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Karl-Henrik Robért  
hedersdoktor!
Den 17 oktober 2008 promoverades 
föreningens grundare och första ordförande 
Karl-Henrik Robèrt till teknologie hedersdoktor 
vid Mälardalens Högskola för sitt arbete inom 
hållbar utveckling .

Lyckade seminarier  
och mycket mer!
Ett aktivt verksamhetsår när mar 
sig sitt slut . Jag blir alltid lika imponerad när jag 
går in på hemsidan under ”Läkare för Miljön 
17 år” . Under detta verksamhetsår (2008) har 
vi haft tre seminarier: det stora om Östersjön, 

halvdagsseminariet för riksdagen med Miljöpartiet om läkemedel och 
miljö samt det korta seminariet med Läkarförbundet i Almedalen 
om klimat och hälsa . Ändå återstår i skrivande stund ytterligare ett 
läkemedelsseminarium för riksdagen den 12 november, återigen med 
Miljöpartiet .
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Sverige för  
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Från Gustav Vasa till 2508 
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Vår hemsida  
www .dnsy .se/lfm 
har utvecklats till en 

kunskapsbas som ständigt 
uppdateras med nytt material . 
Den har 500-700 besökare per 
månad . Att den är välbesökt 
gör att det känns meningsfullt 
att arbeta med den . 

I år avstår vi åter från att 
vara med på Riksstämman, 
trots det lyckade arrangemang-
et förra året . Kostnaderna för 
utställning, resor och hotell är 
höga, och det kan vara proble-
matiskt att bemanna montern . 
Vi hade hoppats på att kunna 

göra ett samarrangemang med 
Läkarförbundet, men de hade 
andra budskap att föra ut detta 
år . 

Sporrad av framgången med 
Läkarförbundet kommer vi 
att göra ett nytt försök att bli 
asso cierad förening . Det skulle 
bland annat ge oss möjlighet 
att ordna egna program på 
Riksstämman .

Detta nummer har många 
författare – det känns bra . I ett 
debattinlägg väcks frågan om 
global ettbarnspolitik . Den 
frågan kom upp i diskussionen 
efter våra kommentarer till en 

ledarartikel i BMJ . Vad säger 
läsekretsen? Globalt ligger vi 
snart på två barn per kvinna, 
och tillväxten sker genom att 
fler lever längre . 

Rubriken ovan är lite miss-
visande . Vår ordförande Trygg-
ve Årman har av hälsoskäl 
klivit tillbaka som ordförande, 
och jag håller nu i klubban . 
Men som ni ser inuti tidningen 
har Tryggve inte avsagt sig all 
aktivitet . Han fortsätter att 
delta i styrelsens arbete där han 
är ett utmärkt bollplank för oss 
andra .

Redaktörens rader

IngrId EckErman 
T.f. ordförande

Nyhetsbrev för Läkare 
för Miljön, LfM 
ISSN 1103-081X

Prenumerationsavgift 100 kr
Möjlighet till annonsering finns

Ansvarig utgivare
Karl-Henrik Robèrt, Det Naturliga 
Steget, Garvargatan 9c, 112 21 Stock-
holm 

Föreningens adress
LfM, Box 2277, 103 17 Stockholm 
E-post lfm@dnsy .se 
Pg 14 43 65-4 . Org .nr . 80 24 00-2782 

Redaktör och t.f. ordförande
Ingrid Eckerman, 
Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck 
Tel 08-600 15 56 . 
E-post ingrid@eckerman .nu 

Medlemsavgift
Årsavgiften är 250 kr för fullbeta-
lande medlem, 100 kr för studerande 
med lemmar och 400 kr för stöd-
medlemmar . Avgiften kan sättas in 
på postgiro 14 43 65-4 . Glöm inte 
namn och adress även vid internetbe-
talning!

Hemsida 
www .dnsy .se/lfm 

Föreningen
LfM är en ideell opolitisk orga-
nisation, bildad 1991 med ca 300 
medlemmar . LfM ingår i DNSy, Det 
Naturliga Stegets yrkesnätverk, och 
är associerad till ISDE, International  
Society of Doctors for the Environ-
ment, HCWH, Health Care Wit-
hout Harm och Climate and Health 
Council . 

Föreningen är öppen för läkare och  
övriga verksamma inom hälso- och 
sjukvården . Annan kan bli stöd-
medlem .

Ett aktivt verksamhetsår när mar sig sitt slut. Jag blir 
alltid lika imponerad när jag går in på hemsidan under 
”Läkare för Miljön 17 år”. Under detta verksamhetsår 
(2008) har vi haft tre seminarier: det stora om Östersjön, 
halvdagsseminariet för riksdagen med Miljöpartiet 
om läkemedel och miljö samt det korta seminariet 
med Läkarförbundet i Almedalen om klimat och 
hälsa. Ändå återstår i skrivande stund ytterligare ett 
läkemedelsseminarium för riksdagen den 12 november, 
återigen med Miljöpartiet.



3

Läkare för miljön nr 3-4 2008

Den 17 oktober 2008 
promoverades föreningens grun-
dare och första ordförande Karl-
Henrik Robèrt till teknologie 
hedersdoktor vid Mälardalens 
Högskola för sitt arbete inom 
hållbar utveckling .

Karl-Henrik började sin bana 
som läkare och cancerforskare . 
Han insåg att människors celler i 
grunden är likadana som djur- och 
växtrikets celler och lika påverk-
bara av yttre faktorer . Detta ledde 
till hans engagemang i miljöfrågor, 
och han grundade Det Naturliga Steget . Sedan många år är han pro-
fessor vid Blekinge Tekniska Högskola .

Karl-Henrik är en stor föreläsarbegåvning . Han får de mest kom-
plicerade sammanhang begripliga även för en oinsatt . 

Läkare för Miljön gratulerar!

Karl-Henrik Robért hedersdoktor!

Climate and HealtH Council 
är en organisation med ur-
sprung i BMJ (British Medical 
Journal). Den vill mobilisera 
hälso- och sjukvårdspersonal 
över hela jorden för att minska 
klimatförändringarna. LfM var 
den första svenska organisa-
tion som gick med.

Nu vill man göra sin 
röst hörd inför FNs Kyoto-
uppföljning i Köpenhamn, 
december 2009. Före 31 mars 
2009 hoppas man samla in 

Climate and Health Council behöver din röst
10 000 underskrifter till stöd 
för en deklaration. Under 
april-juni 2009 ska man driva 
en kampanj ”10 000 läkare 
och sjukvårdspersonal har 
undertecknat en deklaration 
om nödvändig internationell 
samling beträffande klimat-
förändringarna för vår och 
framtida generationers hälsa 
och överlevnad”.

Gå in på webbsidan:  
www.climateandhealth.org 
och skriv under!

Man har nu fastställt den 
första listan på 15 ”substan-
ces of very high consern” 
(SVHC). Här ställs särskilt 
stora krav på exponeringsbe-
dömninga och riskkarakteri-
sering. Relevanta och uppda-
terade säkerhetsblad ska följa 
med i distributionskedjan. 

REACH innebär att kon-
sumentens rätt till kunskap 
ökar. Konsumenten har rätt 
att inom 45 dagar få reda på 
om någon av substanserna på 
listan ingår i en produkt, fakta 
om substansen och om hur 
man handskas med produkten 
på ett säkert sätt.

Bedömning har gjorts att 
REACH bidrar med en mar-
kant ökad medvetenhet inom 
industrin angående ämnens 
farlighet och spridning. Mil-
jöorganisationer klagar dock 
över att listan är alltför kort.

På vår hemsida www.dnsy.
se/lfm hittar du länkar till 
REACH-relaterade hemsidor 
och annat material.

Reach på gång!

Notiser

REACH innebär att konsu- 
mentens rätt till kunskap ökar.
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Seminarier pågick hela 
tiden, överallt. Mitt program 
är fullt med förprickningar 

– men det var bara en handfull jag 
hann med. Ämnena täckte nästan 
allt. Arrangörerna var alla typer av 
organisationer: myndigheter, före-
tag, miljöorganisationer, politiska 
partier, studieförbund, landsting, 
regioner, fackliga, religiösa, huma-
nitära och kulturella organisationer, 
forsknings- och utbildningsinstitu-
tioner…

Att det seminarium om kli-
matförändringar och hälsa som vi 
ordnade tillsammans med Läkarför-
bundet blev lyckat bidrog förstås till 
det höga stämningsläget.

