
HANÖBUKTEN 
LEVA eller LÅTA DÖ? 

 

Det är du som bestämmer… 

 

 

Filmen ”LEVA eller LÅTA DÖ” är gjord för att vi vill visa er alla, den verklighet som just nu 
råder under ytan i Hanöbukten. Vår förhoppning är att ni ska ta den till er, göra er egen 
bedömning om det verkligen är rimligt att släppa ut dessa mängder med förorenat vatten i 
vårt gemensamma hav. Det finns inga tvivel om att dessa föroreningar både försvårar och i 

vissa fall omöjliggör en existens för ett friskt djur och växtliv i Hanöbukten.  

 

 

 

 

 



De kontroller som görs idag hanteras av densamme som också släpper ut föroreningarna. Är 
det verkligen rimligt att en kontrollinstans är direkt påverkad, formellt eller informellt, av 

den kommersiella och vinstdrivande industrin? 

Under 50-talet så byggdes vår industri ut kraftigt och på den tiden fanns en annan 
medvetenhet och en lägre kunskapsnivå om hur föroreningarna påverkade vår miljö, inte 

minst under ytan. Det var på den tiden ett accepterat synsätt att det som göms under ytan 
inte existerar. Avfallet som inte kunde visas upp på land fick istället hällas ut i våravattendrag 

och hav.  
 

Hur mycket skräp och föroreningar kan vi egentligen pumpa ut i havet innan det påverkar 
oss? Är vi kanske redan förbi den tidpunkten och istället måste fundera på när vårt agerande 

är helt oåterkalleligt (Point of no return)? 

Filmen visar inte allt om Hanöbukten, varken alla dess problem eller möjligheter som finns 
och som vi kan arbeta med, men den visar verkligheten. En verklighet som man tyvärr bara 
kan se om man dyker ner under ytan.  

 
Vi bör alla fråga oss, hur vet vi vad som är rimligt? Hur vet vi vad Hanöbukten och Östersjön 

”tål” vad avser utsläpp från fabriker, reningsverk, dagvatten och kommersiell båttrafik?  
Vem kan vi få detta svar i från?  

Utan rent vatten finns vi inte, så enkel är ekvationen. Vi har stora politiska uppdrag för 
flertalet viktiga och betydelsefulla uppgifter i vårt land, ministrar och departement men det 
finns ingen vattenminister och departement för vårt hav och våra vattendrag. Är det kanske 
på tiden att vi med gemensamma krafter skapar något hållbart för vårt hav och gör 
verklighet av den gröna omställning som de flesta av oss är villiga att engagera oss i 

 

Foto. Dykare som dokumenterar ett av utsläppen vid Nymölla pappersbruk 



Låt oss börja med att tala om Helge å 

Under sommaren 2016 kom det väldigt lite nederbörd vilket resulterade i att havsvatten 
trängde upp längs botten i Helge å. Vi har inspekterat åbottnen från Gropahålan och ca fyra 
km upp längs ån. Här fanns inte mycket djurliv att tala om, vare sig på själva bottnen eller 
fritt i vattnet. I den nedersta halva metern kunde vi dock se några öronmaneter vilket också 
visar att havsvattnet kommit hit upp då öronmaneterna följer havsvattnets rörelser. 

När det blir större utflöde av vatten så följer enorma mängder partiklar med vattnet ut i 

havet. En kilometer ut från Gropahålet och på sju meters djup ser vi förorenat vatten med 
mängder av partiklar som kommer ända uppe i från Småland. 

Helge å recipient för 34 kommunala avloppsreningsverk, 8 industri-anläggningar samt 
dagvatten från ett antal kommunala avfallstippar där miljöfarlig verksamhet bedrivs eller har 
bedrivits. 

Totalt beräknas de kända punktutsläppen vara cirka 189 000 kg av kväve och cirka 2 200 kg 
av fosfor. Uppgifterna är från 2012. 

 

De största reningsverksutsläppen var: 

Kristianstad 51 000 kg kväve 620 kg fosfor  

Hässleholm 28 000 kg kväve 460 kg fosfor  

Älmhult 28 000 kg kväve 280 kg fosfor  

 

 
De största utsläppen av fosfor och kväve härrör från markläckage inom jordbruk och 
skogsbruk. Den totala belastningen från Helgeån på Hanöbukten var 2 482 000 kg kväve och 

67 000 kg fosfor för år 2015.  

Under många årtionden har våra 

våtmarker på land dikats ut för att vi 
skall få mer odlingsbar mark. Även 

regnvatten från vägar och gator går i 
stort sett helt orenat ut till åar och 

vattendrag som nu blivit rena 
motorvägen för transport av förorenat 

vatten ut i havet. Det är bland annat det 
som rinner ut i ”skräpmolnet” på sju 

meters djup, en kilometer ut från land. 

Källa: Nämnda volymer är hämtad från 
Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån 

 

Foto. Död fisk vid Täppetstranden i Åhus 

Foto. Fullständig bottendöd vid Täppetstranden i  Åhus 



HUR MÅR BOTTNEN? 

HUR MÅR DJUREN? 

Det är vare sig en vacker syn eller en hållbar miljö som möter oss under ytan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. De tre bilderna ovan är tagna vid Täppetstranden i  Åhus och visar fiskar med öppna sår och sjukdomar 



Industrin 

Utöver dagvattenledningar använder sig industrier av byggda avloppstuber som går 
kilometervis ut i havet. Tuberna används för att göra sig av med sina restprodukter. 

Södra Cell Mörrum förre detta Mörrums bruk började sin produktion 1962.  

