
ÖSTERSJÖN ÄR UNIK
OCH SÅRBAR

Bild: Anders_Koponen



Jag är …
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"Skriv här vad du heter och du så tycker mera om dig själv. 
Du får gärna även inkludera dina egna foton av dig själv
och Östersjön. Genom att ta bort de nuvarande fotona får
du rum för dina egna"

Kuva: Jukka Honkala

Kuva: Samuli Tanninen

Bild: Jukka Honkala

Bild: Antti Karineva Bild: Samuli Tanninen



Luonto-Liitto är barnens och
ungdomarnas naturintresse- och

miljöskyddsorganisation.
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• John Nurminens Stiftelse grundades år
1992

• Har som mål att rädda Östersjön och
dess arv för kommande generationer

• Belönad kunskapsförmedlare och
produktion av havsrelaterad
kulturinformation

• Havsmiljöprojekt, vars mål är att minska
näringsämnens belastning på havet samt
även andra miljörisker



Vad hittas under
Östersjöns yta?

Vad kan du göra för 
att förbättra

Östersjöns situation? 

Hur påverkar
människans
verksamhet
Östersjön?

Kuva: Jukka Nurminen Bild: Aino Huotari

Kuva: Sami Kiuru, Vastavalo.net
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Vad tänker du på
när du hör ordet
ÖSTERSJÖN?
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Vad hittas under
Östersjöns yta?

Kuva: Jukka Nurminen



7Bild: Jukka Nurminen



8Bild: Jukka Nurminen



Kuva: Jukka Nurminen 9



Bild: Esa Tammio 10



Bild: Jukka Nurminen 11



Bild: Jukka Nurminen 12



Bild: Jukka Nurminen 13



Bild: Jukka Nurminen 14



Bild: Heidi Arponen, Metsähallitus 15



Bild: Mikko Voipio 16
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Video Youtube: MH luontopalvelut https://www.youtube.com/watch?v=CWXjttrALRI#t=303
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Vad innebär
BRACKVATTEN?
På vilka sätt är
Östersjön speciell?



Brackvatten = sött + salt

I Östersjön finns såväl
sötvattensarter som saltvattensarter

saltvattensarter
sötvattensarter

Underligt brackvatten
-I Östersjön varierar salthalten

Teckningar: Peter Gibson
Hans Hillewaert (sjöstjärna, krabba)
Miina Mäki (blåmussla)

blåstång
flodmussla

piggvar

blåmussla

siklöja

bandtång

0,6 %

0,5 %

0,4 %

0,3 %

rödspätta
borstnate

krabbavattengråsugga

vass

3,5 %

3 %

2 %

1 %

0,8 %

0,7 %
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sandräka

sjöstjärna



20Bild: Aino Huotari



I Östersjön finns liv från söta vatten…

.

Abborren
är vår taggiga nationalfisk. Den är metarens favorit och hör
till vårt lands vanligaste fiskar. Abborren kan bli över två
kilo tung. Abborren rör sig ofta i stim och den påträffas
överallt i skärgården.

Gäddan
kan växa sig upp till 20 kilo och är vassruggens tiger, var den
lurpassar och väntar på ett byte. Bytet hamnar i gäddans svalg
tackvare ett blixtsnabbt utfall och suget från det ut vecklade
vidöppna gapet. 

Braxen
är de grunda havsvikarnas och vassruggarnas invånare, 
som till näring söker bottenlevande insektslarver och
blötdjur. Den silverglänsande från sidorna tillplattade
braxen nappar ivrigt på kroken är en välsmakande
matfisk.

Borstnate
växer på norra Östersjöns sand-
och lerbottnar och bildar
växtsamhällen, i vilkas skydd flera
av havets smådjur och fiskar trivs. 
Natar är typiska vattenväxter vid
grunda och skyddade havsvikar.

21Teckningar: Peter Gibson
Texter: Markus Dernjatin



Strömmingen
trivs i öppna havet i stora stim. På
våren och hösten kommer
strömmingarna till kusten för att
leka. Strömmingen är gäddans och
gråsälens favoritmat.

Torsken
är en värdefull rovfisk och hör till Östersjöns
största: den kan väga över 30 kilo. Torsken
håller gärna till i öppna havet och djupa
vatten.

Tångspiggen
Trivs i blåstångens skydd. På sommaren
bygger hanen ett bollformigt bo av dem, 
vart han lockar honan att lägga sina
romkorn. Hanen vaktar boet tills ynglen
kläcks.