I hamnen låg fyra segelfartyg. 
Det var en hisnande upplevelse 
att gå direkt från ostindiefararen 
Götheborg till kärnbränsleskep-
pet Sigyn. Den första byggdes av 
ekar planterade av en förutseende 
konungamakt för 200 år sedan. Na-
turmaterial rakt igenom – förutom 
den moderna säkerhetsutrustningen. 
Levnadsvillkoren för besättningen 
var inte den bästa. Den andra har 
till uppgift att frakta något av det 
värsta som mänskligheten har kun-
nat framställa – utbränt kärnbränsle. 
Fullt modernt utrustad, som vilken 
konferensanläggning som helst.

Att tillbringa några semesterdagar 
i Visby under Almedalveckan är inte 
fel!

EN ÖSTERSJÖ –  
TRE FRAMTIDER
Sidas Östersjöenhet har tagit fram en 
rapport ”En Östersjö – tre framtider” . 
Här använder man back-castingme-
toden, dvs ställer sig i framtiden och 

ser vad det var som ledde dit . De tre 
framtiderna har olika färger:

• Gul: Jorden har blivit varmare 
och livet är en hård kamp om 
energi, mat och vatten. Idag 
handlar krigen inte längre om 
religion utan om livsnödvän-
digheter. Livet har blivit som ett 
listigt schackspel, mellan vitt och 
svart, ont och gott. Våren 2017 när 
spänningarna mellan länderna 
var som värst tände tusentals 
människor en kedja av ljus längs 
Östersjöns kuster i protest mot 
krigsivrarna . Den gången vann 
ljuset .

• Röd: Hotet kommer från öster. 
Efter decennier av Östersjön 
som förenande hav, som ett 
fredens hav, har Ryssland med 
energi som vapen på nytt gjort 
vattnet till gräns. Östersjön 
drabbas ofta av oljeutsläpp och 
tillsammans med den skenande 
övergödningen och utfiskningen 
är kampen sedan länge förlorad 
om en levande Östersjö. Den är 
ständigt grön.

• Grön: Det var sista chansen att 
rädda Östersjön. Och länderna 
tog den. Alternativet hade varit 
ett dött, slemmigt innanhav. 
Idag talar omvärlden om den 
särskilda Östersjöanda ”The Bal-
tic Spirit”, som blivit områdets 
signum. Livet i Östersjön är på 
väg tillbaka.

BALTIC SEA FUTURE
Ett av segelfartygen i hamnen var 
stockholmsbriggen Tre Kronor. Bal-
tic Sea Future är en stiftelse grundad 
av Briggen Tre Kronor och Nacka 
kommun. Gymnasieungdomar får 

möj-
ligheten att segla med 

Tre Kronor och föra ut budskapet 
om Östersjön. Varje år ska stiftelsen 
göra en opinionsmätning bland 
ung domar om vilka frågor de som 
framtidens ledare ser att dagens 
ledare måste ta tag i. Därefter ska 
man ha återkommande ungdoms-
konferenser som tar fram ett- och 
femårsplaner. Skolelever i 20 städer 
och kommuner runt Östersjön 
inbjuds att delta i tävlingen Baltic 
City Challenge i Östersjökunskap 
där alla skolans kärnämnen involve-
ras. Sammanlagt tänker man sig att 
nå 9 000 ungdomar. 

KLIMAT, ENERGI OCH  
TRANSPORTER 
Det var inte bara LfM och Läkar-
förbundet som ägnade klimatfrågan 
uppmärksamhet. Snarare genom-
syrade detta ämne hela Visbys in-
nerstad liksom den tjocka program-
tidningen. Högen med material 
som jag fick med mig hem speglar 
bredden och variationen. Här finns 
bland annat: 
•  Highway to Hell? Om Förbifart 

Stockholm (Planka.nu)
•  Morfars mor morfar mor barn. 

Om slutförvaring av använt kärn-
bränsle (Oskarshamns kommun)

•  Avslöjande av myterna om vind-
kraft (Svensk vindenergi)

• Hållbar stadsutveckling (Sveriges 
Arkitekter)

• Sveriges koldioxid-fotavtryck 
måste minska kraftigt (WWF)

• Resa mot framtiden med Håll-
bara reseguiden (Miljöförbundet 
Jordens vänner)

• Hälsopåverkan av ett varmare kli-

Almedalsveckan 2008
Detta var första gången jag var i Visby på Almedalsveckan. Det 
var en hisnande upplevelse! Som en jättestor mässa, omgiven av 
blått hav, en sol som för det mesta strålade från en blå himmel, 
vackra hus, gamla träd, stora och små båtar. Ett sjudande 
människoliv runt Donners plats, med marknadsstånd, flygblad, 
debattörer med förstärkning – och ett stenkast därifrån den glest 
befolkade strandpromenaden med de eviga vågorna vällande in 
mot stranden.

»



5

först samt tagit fram ett förslag till 
utfasningsplan. I planen påpekar 
man att kompetensstöd till verksam-
heterna skulle göra utfasningsarbetet 
effektivare.

”Miljövänliga upphandlingar” är 
avgörande för offentliga verksamhe-
ters miljöarbete. Miljöstyrningsrådet 
har tagit fram broschyren ”Ställ 
miljökrav!” som ger exempel på 
vilka miljökrav som kan ställas vid 
upphandling. 

Stockholms läns landsting, Västra 
Götalandsregionen och Region 
Skåne har tillsammans tagit fram 
en uppförandekod för leverantörer. 
Hållbar utveckling har tre hörnste-
nar: ekonomisk utveckling, social 
utveckling och ekologisk utveck-
ling. Den senare bygger på de fyra 
systemvillkoren från Det Naturliga 
Steget.

Ingrid Eckerman 
ingrid@eckerman.nu

 
Länkar till texter och material finns 

ofta på www.dnsy.se/lfm

mat – en kunskapsöversikt (Umeå 
universitet)

• Konsten att nå både klimatmål 
och god tillväxt (Institutet för 
tillväxtpolitiska studier) 

• Diskussionsunderlag om de 
svenska klimatmålen (Natur-
skyddsföreningen)

• Klimatinformationsguiden 2008 
(Miljöstyrningsrådet)

• Transport av radioaktivt avfall 
(SKB, Svensk Kärnbränslehante-
ring AB)

GRÖN IT
Ett ”Grön IT index” har tagits fram. 
Det baseras på insikt, handlings-
plan, efterlevnad och utvärdering. 
Med detta kan man mäta hur 
svenska företag och organisationer 
arbetar med att minska ITs negativa 
miljöpåverkan. 

I en undersökning fick nära 
1 000 IT-ansvariga inom privat och 
offentlig sektor svara på frågor. Vin-
tern 2007-2008 låg offentlig sektor 
låg högre än privat sektor för alla 

fyra faktorerna. Sommaren 2008 
ökade index för alla värden inom 
privat sektor, medan offentlig sektor 
sackade av. Inom statliga myndig-
heter ökade initiativen, men bland 
kommunerna sjönk de kraftigt.

Insikten om ITs miljöpåverkan 
har ökat något. Energiförbruking 
och återvinning är de viktigaste 
miljöaspekterna vid IT-investeringar. 
Allt fler tar systematisk hänsyn till 
ITs miljöpåverkan i driften. Driv-
kraften är energiförbrukning.

GRÖN SJUKVÅRD
Stockholms läns landsting var på 
plats. Miljösteg 5 (2007-2011) 
inkluderar transporter, energi, läke-
medel, kemikalier och produkter. 
Miljöledningssystem ska vara inte-
grerade i den ordinare verksamhets-
styrningen. Upphandlingarna ska 
vara miljöprioriterade. En kommu-
nikationsstrategi har tagits fram.
   SLL har inventerat de kemiska 
produkter som används, priorite-
rat vilka ämnen som bör fasas ut 

Det är viktigt att diskussionen 
går vidare. LfM planerar ett semina-
rium om kärnkraft och hälsa 2010. 
Denna text är saxad ur Grönt 
1/2008 och är tänkt som ett diskus-
sionsunderlag.