Vid dykningar på Mörrums bruks avloppsledning kunde vi konstatera att stora mängder 
förorenat vatten släpps rakt ut i Hanöbukten. Vad har då detta för effekt på naturen runt 

omkring röret?  
 

 

Ca 20 meter i vardera 
riktningen ut från röret är 

bottnen död och fylld med 
fickor av svavelväte.  

 

Foto. Avloppstub, på 20 meters djup 

trycks  föroreningarna ut som 
jetstrålar.  

 

Nymölla pappersbruk började sin produktion 1962. 

Vid utloppen på Nymöllas långa ledning så kommer det ut bruna moln av förorenat vatten. 

Detta spillvatten är ca 30 grader varmt och skulle kunna generera värme till ca 10 000 villor. 
Runt omkring röret finns blekta alger d.v.s. alger som tappat all färg och är vita. Bottnen 
innehåller stora mattor av lösdrivande och snabbväxande alger. Det finns även här partier av 
död botten med fickor av svavelväte. Utsläppsrören vid Nymölla och Mörrum är flera 
kilometer långa. Utsläppen pågår dygnet runt, året runt och har pågått i flera decennier.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Uts läppsrör 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har dessa industrier gjort allt vad man kan 
för att minimera de negativa konsekvenserna 

eller har man ”bara” gjort vad som 
regleringsmässigt krävts? 

Utsläppen sker på grunt 

vatten där småfisken lever 

Är egenkontroll av industrin 
på utsläpp och föroreningar 

fortfarande en bra sak? 
 

Foto. Uts läppsrör 

 

Foto. Uts läppsrör 

 



MÖJLIGHETER FÖR EN BÄTTRE FRAMTID 

Hanöbukten och Helge Å bär båda på gamla som nya synder. De gamla synderna behöver ses 
över och vissa tas om hand på mer effektiva sätt än vad som görs idag. De nya synderna 
behöver begränsas och i vissa fall helt stoppas.  

 
Idag finns fortfarande gällande regler såsom utsläppstillstånd som skrevs för decennier 
sedan när både världen och kunskapen såg helt annorlunda ut än idag. Dessa föråldrade 
tillstånd hindrar en utveckling för ett renare och mer levande hav.  
 
Alla utsläpp till havet och vattendrag bör kontrolleras av en oberoende myndighet eller 
organisation. Swedish Coast And Sea Center föreslår kustbevakningen, då de både har 
utrustning och kunskapen som behövs för ett betydande uppdrag som detta. Vi inom 
Swedish Coast And Sea Center kan med fördel delge vår kunskap till kustbevakningens 
resurser vad avser dokumentation, 
provtagning och analyser för att 
vidmakthålla en kvalitativ kontroll 
av dessa potentiella miljöfaror. 

Men det är dags för alla och envar 
att bestämma sig för hur vi vill se 

en framtid i och omkring 
Hanöbukten. En levande 

landsbygd, året-runt boende, 
kustnära företag, badande 

turister, levande hamnar med 
kustfiskare hela året eller bara 

fritidsbåtar under fyra 
sommarmånader? 

Öresund är ett fantastiskt bra exempel på en lyckad förändring. Öresund gick igenom en 
förändring som tog den från ett döende till ett levande hav. Öresundsfilmen från 1987 blev 

en tydlig väckarklocka för många medborgare, organisationer och företag. Helsingborgs 
Dagblad gjorde bl.a. en artikelserie om Öresund som följdes av en stor demonstration med 

10 000 engagerade deltagare som tågande tog sig genom ett Helsingborg och för ett rent 
Öresund.  Efter bl.a. denna prestation beslöt den dåvarande miljöministern att tillsätta 

Miljödelegationen Västra Skåne. Vidare råder det trålförbud som infördes 1932 vilket gör att 
fisket i Öresund är mycket bättre än i Östersjön och Kattegatt.  I Öresund finns idag ca 45 

turbåtar för sportfiskare på den svenska och danska sidan. 

Havet är en guldskatt om vi sköter det på rätt sätt. Havet ger oss fantastiskt stora 
möjligheter att skapa många arbetstillfällen med bland annat en ökad turistnäring. Vi har 
idag chansen att vända den negativa utvecklingen i Hanöbukten till ett föredöme för övriga 

Östersjöländers arbete med att förhindra både pågående utsläpp och rena gamla synder.  
 
Genom att skapa mer kunskap om vad som försiggår under ytan och att vi tillsammans 
arbetar för att komma på gemensamma lösningar så kommer vi nå de resultat som både vi 
och kommande generationer vill se.  



Filmen  
”LEVA eller LÅTA DÖ”  

kan vara starten för en renare  
Hanöbukt redan år 2017 

 
Det är du som bestämmer om detta skall bli en verklighet… 

 

 

Hjälp oss rädda Hanöbukten! 
 

Det är tyvärr kostsamt att städa efter andra därför behöver vi allt stöd vi kan få i form av 
donationer och engagemang. Detta för att kunna fortsätta arbetet för ett friskare och renare 
hav. 

SCSC-Bankgiro: 362-5688 (märk inbetalningen med DONATION och NAMN eller ANONYM). 
Donationerna går till HANÖBUKTSFONDEN som bl.a. står för oberoende miljöanalyser av 
vatten och bottensediment i Hanöbukten. 

 

 

Kjell Andersson 
kjell@coastandseacenter.se 
Tel. 0704-912484 

Andreas Vos 
andreas@coastandseacenter.se 
Tel. 0732-018842 
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