Sjustråliga smörbulten
är en liten och till färgen vacker, som en juvel, 
fisk, som man kan simmandes i stim i yttre- och
mellanskärgårdens ovanför de tätaste
blåstångsområdena.

Flundran
är kamoufleringens mästare. Denna platta bottenfisk kan ändra
sin färg och vid behov gräver den även ner sig i sanden. Till
flundrans delikatesser hör bland annat musslor,,ishavsgråsuggor
(spånakäring) och märlor. 

Tånglaken
är en fjällös bottenfisk
som till skillnad från våra
övriga fiskarter föder
levande yngel. 

…och från salta världshav

Teckningar: Peter Gibson
Texter: Markus Dernjatin



Blåstången
är Östersjöns nyckelart; den bildar en 
oersättlig livsmiljö, i vars skydd flera
andra organismer lever, förökar sig, 
samt äter.

Bandtången
är en sann havsväxt, sjögräs, 
som bildar täta
undervattensängar. Bandtången
lider av Östersjöns dåliga
tillstånd

Öronmaneten
rör sig i vattnet genom att
sammandra sin geleaktiga
simklocka. Längs dess kant löper
en tät gardin av bränntrådar, med
vilka den fångar plankton. För 
människor är öronmaneten ofarlig.

Ishavsgråsuggan (spånakäring)
är en blek asätare. Det här kräftdjuret
hittas lätt vid döda fiskar, särskilt nattetid. 
På dagarna gräver sig ishavsgråsuggorna
ner is gyttja som skydd.

23Teckningar: Peter Gibson
Texter: Markus Dernjatin



Tumlaren
är Östersjöns ända fast bosatta valart. 
Den är vid den finska kusten en ovanlig
besökare, som bara de mest lyckosamma
kan råka få syn på. Östersjöns tumlares
stam har tyvärr minskat till en bråkdel av 
den ursprungliga.

Gråsälen
växer sig betydligt större än den
andra sälarten, vikaren, i 
Östersjön. Gråsälar trivs på
öppna havets skär, vart de går
upp för att vila sig. Fisk använder
de sig av som föda, speciellt
strömming.

Blåmusslan
är Östersjöns talrikaste art, åtminstone på basis
av totalmassan. Blåmusslor täcker vidsträckta
områden speciellt på en aning djupare bottnar. 
Det har beräknats att de under ett års tid
filtrerar hela Östersjöns vattenmängd.

24Teckningar: Peter Gibson, Miina Mäki (blåmussla)
Texter: Markus Dernjatin



Uppgift:

Östersjöns
arter: 
frågesport

Bild: Laila Nevakivi
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Hur påverkar människans
verksamhet Östersjön? 

Bild: Sami Kiuru, Vastavalo.net



Människans verksamhet
påverkar Östersjöns tillstånd!

Inom avrinningsområdet bor 90 miljoner
människor – bland annat du och jag! 

• Östersjön är speciellt känslig för 
människans påverkan.

• Allt vad vi släpper ut i naturen, finns kvar
länge!

27



Människans aktivitet
belastar havet

28https://www.youtube.com/watch?v=Fj-a8emQmMU



Hur lägger man märke
till övergödningen?
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Bild: Seppo Knuutila
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Bild: Metsähallitus Bild: Pekka Tuuri

Blåstången kan ännu räddas!
https://www.youtube.com/watch?v=RSDRoCipPuk



De skadliga ämnen som hamnar i
havet är även ett seriöst problem
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Nya ämnen kommer 
med nya problem

Läkemedel
Brandskyddsmedel

Ytaktiva ämnen
Mikroskräp

Utsläpp ackumuleras i 
nya sediment

Muddring frigör ackumulerade 
skadliga ämnen i vattnet, var 
de anrikas i näringskedjan

Skadliga ämnen har 
ackumulerats under årtionden 
i havsbottnens avlagringar

TBT-FÄRGER
Störst ackumulering 
under slutet av 1990-
talet

DIOXIN
Störst ackumulering 
under 1970-talet

KVICKSILVER
Störst ackumulering 
under 1960-talet



Skräp på land är skräp i havet!

32https://www.youtube.com/watch?v=FOzfvQ8l2qM



33Bild: Eeva Hammar

Bild: Eeva Hammar

Bild: Outi Setälä

Bild: Håll Skärgården Rent
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Vad kan du göra för att
förbättra Östersjöns situation?