MYTER OM KÄRNKRAFTENS 
FÖRTRÄFFLIGHET

Kärnkraften är fri från  
koldioxidutsläpp: 
Kärnkraft släpper ut en hel del kol-

dioxid, från brytning 
av uran till slutför-

varing av kärnav-
fall, men inte i 
närheten av lika 
mycket koldioxid 

som kol. Om de 
enda alternati-

ven vore kol och 
kärnkraft och om den 

enda miljöeffekten att ta hänsyn till 

var koldioxidutsläpp skulle alltså 
kärnkraft ligga bra till. Men nu är 
det inte så.

Kärnkraften kan lösa  
klimatkrisen:
Om kärnkraften skulle bära sina 
egna kostnader i form av försäk-
ringar, slutförvaring av bränsle och 
avveckling av reaktorer så skulle ny 
kärnkraft vara dyrare än ny vind-
kraft. Reaktorbygget i Finland har 
visat sig bli avsevärt mycket dyrare 
än de 28 miljarder kronor som var 
beräknade.

Riskerna med kärnkraft är små:
Riskerna med kärnkraft är under-
skattade. Inte minst när det gäller 
terroristhotet och kopplingen till 
kärnvapen. Kärnkraften gör oss 
enormt sårbara. Konsekvenserna vid 
en allvarlig olycka är ogripbara. Om 
Forsmark skulle råka ut för en härd-

smälta så skulle hela Stockholms-
regionens befolkning bli hemlös – 
utan att någon försäkring gäller.

De förnyelsebara alternativen 
räcker inte till:
Redan befintlig vattenkraft och 
biokraftvärme klarar mer än väl av 
att täcka upp för våra behov av el, 
och potentialen för att bygga ut 
vindkraft i Sverige är enorm. Dess-
utom har vi i förlängningen inget 
annat alternativ eftersom alla icke 
förnybara naturresurser förr eller 
senare tar slut.

Kärnkraft är en ren energikälla: 
Även om vi väljer att bortse från 
risken för utsläpp från reaktorerna 
så sker det hela tiden radioaktiva 
utsläpp vid brytning, anrikning och 
upparbetning av uran. Uranbryt-
ning är extremt miljöförstörande 
och avfallet är starkt radioaktivt 
och måste lagras i hundratusentals 
år innan radioaktiviteten är nere på 
hanterbara nivåer. 1

Uran – framtiden energikälla?
I klimatförändringarnas och oljekrisens tid blir förväntningarna 
på kärnkraften allt större. Många av LfMs medlemmar anser att 
kärnkraft är nödvändigt för ett högenergisamhälle. 

»

»
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Under våren 2008 har 
Läkare för Miljön, LfM, 
re presen terat av Ingrid 

Eckerman och undertecknad, haft 
förhandlingar med läkarförbundet 
om miljöfrågor såväl i allmänna ter-
mer som kring konkreta projekt. Vi 
fick tillsammans inför läkarförbun-

dets centralstyrelse (CS) presentera 
LfM:s arbete och visioner kring 
miljö och hälsa med betoning på 
våra profilområden ”klimat, miljö 
och hälsa”, ”läkemedel, miljö och 
hälsa” samt ”mat, miljö och hälsa”. 
Vår kontaktperson i läkarförbundet 
som är Lars Nevander, barnpsykiater 
från Lund, presenterade förslag till 
miljöpolicy för CS. De inriktningar 
på miljöarbetet som CS rekom-
menderat har varit klimatfrågan, 
kemikalier i miljön och läkemedel i 
miljön. 

8 juli 2008 deltog läkarförbundet 
och LfM i ett gemensamt arrangerat 
seminarium på temat klimat, miljö 
och hälsa under Almedalsveckan. 
Huvudtalare var läkaren och klimat-
forskaren Elisabet Lindgren. 
 
KLIMAT OCH OHÄLSA 
Elisabet berättade om klimatets 
direkta effekt på människan vid 
värmeböljor. Ju högre dygnsme-
deltemperaturen är desto högre 

blir dödligheten i befolkningen när 
temperaturstegringen sker över en 
viss nivå. Nivån är olika i olika delar 
av världen, i till exempel Grekland 
och Thailand är denna nivå högre än 
i Sverige. I Sverige innebär den en 
klart ökande dödlighet från en nivå 
över ungefär 24 grader. En sådan 

överdödlighet har tydli-
gast setts i Frankrike och 
dess grannländer under 
den extrema värmeböl-
jan år 2003 med dygns-
medeltemperaturer på 
och över 30 grader och 
en överdödlighet på över 
30.000 personer, mest 
men inte bara äldre. 

Elisabet talade också 
om vektorer som sprider 
sjukdomar allt längre 
norrut eller allt högre 

upp längs bergssidor i tropiska 
länder. I Sverige vet vi att fästingen, 
som är en vektor för spridning av 
TBE och borrelia, förflyttar sig nor-
rut längs norrlandskusten. Sjukdo-
marna sprids med den. 

MALARIA
Malaria ökar på högre altituder i 
tropikerna. Till Europa kommer den 
troligen inte, även om dess mygga 
redan finns här. Cirkeln mygga till 
människa till mygga bryts av god 
sjukvård. Om människan får snabb 
behandling och inte blir bärare av 
plasmodier så kan inte malarian 
spridas, för den har inga fler värd-
djur än just människan. 

Tropiska sjukdomar kan ändå 
spridas. Tigermyggan kan bära med 
sig chikunguyaviruset, sedan myg-
gan nu fått fäste i Europa. Med den 
har följt nämnda virus som tidigare 
bara gett sjukdom i tropikerna, men 
nu gett ett sjukdomsutbrott i södra 
Italien. Symtom liknar influensa 

med hög, långdragen feber och 
muskelvärk.

Fler exempel på infektiösa agens 
som ökar sin aktivitet med stigande 
temperatur finns. Ett av dem är 
badsårsfeber, som orsakas av en 
vibrion. När medeltemperatur i det 
bräckta Östersjövattnet under längre 
tid parkerar sig över 20 grader kan 
denna vibrion växa till och via sår 
infektera människan. 2006 rådde 
för vibrionen bra förhållande längs 
bland annat Blekingekusten och sju 
personer insjuknade, varav två dog 
i sepsis. 

BACK-CASTING
Undertecknad talade över ämnet 
backcasting. Det innebar i mitt före-
drag att jag satte mig i ett barns situ-
ation och lät barnet i ett huj bli lika 
gammal som jag är nu. Vi hamnade 
på år 2075. Därifrån kan man sedan 
definiera först hurdan värld vi vill 
att det åldrande barnet skall kunna 
få leva i och sedan med bakåtblickar 
från år 2075 skissa på hur vi skall 
nå till det definierade målet genom 
kloka åtgärder innan barnet blivit 
pensionär. Tankeövningen uppskat-
tades av publiken för det gav både 
ett barnperspektiv och försök till en 
blick in i framtiden.

Lars Nevander talade slutligen 
om läkarförbundets engagemang i 
miljöfrågan. Han tryckte på de inter-
nationella åtaganden som politiker 
världen över måste ta på sig för att 
sänka koldioxidhalten i atmosfären. 
Han nämnde också att läkarförbun-
det skall agera genom europeiska och 
globala läkarorganisationer samt att 
man önskade komma i kontakt med 
läkarförbund i utvecklingsländer för 
att ge dem stöd i utarbetande av en 
klimatpolicy.

Läkarförbundets ordförande, Eva 
Nilsson Bågenholm, var modera-

Lyckat seminarium i Almedalen
Klimatets direkta effekt på människan vid värmeböljor, fästingens 
förflyttning utmed norrlandskusten samt uppkomsten av badsårs-
feber var några av ämnena som togs upp när Läkare för Miljön 
fick tillfälle att tala i Almedalen i somras. 

»
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Artikeln har tidigare varit införd i 
Miljömagasinet nr 3/2008.

 
Tänk så mycket arbete en män-
niska kan utföra på energin från en 
smörgås, jämfört med hur mycket 
energi en maskin behöver för att 
utföra samma mängd arbete.

Jag hittade en skrift. Inga direkta 
nyheter, men jag läste det i alla fall 
en gång till och funderade litet över 
energiåtgång och energiinnehåll i en 
smörgås och vad det kostar att med 
modern teknik fylla denna smörgås 
med energi framställd med fossil-
energi, under årmiljarder i jordens 
skafferi upplagrad solenergi, som vi 
tömmer på rekordsnabba 150 år.

