett ekologiskt hållbart fiske, med marina reservat åt de 
viktigaste uppväxtlokalerna, kommer åter stor ål och torsk att bli vanliga i våra frodigare tångbälten och ålgräs- och ruppia ängar. Tångräkorna blir fler 
och blåmusslorna blir större till glädje för både fiskar och fåglar. I en framtid med lite saltare vatten får vi nog tyvärr räkna med att på sensommaren 
bada tillsammans med en och annan brännmanet.

Fredshög – Skåre, Trelleborgs första marina reservat?
Kusten väster om Trelleborg kännetecknas av stor geologisk variation med en blandning av stenrev, sandbottnar och kalksten i dagen. Detta har skapat 
en mångfald av brackvattenmiljöer såsom tångskogar, ålgräs- och ruppia ängar och sandbottnar. Området är förhållandevis fritt från påväxande fintråd-
iga alger som röd- och brunslick. Blandningen mellan salt och sött vatten (ca 0,7 %) har bildat mötesplats för både marina och limniska (sötvatten) arter 
av växter och djur. Till exempel påträffas nating och kransalger tillsammans med blåstång och abborre och id jagas av både torsk och gädda. 

Här nedan illustreras den marina miljön som den ser ut idag och hur den kan se ut i en framtid, om 50 år, befriad från övergödning och överfiske.

I Trelleborgs kommun finns det fem allmänna badplatser: Skåre Skansar, Dalabadet, Gislövs strandmark, Äspö och Beddingestrand. Dessa förses med informationsskyltar om havets olika miljöer.

Fredshög – Skåre, Trelleborgs första marina reservat 
Om övergödning
Allt liv på jorden är beroende av 
näring. De viktigaste näringsämne-
na i havet är kväve och fosfor.
För mycket näring gör att stora 
mängder dött organiskt material 
hamnar på havets botten. För att 
bakterierna i kretsloppet skall kunna 
bryta ner allt organiskt material be-
hövs syrgas. Annars kan det uppstå 
syrgasfria miljöer som ödelägger allt 
liv på botten. 
Östersjön har de senaste decenier-
na påverkats starkt av övergödning, 
vilket bla. resulterat i kraftiga algo-
dlingar och dött algmatrial på våra 
stränder. 
Gödningen ökar mängden växtpla-
nkton och fintrådiga alger. Orsaker-
na till övergödningen är flera, bl.a. 
utsläpp från avloppsreningsverk, 
trafiken, men allra mest kommer ut-
släppen från våra jord- och skogs-
bruk. Trelleborgs kommun, med ett 
intensivt jordbruk tillhör de områden 
som göder havet mest. I Östersjön 
kommer också stora mängder kvä-
ve från blå-gröna bakterier, som kan 
tillgodogöra sig det kväve som finns 
i luften, t.ex. från färjornas utsläpp.

Havsöring
Salmo trutta

Torsk
Gadus morhua

Abborre
Perca fluviatilis

Hornsimpa
Triglopsis 
quadricornis

Hästräka
Crangon crangon

Strandkrabba
Carcinus maenas

Strimmig 
tångräka
Palemon elegans

Id
Leuciscus idus

Ål
Anguilla anguilla

Tångmärla
Gammarus spp.

Skorv
Saduria entomon

Pungräka
Neomysis integer

Strandvatten-
gråsugga
Jaera albifrons

Klotgråsugga
Sphaeroma hookeri

Tånggråsugga
Idothea baltica

Slät havstulpan
Balanus improvisus

Rovborstmask
Hediste 
diversicolor

Hjärtmussla
Cerastoderma
glaucum

Sandmussla
Mya arenaria

Östersjömussla
Macoma baltica

Ålgräs
Zostera
marina

Nating
Ruppia spiralis

Fjäderslick
Polysiphonia
fucoides

Bergborsting
Cladophora 
rupestris

Brännmanet
Cyanea capillata