Bild: Aino Huotari



Mat och Östersjön – hur kan du påverka
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Om du äter fisk, välj
hållbart fiskad naturfisk
över odlad fisk, 
exempelvis braxen, 
mört, eller strömming.

Suosi 
itse kerättyä 

ruokaa! 
Främja mat

som man plockat
själv! 

Suosi 
kasvisruokaa!Främja
vegetarisk mat!

https://www.youtube.com/watch?v=QgL1j9vw5t0



Konsumera
hållbart!

Undvik slit-
och-släng
mode och
onödiga

kemikalier

Återvinn, 
återanvänd!

Vad kan du göra?
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Skräpa
inte ned!Cykla,

gå!

Påverka:
Dela foto om
städande av 
skräp från
strand på

sociala medier!

#muovitonmeri
#plogging
#meriroska
#meriroskahaaste
#trashtag

Ersätt
plast!

Samla skräp
från naturen!

- Själv eller
i grupp



37Bilder: Aino Huotari



38Bilder: Aino Huotari



Minskning av 
industrins
utsläpp

Skyddsåtgärder förbättrar Östersjöns skick
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Effektiv rengöring
av avloppsvatten i 

städer

Minskning av 
näringsämnens

avrinning i jordbruket
exempelvis med

gipsspridning

Nya innovativa
skyddsåtgärder

Hållbart
fiske



Du kan påverka:
Kom med och agera för 
Östersjön!
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Luonto-Liittos Östersjögrupp är en 
volontärgrupp för att skydda Östersjön. 

Östersjögruppen ordnar bl.a. 
strandskräpinsamlingar, tar ställning aktuella
Östersjöteman och utvecklar Luonto-Liittos

Östersjöverksamhet.

Instagram och facebook: @itameriryhma

Twitter: LL_itameriryhma

E-post:
itameri.ryhma@luontoliitto.fi

Internet: www.luontoliitto.fi/itameri

Bild: Riikka Pesonen



Tack för att du agerar
för Östersjöns bästa!
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ELEVERNAS 
FEEDBACK:
https://urly.fi/2Ozo
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Djupdykning - extramaterial
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Mikä laji? Tunnista Itämeren otukset interaktiivisesta kalasopasta 

Testa hur dina egna val påverkar Östersjöns tillstånd här

Veden alla / Under ytan –video (Källa: Nannut-projektet)

Bilder och videor av arter som hittas längs Finlands kust

Östersjöportalen https://www.ostersjon.fi/sv-FI

Forststyrelsens havsteam karterar havsbottnen i Skärgårdshavets och Botten
havetsnationalpark. Video, MH luontopalvelut

Rakkaudesta lajiin: Michael Haldin suojelee kapearakkolevää. Video, MH luontolevät

Det här händer varje dag i Östersjön. Video, WWF Finland
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Video Youtube: WWF Suomi
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Video Youtube: MH luontopalvelut
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Pulinaboksi

Är Östersjön viktig för dig?

Vad är, enligt dig, en 
behaglig plats eller
sysselsättning intill havet?



Apuja PowerPoint -esitykseen
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• Jotkut kalvot on animoitu. Tarkista kuinka animoinnit on asetettu, jotta ei tule yllätyksiä 
itse esitystilanteessa. Voit muuttaa animointeja tai poistaa ne:

• Mene kalvolle, jonka kalvon animointeja haluat muuttaa:
• Menu > Animations > Aukaise ”Animations Pane” (oikealle aukeaa ”Animations”-ikkuna)
• Voit poistaa kalvon animoinnit valitsemalla Animations-paneelista animointirivit ja painamalla X.
• Voit myös muokata jokaista Animations-riviä erikseen haluamaksesi. Ohjeita animointiin löytyy PowerPointin 

helpistä.

• Jos et käytä kaikkia esityksen kalvoja, voit helposti piilottaa tarpeettomat kalvot 
esitysmoodista. Mene esim. ”Slide sorter” -näkymään, valitse kalvo/kalvot, paina oikean 
hiiren nappia ja valitse ”hide slide”. Samalla tavalla saat myös taas kalvon näkyviin.

• Isoja fileja voit tarvittaessa Google driven lisäksi helposti lähettää: Wetransfer.com

Esityksen visualisoinut: 
Kati Lomma-Ketonen, Visual Animal