En kroppsarbetande människa 
behöver cirka 3 200 kcal per dag. En 
liter olja innehåller ungefär 8 000 
kcal, enligt Robert Zimmerman så 
går de åt 10 kalorier fossilt bränsle 
för att producera 1 kalori i den mat 
vi äter, om vi går omvägen över att 
producera den kalorien med mo-
derna ”effektiva” (låg arbetskostnad i 
papperspengar räknat) fossilbaserade 
metoder. 

För dagsbehovet av mat (fossil-
metoden) går det alltså åt cirka 10 x 
3 200 kcal = 32 000 kcal = fyra liter 
olja.

För att nu inte snacka om alla öv-
riga resurser som vi förbrukar varje 
dag, och som också kräver sin tribut 
i olja – fossilenergi.

Denna rundgång kan vi kosta på 
oss, därför att vi håller på att tömma 
jorden s skafferi på energi. Skulle vi 
i stället i huvudsak ägna oss åt att 
odla vår egen mat på kretsloppets 
villkor och nöja oss med vår dagliga 
dos av solenergi till vårt dagliga bröd 
skulle energiåtgången för bara detta 
bli långt mindre än en tiondel av 
vad den är idag.

Långt mindre än en tiondel, 
eftersom vi knappast skulle behöva 
använda alla de 3 200 kcal till att 
odla jorden den saken skulle vi 
ordna på bara en bråkdel av vår 
årliga energiförbrukning. Men fos-
silmetoden, ”den moderna”, ”högt 
utvecklade” och ”effektiva” kräver 
varje dag året runt att få äta upp fyra 
liter olja = 1 500 liter olja om året – 
bara till vårt dagliga bröd. Plus, som 
sagt alla övriga prylar vi behöver för 
att vara ”effektiva” och ”lyckliga”.

Men det kanske blir ännu bättre 
och ”effektivare” om vi övergår till 
att odla GMO-grödor och avlivar 
alla kor, renar och andra husdjur 
som anses vara skulden till dagens 
klimatproblem, till exempel – och 
kärnkraften – skulle inte det vara 
lösningen på energifrågan?

Hans Röös
roeoes@telia.com

Fyra liter olja för det dagliga brödet

Den 17  
oktober lades 
en licentiatav-
handling fram 
vid KTH med 

titeln ”Food in the Future – energy 
and transport in the food system”. 
Christine Wallgren har undersökt 
möjligheterna för ett uthålligt 
matförsörjningssystem med hänsyn 
till energi. Hon har särskilt studerat 
lokal matproduktion som ett sätt 

att minska energiåtgången för 
transporter. 

Matförsörjningen är mycket 
energikrävande. Jordbruk och fiske 
kräver mycket fossilt bränsle för 
arbetsmaskiner, transporter och 
tillverkning av konstgödsel. Indu-
strin använder elektricitet till sina 
maskiner och till förpackningar. I 
handeln tillkommer elförbrukning 
för uppvärmning, kylning, ljus. I 
hushållen krävs energi för kylning, 
uppvärmning och disk. Till detta 
kommer transporterna.

Idag använder vi 20 procent 

mindre markareal än tidigare men 
i stället använder vi mer energi. I 
framtiden kan det bli konkurrens 
om marken – ska den användas för 
att producera mat eller energi?

Slutsatsen av hennes studier 
är att det är möjligt att reducera 
energiförbrukningen med 30-35 
procent. Det finns potential för 
effektivisering i alla led. Transpor-
terna minskar om vi odlar mer i 
nära grönområden, i våra trädgårdar, 
på balkonger etc. Ekologisk odling 
medför ytterligare energireducering 
på cirka 20 procent. 1 

Framtidens mat

tor och ledde seminariet med fast 
hand. Speciellt avslutningen blev 
genom Evas försorg mycket lyckad 
då politiker av olika schatteringar 
deltog i en aktiv debatt om klimatet, 
hotet mot klimatet och om åtgärder 
för att stoppa oönskade klimatförän-
dringar. 

Samarbetet med  läkarförbun-
det har sedan våren 2008 varit 
förtroendefullt och seminariet i 
Almedalen blev ett lyckat samar-
betsprojekt. Förhoppningen är att 
samarbetet skall fortsätta. Under 
hösten har kontakter tagits som kan 
leda till ytterligare samverkan. 

Tryggve Årman
tryggvearman@hotmail.com

Notiser

»
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Sedan Kalmarunionens 
bildande 1397, alltså i över 
100 år, så hade det rått stän-

diga tvister och motsättningar inom 
unionen, mellan svenskar och dans-
kar. Att brödrafolken, så hette det 
säkert inte då, skulle vara förenade 
i en union var en vacker tanke som 
inte gick att förverkliga. Sverige med 
Finland som en östlig landsdel drog 
åt sitt håll medan danskarna strävade 
efter att behärska inte bara Norge 
utan även Sverige-Finland. 

Alla dessa strider skedde med den 
nordiska naturen som bakgrund och 
troligen påverkades inte naturen i 
någon större utsträckning av slagen 
och konflikterna. Läkningsförmågan 
i naturen var stor och människans 
påverkan var begränsad. 

Man skall emellertid inte glömma 
bort att bonden, ett begrepp som 
får stå som samlingsnamn för alla 
bönder i tid och rum sedan inträdet 
av yngre stenåldern, hade förändrat 
delar av det nordiska landskapet från 
mörk granskog till åkrar, ängar och 

hagar, det vill säga till det vackra 
kulturlandskap som vi idag vill vär-
na. Husen byggdes huvudsakligen i 
trä på en stengrund och multnade 
borta inom loppet av något eller 
några århundraden. Inte många hus 
finns kvar i dag och stengrunderna 
har täckts över av jord, mossa och 
gräs eller skog. Undantagen är de 
stora borgar, som Kalmarslott och 
Gripsholm, som minner oss om 
Vasatidens storhet.

SVERIGE IDAG
Idag, januari 2008, ser Sverige an-
norlunda ut. Trots att omvärlden är 
full av väpnade konflikter så har det 
rått fred i vårt land i 200 år. Förstö-
relse av kultur- och naturlandskap i 
krig är vi Sverige numera förskonade 
ifrån. Men stora förändringar av vår 
natur sker kontinuerligt. Våra städer 
växer ständigt och tränger undan 
naturen, plats bereds för fabriker, 
bostadshus, vägar och parkeringar. 
Det mesta av detta betraktas som 
investerat kapital, realtillgångar. 

Det viktiga är då att minnas att 
det ofta är byggt i järn, betong, glas 
och andra långlivade material som 
inte kommer att brytas ned förrän 
flera århundraden eller årtusenden 
passerat revy. De försvinner inte 
fullständigt på det sätt som med-
eltidens bestånd av redskap och 
byggnader slukats av naturen. 

Kulturlandskapet med ängar och 
hagar försöker vi efter bästa förmåga 
att bevara, men det ersätts, om det 
inte brukas med omsorg, snabbt 
av granskogar, vilket dock också 
är natur. Den mesta skogen, även 
nyplanterad skog, odlas fram och 
vi har mycket lite urskog kvar men 

desto mer kultiverad och monokul-
turell skog. Landskapet förändras 
kontinuerligt. 

I tiden ligger också att vi har fått 
en klimatförändring. Vintrarna bör-
jar bli mildare. Hjälmarens is, som 
Engelbrekt färdades på och mörda-
des vid i mitten på fjortonhundra-
talet, ligger inte ens i januari. Mars 
som har varit en pålitlig vintermå-
nad i Stockholmstrakten börjar 
allt tidigare gå över i vår. Hägg och 
syren går in i varandra redan i mit-
ten på maj. Vid skolavslutningen i 
juni, ungefär den dag då alltså en 
gång i tiden Gustaf Vasa tågade in 
i Stockholm, börjar syrenen redan 
börja blomma ut och midsommar-
blomstren blomma. Förändringen 
är så påtaglig att min generation, 
40-talisterna, omöjligt kan bortse 
från den. Hur den upplevs av gene-
rationerna 70- och 80-talister är jag 
mer osäker på.

SVERIGE OM 500 ÅR 
Vi vill säkert att naturen skall 
blomstra, att städerna skall utveck-
las och att vårt välstånd skall öka, 
med ökat välbefinnande och bättre 
fysisk och psykisk hälsa i befolk-
ningen som helhet. Mellanstatliga 
konflikter och strider inom länderna 
om makt och inflytande måste ha 
upphört. Att ta sig rätten att skräpa 
ner sin närmaste omgivning måste 
motverkas.
 
