BOTTENDÖD I
HANÖBUKTEN!
HAVET LUKTAR SOM EN SUR FIS.

Alla vet att de grunda bottnarna är de viktigaste uppväxtområdena för allt liv i havet och ändå
fortsätter vi att släppa ut näringsämnen och föroreningar i grunda områden som i sin tur skapar bottendöd. Varför görs inget för att skydda dessa grunda bottnar?
Vi pratar oftast om de djupare områdena i Östersjön som drabbas av syrebrist men även
grunda områden som Hanöbukten drabbas av syrebrist med död botten som följd.

Vid SCSCs kontroll av Nymölla utsläppstub gick färden till tuben ifrån Landöns hamn. Vattnet
söder om Tostebergahamn passerades med klar sikt, siktdjupet var 7 meter. Sandriplorna,
ålgräs och sten på bottnen syntes klart och tydligt. Vattnet låg spegelblankt. Vid ankomst till
bukten vid Nymölla var vattnet helt brunt och grumligt. Utloppsrören är flera kilometer långa
och pumpar ut föroreningar dygnet runt året runt på de grunda bottnarna.

Nymölla massaindustri med sina kilometer långa utsläpp.

Vid hemfärden ifrån tuben till Lägerholmen anträffades ett illaluktande område med havsvatten. Hela området hade en stank av sur fis. Området var stort som ett par fotbollsplaner. Inom
det illaluktande området påträffades det delar av flytande bottensediment som släppt vid
gasbildning som sker vid bottendöd. En av medlemmarna i SCSC körde in handen i en av delarna, vilken konstaterades vara varm av gasbildningsprocessen. Trots ihärdigt avskrubbande
av materialet ifrån huden avtog inte lukten av en sur fis.

Flytande död botten, Dykare kör in handen i död botten där gasbildningsprocessen pågår.

Det som kommer ut ur de kilometerlånga utsläppsrören är syreförbrukande ämnen som tar
död på bottnen. I den döda botten finns svavelbakterier som gör så att gasbildning sker och
bottnen lyfter. Bottensediment frigörs och utsläpp som skett för decennier sedan och som
varit inlagrade i bottensedimentet lösgörs och förvärrar problemen i bukten ytterligare.

När det är syrebrist i havet så konstaterar vi det bara,
men vad hade hänt om vi hade haft syrebrist på land?
Hur hade vi reagerat då?

Grunt område med syrebrist. Kivik

Om vi människor dör av för lång vistelse med för höga halter av svavelväte hur reagerar då
livet i havet. Vart kan fisken fly när djuphålorna som är fulla av svavelväte inte längre kan
fungera som lekplats för olika fiskarter?
Nedan fakta hämtad ifrån www.arbetsmiljoVA.se

Vätesulfid (svavelväte)
”Vätesulfid (kallas också svavelväte, kemisk beteckning H2S) är en mycket giftig gas som
luktar ruttna ägg. Den bildas vid anaerob (syrefattig) nedbrytning av avloppsvatten och
förekommer bland annat i rötkammare men kan också finnas i andra utrymmen. Vätesulfid
är speciellt farligt eftersom det bedövar luktsinnet så att lukten inte märks efter en stund,
vilket innebär att man inte märker att man vistas i en miljö med farligt höga halter.”
Hälsorisker och andra risker
”Vätesulfid ger akuta hälsoeffekter som huvudvärk, ögonirritation och andningsbesvär.
Höga halter leder till medvetslöshet och död på grund av blodets försämrade förmåga att
transportera syre.
I flera undersökningar har rapporterats om symptom från centrala nervsystemet som minnesförlust, nedsatt koncentrationsförmåga, huvudvärk och besvär i luftvägarna upp till 4 år
efter vätesulfidexponering bland anställda i reningsverk. Symptomen kan bero på upprepade exponeringar för låga halter under längre tid.”

Östersjön kan bli bra igen men för att det ska hända
behöver vi börja ta ansvar
regionalt kommun för kommun.

En tydlig död botten med döda djur i sedimenten, fisken har simmat iväg och botten täckts med
svavelbakterier. Grunt område Åhus Täppet.

DET FINNS BARA ETT SÄTT
ATT FÖRHINDRA
BOTTENDÖD I HANÖBUKTEN
STOPPA UTSLÄPPEN!

VILL VI HA ETT RENARE HAV MÅSTE TILLÄMPAD FORSKNING
FÅ PRIORITET!
GENOM OLIKA UNDERSÖKNINGAR ÖVER DECENNIER HAR
DET KONSTATERATS ATT FISKEN ÄR SJUK I HANÖBUKTEN!
EFTER DECENNIER ÄR FISKEN FORTFARANDE SJUK OCH
PROVTAGNING GÖRS FORTFARANDE FÖR ATT KONSTATERA
ATT FISKEN ÄR SJUK!
ÄR DET INTE DAGS ATT VI SLUTAR ATT ANVÄNDA PENGAR
TILL FORSKNING SOM INTE GER NÅGOT! FISKEN BLIR INTE
FRISKARE AV ATT VI GÖR PROVTAGNINGAR PÅ DEN!
TILLÄMPAD FORSKNING BEHÖVS GÖRAS FÖR ATT FÖRSTÅ
PROBLEMOMRÅDEN PÅ BOTTNEN OCH FÖR ATT DÄR
STOPPA UTSLÄPPEN!
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FÖR ETT
LEVANDE EKOSYSTEM!