BACKCASTING
Svårigheten med backcasting, att 
se tillbaka från framtiden, ligger i 
att utmåla det samhälle vi önskar 
oss i en tänkt framtid. Det måste 
beskrivas i termer av människors 

Sverige för 500 år sedan
Från Gustav Vasa till 2508 – ett ”back-casting”-perspektiv

För 500 år sedan, år 1508, var Gustaf Vasa en drygt 10-årig gosse 
som var ovetande om de stora uppgifter som väntade på honom 
och som fick en kulmen vid intåget i Stockholm juni 1523. Det 
var den tiden på året då Sverige prunkade. Syrenen blommade 
och midsommarblomstren skulle snart slå ut. Sverige var säkert 
outsägligt vackert men politiken var mindre tilltalande. 

»
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hälsa och en fri och frisk natur samt 
acceptabla sociala förhållanden för 
befolkningen. Att måla ut ett para-
dis känns inte trovärdigt.

Hur skall vi då kunna nå fram 
till detta önskvärda samhälle och 
vad behövs idag för att om hund-
ratals år nå dit? Aldrig tidigare har 
människan, åtminstone inte på 
global nivå, kunnat forma sin egen 
framtid som vi kan idag. Vi har varit 
helt beroende av det naturen och 
vår omgivning bjudit oss. Gustaf 
Vasa drömde säkert aldrig om att 
styra och påverka vädret eller kunna 
ändra på växtlighetens villkor. Skall 
vi få en bra framtid så måste vi delta 
i skapandet själva samtidigt som vi 
är underkastade naturlagarna och 
naturens lagar. Vi kan inte ännu 
skapa vår egen mat utan vi måste 
få den från naturen för att sedan 
bearbeta den. Kanske kan vi det om 
500 år?

ATT PLANERA FÖR  
FRAMTIDEN
Utan att spekulera i för mycket 
tekniska och forskningsinriktade 
lösningar av framtiden kan man 
skissera några grunddrag som måste 
uppfyllas redan idag för att vi skall 
kunna leva ett drägligt liv om 500 år.

Vi måste värna och långsiktigt 
bruka våra jordar. Jorden ger oss mat 
och kan inte utarmas på mull och 
växtkraft. Näring, såväl konstgjord 
som naturlig, kan tillföras jordarna, 
men myllan måste liksom jordens 
mineralrikedom och mineralbalans 
bevaras. Vi får inte idag eller under 
kommande århundrade sprida 
bebyggelse och trafikleder över stora 
ytor lämpade för jord- och skogs-

bruk. Detta betyder att städerna 
måste koncentreras till mindre ytor 
och inte breda ut sig över bördiga 
ängar, åkrar och hagmarker - en 
utveckling som åtminstone delvis 
är på väg i Stockholmsområdet. För 
mig som boende i Stockholm är det 
tydligt att det sker en förtätning av 
storstaden. Kanske är det ett nöd-
vändigt ont.

OLJAN SOM RÅVARA
Men det är inte bara våra gröna ytor 
vi måste vaka över. Även utnyttjan-
det av mineral som finns i berggrun-
den måste ske med försiktighet. Dels 
kan vi överutnyttja tillgångarna så att 
kommande generationer blir utan. 
Dels måste vi se till att mineralerna 
inte förorenar skog och mark. Fosfor 
är en sådan bristvara. Oljan, så 
småningom också kolet, är begrän-
sade resurser som måste användas till 
annat än förbränning. Jordbruket är 
t.ex. för näringsframställning och för 
bekämpningsmedel starkt beroende 
av olja. Kemikalieindustrin liksom 
läkemedelsindustrin är beroende av 
en kontinuerlig tillförsel av olja som 
råvara.

Säkerligen kommer många 
ersättningsmedel att dyka upp under 
århundradena, men mycket talar för 
att oljan är en för värdefull resurs för 
att förbruka under ett till två hundra 
år. Den måste få finns kvar, för 
förnuftigt användande i t.ex. våra 
industrier och i vårt jordbruk, under 
många hundratal eller kanske tusen-
tal år. Kan vi tänka oss bakåt i flera 
tusentals år, till pyramiderna och 
mycket längre, så måste vi kunna 
tänka oss framåt i samma tids-
rymder. Kemikalier får inte släppas 

ut i naturen på ett okontrollerbart 
sätt i nutid så att de tillåts ansam-
las i naturen i vår framtid. PCB, 
DDT, dioxin och andra klorerade 
kemikalier får inte släppas ut i större 
mängder för de bryts inte ner förrän 
efter flera generationer. Brome-
rade flamskyddsmedel är ett annat 
exempel på ämnen som ackumuleras 
i känsliga miljöer och kan tänkas ge 
skada långt fram i tiden. 

Läkemedel är även de mycket 
potenta kemikalier som framställs i 
akt och mening att ha en biologisk 
effekt. Den effekten är riktad mot 
sjukdomar som människan bär på, 
men riktas lätt mot djur och även 
växter i naturen. Om de okontrol-
lerbart tillåts släppas ut i naturen 
under många hundra år så kan de 
ge oöverskådliga skador på naturen 
och även på människan själv. Vi veta 
redan i dag att dricksvatten innehål-
ler kemikalier och nedbrytnings-
produkter av läkemedel. Även om 
det ännu endast är i nanogram så 
blir det, om vi extrapolerar expone-
ringen mot natur och människa i 
femhundra år, en stor och svårkon-
trollerad påverkan. 

Om kemikalier och läkemedel 
kan hållas avskiljda från naturen kan 
de göra nytta. I naturen kan de un-
der kommande tidsperioder endast 
göra skada. 

Kanske en framtida ättling till 
Gustaf Vasa annars får andra och 
värre sjukdomar om femhundra år 
än Gustav Vasa själv hade för fem-
hundra år sedan. Hans tand- och 
benröta var svåra sjukdomar nog.

Tryggve Årman
tryggvearman@hotmail.com
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Rapporten redovisar 
kunskapsläget avseende 
historiska och aktuella effek-

ter av miljögifter på fiskar, fåglar och 
däggdjur i svenska akvatiska miljöer. 
I Sverige finns en omfattande natio-
nell och regional miljöövervakning i 
marina och limniska miljöer. Inom 
miljöövervakningen följs haltutveck-
lingen för ett antal utvalda metaller 
och organiska miljögifter i organis-
mer som har samlats in i områden 
som ligger relativt långt ifrån kända 
punktkällor. Förutom halter regist-
reras också patologiska förändringar 
och biologiska variabler i vissa arter, 
främst i marin miljö.

ÖVERVAKNING
I rapporten redovisas miljögifts-
halter och effekter som man funnit 
inom miljöövervakningen men även 
från fristående undersökningar och 
forskningsprojekt. En rad omvärlds-
faktorer påverkar djurpopulationers 
utveckling och det är därför mycket 
svårt att koppla observerade popu-
lationsförändringar hos olika arter 
till miljögiftspåverkan. Endast i ett 
fåtal fall har det i rapporten varit 
möjligt att med någorlunda säkerhet 
dra slutsatsen att miljögifter har 
orsakat de observerade effekterna på 
populationsnivå. Det är också oftast 
svårt att peka ut ett enskilt miljö-

gift som orsak till de observerade 
effekterna. Det är mer troligt att 
det är blandningar av ett stort antal 
giftiga ämnen som gemensamt leder 
till de effekter som registrerats. Vissa 
biologiska effekter som redovisas i 
rapporten har b ara påvisats i när-
området av en punktkälla och det 
är i flera fall oklart hur geografiskt 
spridda och allvarliga effekterna är.

 
MINSKANDE FÖRORENINGAR 
 Sedan 1970-talet har spridningen 
av giftiga metaller och organiska 
miljögifter begränsats kraftigt. De 
åtgärder som vidtagits har haft en 
positiv effekt och har resulterat i 
successivt minskande koncentratio-
ner av flera metaller och klassiska or-
ganiska miljögifter i fiskar och andra 
vattenlevande organismer i våra 
havsområden, sjöar och vattendrag. 

Bland metallerna utgör kad-
miUm och kvicksilver undantag. 
Kadmiumhalterna i Östersjöfisk är 
lika höga som i början av 1980-ta-
let medan kvicksilverhalterna inte 
visar någon entydig sänkning i flera 
sjöar, utan till och med ökar i vissa 
skogssjöar. 

För de klassiska organiska miljö-
gifterna DDT och PCB, liksom för 
en del andra halogenerade organiska 
föreningar, har kraftiga minskningar 
av halterna i biota observerats sedan 
1970-talet. Halterna av dioxiner 
minskar dock inte sedan mitten av 
1980-talet vare sig i sillgrissleägg 
från Stora Karlsö eller i strömming 
från flera olika lokaler. Dessutom 
uppvisar det bromerade flamskydds-
medlet HBCD och olika perfluore-
rade ämnen (t.ex. PFOS) oroande 
ökningar av halterna hos flera arter. 
Exempelvis har koncentrationerna 
av ett 20-tal perfluorerade ämnen 

ökat med mellan 7 och 32 procent 
årligen i svenska uttrar sedan början 
av 1970-talet. 

Den omfattande spridningen av 
organiska tennföreningar och dessa 
föreningars höga halter i sediment 
i svenska havs- och kustområden är 
också oroande, liksom den ständiga 
och diffusa tillförsel av PAHer som 
sker till vattenmiljön i urbaniserade 
områden. Det finns också nya möj-
liga problemämnen som läkemedel 
och nanomaterial där kunskapen 
om spridning och eventuella toxiska 
effekter är mycket begränsad.

FISK
De effekter som man i mitten av 
1980-talet fann hos fiskar i närom-
rådet till pappersmassaindustrier 
som använde klorgasblekning utgör 
ett av de tydligaste exemplen på hur 
industriella aktiviteter har påverkat 
organismer på både individ och 
populationsnivå i en recipient i 
Sverige. Fiskarna uppvisade bl.a. 
förstorade levrar, kraftig ökning av 
EROD-aktiviteten, hämmad tillväxt 
av könsorganen, sänkta nivåer av 
könshormoner, fenskador, ske-
lettförändringar och deformerade 
käkben. De komplexa utsläppen 
orsakade också försämrad fiskyng-
elproduktion och lägre antal vuxna 
fiskar. De flesta effekterna i reci-
pienter från skogsindustrierna har 
minskat kraftigt eller försvunnit, 
men fortfarande finns t.ex. tecken 
på hormonella störningar på fisk av 
kemiska ämnen i avloppsvattnen.  

Undersökningar har även ge-
nomförts för att påvisa vilka effekter 
som enskilda metaller och komplexa 
metallutsläpp kan ha på fisk. Fältstu-
dier genomfördes under 1980-talet 
i recipienten för Rönnskärsverken 

Miljögifters effekter i akvatiska miljöer
Föreliggande rapport utgör ett underlag i Naturvårdsverkets 
uppdrag att sammanfatta dagens kunskap om möjliga effekter av 
persistenta miljögifter på bestånd av fiskar, fåglar och däggdjur i 
marina och limniska miljöer. I uppdraget ingick också att identi-
fiera kunskapsluckor och ge förslag till ytterligare forskningsinsat-
ser inom området.

»
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och i sjöar som kontaminerats 
av luftburna metaller från denna 
industri. Abborrar som exponerats 
för metallutsläppen hade nedsatt 
immunförsvar, jonbalansstörningar 
och hämmad aktivitet av enzymet 
ALA-D i blodet. Dessutom uppvisa-
de många hornsimpor i recipienten 
ryggradsskador. I laboratorieförsök 
med ett ”artificiellt avloppsvatten” 
från Rönnskärsverken kunde flera 
av de effekter som hade observerats i 
recipienten och i de kontaminerade 
sjöarna konfirmeras. De kraftiga ut-
släppsreduktioner som därefter skett 
vid fabriken har sannolikt eliminerat 
merparten av nämnda effekter. 

Senare års studier har bl.a. påvisat 
toxiska effekter hos fiskar i sjön 
Molnbyggen, i vattnen kring Stock-
holm och i ån Viskan. Dessutom har 
den marina kustfiskövervakningen 
i referensområdet Kvädöfjärden 
visat att abborrarna sedan slutet av 
1980-talet har en successivt ökande 
EROD-aktivitet i levern, minskande 
gonadstorlek och stigande klorid-
koncentration i blodet.

FÅGLAR
Äggskalsförtunning har påvisats hos 
flera fågelarter i akvatiska miljöer 
i Sverige och effekten har i en del 
fall påverkat populationsutveck-
lingen hos arten. Det finns en stark 
koppling mellan DDE-belastning 
och skalförtunning. Inom miljööver-
vakningen mäts skaltjockleken hos 
sillgrissleägg från Stora Karlsö och 
efter en ökande trend sedan början 
av 1980-talet ligger nu skaltjockle-
ken ungefär på bakgrundsnivån. 

Hos havsörnen var häckningsre-
sultatet längs Östersjökusten mycket 
dåligt under 1970-talet. Från början 
av 1980-talet och in på 1990-talet 

har det stadigt förbättrats men är 
fortfarande något sämre än före 
1950. Kullstorleken är fortfarande 
mindre än den var innan 1950-ta-
let och skillnaden beror främst på 
att kullarna i södra Bottenhavet är 
små. Under perioden 1993 – 2006 
var det fyra gånger vanligare att 
det fanns döda ägg i havsörnsbon i 
södra Bottenhavet än i bon i övriga 
Bottniska Viken och i Egentliga 
Östersjön. 

SÄLAR
Hälsotillståndet hos sälarna i 
Östersjön har undersökts sedan 
1973 och hos både gråsäl och vikare 
har obduktioner visat att sälarna 
lidit av ett sjukdomskomplex som 
var utbrett under 1970-talet och i 
början av 1980-talet. Exempelvis 
var förträngningar (stenoser och 
ocklusioner) i livmoderhornen, klos-
kador, samt förändringar i njurar 
och binjurar vanligt förekommande. 
Förekomsten av dessa skador har 
minskat från mitten av 1980-talet 
men förträngningar i livmoderhor-
nen förekommer fortfarande hos 
vikare. Oroande tecken när det gäl-
ler sälarnas hälsa är också att tarmsår 
fortfarande förekommer i hög 
frekvens hos gråsäl och att späck-
tjockleken hos juvenila gråsälar har 
minskat under 2000-talet. Även hos 
strömming och sillgrissla har man 
funnit minskade fettnivåer under 
senare år.

 
BEHOV AV FORSKNING 
Ett antal kunskapsluckor och 
områden som behöver beforskas 
har identifierats i rapporten. Det 
finns ett behov av forskning för att 
utveckla nya biomarkörer och för 
att ge kunskap om vad en effekt på 

Miljögifters effekter i akvatiska miljöer

biomarkörnivå betyder för indivi-
dens hälsa och vilken effekt som 
kan förväntas på populationsnivån. 
Den nuvarande miljöövervakningen 
behöver kompletteras och utvecklas, 
exempelvis genom effektmätningar 
i limniska bakgrundsmiljöer och i 
belastade områden både i marina 
och limniska miljöer. Forskning 
krävs för att finna orsakerna till de 
oförklarade effekter som har påvisats 
inom miljöövervakningen, som hor-
monstörningar hos fisk i recipienter 
från skogsindustrier och utanför 
avloppsreningsverk, förändringar 
i gonadstorlek och ökade EROD-
aktiviteter hos kustfisk i Östersjön, 
dålig havsörnsreproduktion i 
södra Bottenhavet och hög frekvens 
tarmsår hos Östersjöns gråsälar. 

Ytterligare forskning behövs 
också kring ett antal enskilda fören-
ingars och komplexa blandningars 
spridning och biologiska effekter. 
Orsakerna till sänkta fetthalter hos 
strömming, sillgrissla och sälar i 
Östersjön behöver klargöras, liksom 
vad som ligger bakom M74 hos lax 
i Östersjön och den överdödlighet 
som under senare år har rapporterats 
bland trutar och andra sjöfåglar. 1

Detta är sammanfattningen 
ur Naturvårdsverkets rapport 
”Effekter av miljögifter på 
däggdjur, fåglar och fiskar i 
akvatiska miljöer”. Rapport 
5810, april 2008.
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Minns du när jag lärde 
mig simma i ditt grönblå 
klara vatten? Jag var bara 

5½ år den sommaren. Först kunde 
jag bara simma under vattnet, det 
gick jättebra, man kunde se botten 
hur bra som helst. Sen mot slutet av 
sommaren kunde jag simma även 
med huvudet ovan ytan, så stolt jag 
var.

Och alla dagar vi gick där i ditt 
klara vatten och lyfte på alla stenar 
för att leta simpor och ålkulor. När 
du låg där så stilla och lugn och 
lät oss plocka upp våra simpor och 
lägga i burkar av både glas och plåt. 
Ibland kunde du vara riktigt retsam 

också, som när man hade upptäckt 
en stor fin simpa och precis skulle 
till att ta den, då fick du för dig att 
röra lite på dig och vips så försvann 
simpan i dina krusningar. Tänk 
vad sura vi blev då. Men efter en 
stund så var du lika lugn igen och vi 
kunde fortsätta vårt fiske. 

Idag finns inte längre några 
simpor under dina stenar. Jag lyfter 
än idag på dina stenar när jag vadar 
runt i ditt missfärgade vatten, men 
inga simpor finns att fånga. Undrar 
ibland vart de tagit vägen, kanske 
du tröttnat på de små varelserna, 
kanske måste du koncentrera dig på 
att hålla de större fiskarna vid liv. 

Tänk den där kvällen, den där 
våren, när jag stod med min farfar 
nere vid ditt stilla vårblåa vat-
ten och min farfar frågade om jag 
hörde att ”sjöen sjöng”. Och tänk 
det gjorde du. För alla fåglar, ejdrar 
och alfåglar, som du bar på din 
rygg där ute på havet, de hördes i 
den blå vårkvällen och det lät precis 
som det var du som sjöng, ”sjöen 
sjunger” som farfar sa. Ibland när 
vårkvällarna är blå kan jag för mitt 
inre frammana den kvällen trots att 
mer än ett halvt sekel gått sedan 
dess. 

LETAT SAKER
Alla dagar jag och de andra ungarna 
gått längs med dina stränder och va-
rit sakletare. Vilka fynd man kunde 
göra. Gamla flaskor, burkar, trädpin-
nar, skor och ibland ilandflutna 
stockar som man kunde märka och 
kanske ta hem. Tänk så många tim-
mar vi legat på stranden och letat 

Öppet brev till Östersjön – mitt 
Går här längs min barndoms stränder och tittar ut över ditt 
brungröna täcke. Vad har man gjort med dig? Vem har orsakat 
dig denna skada? Jag är uppväxt här med din obrutna horisont i 
blickfånget och upplever än idag de bästa dagarna på året när jag 
får gå här längs dina stränder och titta ut mot denna horisont. 
Men vad är det som har hänt med ditt vatten?

»
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”knappstenar” som du burit upp på 
land med dina vågor. Vilka tävlingar 
vi hade vem som hittat flest och 
störst ”knappar”.

Och du, alla åren när det blev 
riktig vinter och ditt vita istäcke låg 
över hela havet så långt ögat nådde. 
Det knakade och brakade och du 
rörde på dig hela tiden, ville inte 
ligga helt stilla. Men hur kallt det 
än var så lämnade du alltid en liten 
vak längst inne vid hamnpiren där vi 
kunde mata fåglarna. Så omtänksam 
du var trots din styrka. 

Jag minns hur pappa och de 
andra fiskargubbarna gick ut på isen 
och pimplade torsk och kom hem 
med hela lådor, som stektes och ko-
kades och smakade underbart. Och 
när våren kom och du beslutat dig 
för att det var dags att bryta upp allt 
det vita, då jumpade vi på isflaken, 
fast vi inte fick, men det var ju så 
spännande. 

MINNS DU
Minns du den där gången när vi 
skulle simma ut över pallkanten fast 
vi visste att vi inte fick. Du låg där 
så stilla den där sommardagen och 
det var så frestande att pröva fast vi 
fått förmaningar om att inte göra 
det för det fanns strömmar precis 
där. Men vi måste ju bara försöka. 
Vad gjorde du då? Jo, gav oss ett 
litet tjyvnyp kan man säga genom 
att suga till lite så att vi blev jät-
terädda och aldrig någonsin gjorde 
om det igen. 

Alla sommarkvällar som jag varit 
med ute och pimplat torsk. Så spän-
nande att sänka ner torsksnöret och 
vänta på att det skulle nappa. Ibland 
var du på gott humör och då fick vi 
många torskar, ibland kände du inte 
alls för att släppa ifrån dig någon 
och då blev vi utan. 

Idag har du nästan inga torskar 
kvar, för man har tagit ifrån dig 
nästan alla. Det hjälper inte hur du 
försöker skydda dina innevånare, de 
kommer med stora säckar av nät och 
tar dem ifrån dig i alla fall. 

barndoms hav
När jag går där längs min barndoms 
stränder idag och tittar ut över min 
barndoms hav så blir jag så fruk-
tansvärt ledsen. Vad är det jag ser? 
Jo där förr glada, glittrande vågor 
skvalpade in mot stranden ser jag 
bara en grönbrun sörja som ligger 
och skvalpar i strandkanten. En bit 
upp på stranden ligger en brunaktig, 
kladdig, illaluktande massa som 
kommer från ditt innanmäte. 

VEM ORKAR?
Jag förstår ju att du måste må illa av 
allt man släpper ut i dig. Alla ore-
nade avlopp, allt avfall från fabriker, 
jordbruk, båtar, allt man dumpat på 
din botten, alla oljeutsläpp. 

Jag vet ju att du på vissa ställen 
inte orkat göra något åt all smörja 
som man kastat åt dig, utan helt 
enkelt gett upp och lämnat delar av 
dina bottnar åt sitt öde. 

Vem orkar hålla på och rensa upp 
och städa i all evighet, någon gång 

måste man ju tröttna. Och trots att 
du gör allt för att protestera mot 
hur man behandlar dig, med både 
stormar och algblomningar, så ver-
kar det inte som man bryr sig utan 
fortsätter som om ingenting hänt. 

HÄLSNINGAR
Hur skall vi kunna hjälpa dig att 
må bättre? Vad skall vi göra för 
att jag en dag skall kunna gå längs 
min barndoms  stränder och åter se 
glittrande, blåa vågor skölja in. När 
skall jag åter kunna lyfta på stenar 
och hitta simpor att fånga? När skall 
jag en sommarkväll få hämta upp en 
torsk att tillaga? 

Hälsningar och hopp om en 
bättre framtid för dig mitt älskade 
hav!

Britt-Marie Löfgren  
alias Syssan 

brittmal@hotmail.com.

ANNONS

Vill du ha en 
LfM-tröja?
Vi har beställt ett antal t-tröjor med vår vackra logotyp. Färgen är choklad-
brun. Priset blir omkring 150 kr. De kommer att finnas i olika storlekar.

Färgen på tröjan är chokladbrun vilket står fint till den gröna färgen i logotypen. 
Denna är placerad på bröstet och gör att man kan ha kavaj eller kofta och ändå 
vara ”uniformerad”.

Naturligtvis är tröjan framställd så ekologiskt som det bara går. 

Med vår t-tröja kan du i olika sammanhang göra reklam för föreningen.

Är du intresserad? 
Skicka ett mail till lfm@dnsy.se eller ring ordföranden: 
Ingrid Eckerman 08 600 15 56.

»
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1grad celsius för varmt 
skulle vara 2 grader celsius om 
det inte fanns gott om par-

tiklar i atmosfären, vilka reflekterar 
tillbaka, direkt till rymden, solstrå-
lar, så de inte tar sig in till jorden 
och absorberar stil värme, som nu i 
litet för hög grad hindras att komma 
ut till rymden på grund av för hög 
växthuseffekt. Partiklarna maskerar 
växthuseffekten motsvarande 1 oC. 
Just nu skyddar partiklarna oss en 
hel del. Hur länge?

TEMPERATUREN
Uppvärmning via solstrålar 
(λ=<0,7µm = synligt ljus, uv, 
röntgen, γ) överstiger på grund av 
för mycket växthusgaser den värme 
som lämnar jordatmosfären. Värme 
= λ>0,7µm =IR och radiovågor. 
Korta λ är mer energirika än långa. 
Solstrålar passerar ganska fritt in och 
ut igen genom atmosfären. 

Att minska mängden växthusga-
ser, så detta har effekt på temperatu-
ren, tar många decennier. CO2 har 
omsättningstid 100 år, metan 10 år. 
Tillbakareflexion direkt till rymden 
av solstrålar kan vara i funktion 
snabbt – reflektorer fungerar så 
fort som de är på plats. Billigt och 
effektivt blir det också. Reflektorer 
förbrukas inte. Den förväntade stora 
arbetslösheten kommer lägligt. Här 
finns jobb.

Om en elektrisk platta på spisen 
blir för varm så vrider vi ner tillförd 
värme. Vi ska göra samma sak med 
tillförd värme till jorden, med re-
flektorer. Nu reflekteras 30 procent 
av inkommande solstrålar direkt till-
baka utan att absorberas till värme. 
Ökar vi till 40-45 procent så sjunker 
temperaturen. Moln, partiklar i 
atmosfären mm och ytor på jorden 

sköter 31 procent av den reflektion 
vi har nu. Snöytor reflekterar bra 
– albedo 75-95 procent – men de 
minskar med uppvärmningen. Vi 
skall kompensera för det bortfallet 
och öka reflektionen så temperatu-
ren sjunker. Målet är balans mellan 
in- och utgående värme vid den 
temperatur som ger bra klimat. 
Sannolikt som för 150 år sedan. Nu 
har vi ca 50 mycket stora naturkata-
strofer per år till följd av uppvärm-
ningen. Vi har ställt till det – nu 
rättar vi till det.

Naturligtvis skall vi minska CO2- 
utsläpp med mera. Paniken blir 
mindre om vi håller temperaturen 
lagom med reflektorer för solstrålar. 
Växterna får nog sol till sin fotosyn-
tes ändå.

Vi har bra meteorologiska 
stationer som kan hålla koll på tem-
peratur/klimatutvecklingen, så vi 
kan reglera temperatur/klimat efter 
hand. Det får inte bli för kallt heller.

De nu allt varmare haven m.fl. 
vatten, > 70 procent av jordytan, 
liksom de tinande tundrorna och 
smältande isarna, avger CO2 och 
metan till atmosfären = växthusef-
fekten ökar. Med avkylning följer 
att CO2 återförs till haven 
och så vidare. Växthusef-
fekten sjunker så mer värme 
passerar ut till rymden. Hav 
osv. svalnar mer. Vi har en 
temperatursänkande naturlig 
cirkel. Vi startar cirkeln med 
att reflektera tillbaka 40-45 
procent av solstrålarna. 
Naturen hjälper oss om vi 
förstår att samarbeta.  

Solinstrålningen är hög, 
vägen kort och molnen få 
mellan vändkretsarna, norr 
och söder om regnskogsbäl-

tet. Där skall vi placera reflektorer. 
Höga berg blir särskilt bra. Sa-
hara, Namibiaöknen, stora delar av 
Australien, Mexico, södra USA och 
särskilt Rocky Mountains där blir 
bra. Även mindre effektiva lägen är 
bättre än inga. De långa ljusa som-
mardagarna kring norr respektive 
söder om polcirklarna bör tas till 
vara. Vid polcirklarna är uppvärm-
ningen 9-10 gånger större än vid ek-
vatorn. Detta förklarar den enorma 
issmältningen där, vilken ställer till 
stora svårigheter för människor och 
djur som lever där. Vi måste rätta till 
detta. Ju förr vi kommer igång, dess 
lättare blir det.

Yttertak är ofta mörka = absor-
berar värme bra. Vita tak reflekterar 
solstrålar. Om varje takägare på hela 
jorden gjorde sitt tak vitt så kom vi 
igång snabbt. I Australien tillverkas 
en vit färg, använd på yttertak av 
Kina vid OS. I Kalifornien tillverkas 
ett vitt material för yttertak och 
reflexion av solstrålar. I Sverige har 
vi vit blank plast kring bönders hö-
balar. Den har bra albedo, mätt av 
NASA i våras – jag vet ej resultatet. 
BaSO4 i ett tunt skikt på små lätt-
multnande växtpartiklar ger vithet 

DEBATT: 

Jordens temperatur och klimatproblem
Jordens temperatur- och klimatproblem består av tre delar:
• Jordatmosfären är cirka en grad för varm
• Överbefolkning på jorden
• Människornas svårigheter att komma överens och samarbeta.

»
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och struktur som nysnö. Vi kan 
säkert producera lämpliga reflek-
terande ytor för olika placeringar. 
Att komma igång på bred front är 
angeläget. Ledning, organisation, 
samarbete behövs för genomföran-
det.

JORDENS ÖVERBEFOLKNING
Spelar roll för växthuseffekt, tempe-
ratur, klimat, för konkurrens/kon-
flikter/krig om vatten, mat, bostäder 
mm. Vi är ca 6,7 miljarder nu. 2050 
beräknas vi vara 9-10 miljarder. 3-4 
miljarder skulle jorden klara (om vi 
är varsamma – förstöra är lätt) att 
förse med vatten, mat osv. utan att 
ta skada och även till djur och växter 
i lagom mängd. Vi behöver dem. 

På 20 år kan vi bli 3-4 miljarder, 
om vi ger varje fertil kvinna en 
födslorätt, som hon kan använda, 
sälja, ge bort. Sedan steriliseras hon, 
liksom alla ännu fertila mödrar. 
Sterilisering är ett skonsamt ingrepp 
– alla kvinnans funktioner är kvar, 
bara att ägg och spermier inte möts. 
P-piller, spiral, abort, oönskade 
barn osv. blir ett minne blott eller 
ganska få. Abort är fysiskt och 
psykiskt jobbigt för kvinnor – ofta 
för resten av livet – troligen alltid 
en nödlösning. De steriliserade 
kvinnor som jag talat med har varit 
mycket nöjda. Kina har 1-barnsme-

tod med abort om kvinnan blir gra-
vid igen efter första barnet. De hade 
lyckats bättre med sterilisering efter 
första barnet. Nu har man massor 
av aborter och en hel del barn som 
inte blir registrerade medborgare 
därför att de fötts efter kvinnans 
första barn.

Jag tror att kvinnor accepterar 
metoden ”ett barn och sterilisering” 
för sina barns, barnbarns osv. skull. 
Att det är bra för dem själva också 
vet de kanske inte från början /i för-
väg. De får frihet = tid att utveckla/
utbilda sig/ta väl hand om sitt barn. 
Att bära, föda, vårda, umgås med, 
uppfostra osv. även bara ett eget 
barn är en storartad upplevelse. Att 
vet att barnet har stora chanser till 
bra liv är mycket tillfredsställande. 
I länder där kvinnor vanligen föder 
många barn blir skillnaden mot nu 
särskilt stor.

Om ca 20 år, då vi är 3-4 miljar-
der + en del äldre som är bra att ha 
(livserfarenhet och kunskaper) men 
inte kommer att föröka sig, får varje 
kvinna 2 födslorätter. Att allt detta 
blir bra för männen också torde alla 
förstå.

 
SAMARBETE NÖDVÄNDIGT 
Människors svårigheter att komma 
överens och samarbeta är nog det 
svåraste problemet. Jag jobbar för att 
2000-talet blir det århundrade då vi 
inser att konkurrens/konflikt//krig 
är föråldrade. Framtiden för oss och 
kommande generationer blir bäst 
om vi lär oss att komma överens 
och samarbeta hederligt och ta väl 
hand om vår jord – längre fram om 
kanske även Universum. Vi kan, om 
vi väldigt gärna vill.

Solvig Enerström
Tel 0481-713 03 

DEBATT: 

Jordens temperatur och klimatproblem

God Jul  
och ett  
Gott Nytt År  
tillönskas 

alla läsare!

Redaktionen

»
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Boka in årsmötet redan nu! 

Det äger rum lördag den 28 mars i kollektivhuset 
Sockenstugan i Kärrtorp, Stockholm. 

Program:
13-15 Seminarium om befolkningsfrågor med Bertil Egerö, 

tidigare verksam vid Lunds universitet
15-17 Årsmötesförhandlingar
17-  Samkväm med buffémiddag och underhållning.

Barn och familj är välkomna! Ett par övernattningsplatser kan ordnas.

Anmälan om deltagande till: 
Ingrid Eckerman  
ingrid@eckerman.nu  
tel 08 600 15 56.

Glöm inte titta på hemsidan www.dnsy.se/lfm efter eventuella ändringar!

Årsmötet 2009


