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Under Riksstämman i Stockholm i 
höstas togs en rad kontakter mellan 
medlemmar i Läkarförbundets 
centralstyrelse och styrelseledamöter 
i LfM. Detta blev inledningen till ett 
samarbete. Den 12 mars deltog 
undertecknad och vice ordförande 
Ingrid Eckerman i ett möte där LfM 
fick tillfälle att inför ordförande Eva 
Nilsson Bågenholm och hela central-
styrelsen lägga fram våra synpunkter 
på miljö och hälsa, vad vi och Läkar-
förbundet kan göra var för sig och 
tillsammans.  
   Läkarförbundet har nu gått med i 
”Climate and Health Council”, 
grundat av British Medical Journal. 
Läkarförbundet och LfM lade under 
mars månad in en ansökan till Riks-
stämman om ett gemensamt sympo-
sium på temat ”läkemedel, miljö och 
hälsa” och har nu kommit långt i 
planerna på temat ”klimat och hälsa” 
under Almedalsveckan på Gotland 8 
juli. 

   Tyvärr kan vi redan konstatera att 
Riksstämman sagt nej till symposie-
förslaget. Vi har funnit Läkare-
sällskapet beklagligt negativt till och 
konservativt inom miljöområdet. 
Planeringen av seminariet om 
”klimat och hälsa” i Almedalen löper 
dock vidare. 
   LfM anser det som en stor fram-
gång att Läkarförbundet nu har enga-
gerat sig i miljöfrågan. Vi ser det 
som resultat av långvariga påtryck-
ningar från LfM, ett starkt intresse 
från Lars Nevander m.fl. personer 
inom sjukhusläkarföreningen samt 
att tiden börjar bli mogen för enga-
gemang i frågor rörande miljö och 
hälsa i allmänhet och klimat och 
hälsa i synnerhet. Lars är barn-
psykiater och vår kontaktperson med 
Läkarförbundet. 
   Seminariet om Östersjön den 1 
februari i Uppsala blev en framgång. 
Det höll en mycket hög klass och 
uppskattades mycket av såväl del-
tagare som föreläsare. Uppsala Nya 
Tidning (UNT) hade en stor artikel 
från seminariet.  

   Årsmötet hölls hemma hos 
styrelsemedlemmen Åke Thörner 
den 14 mars. Per Ribbing från IfM 
talade om trafik och miljö. Invald i 
styrelsen blev Ingrid Gunnarsson 
från Lidingö, läkare och företagare 
med miljövårdsinriktning. Hon 
hälsas varmt välkommen. Jehns-
Christian Martineus övertar kassörs-
rollen efter Ylva Skånér och Ingrid 
Eckerman går upp som vice ord-
förande. Ordförande, d.v.s. under-
tecknad och sedan september 2006 
pensionerad barnläkare, blev omvald 
trots intresse av att avgå. Det kan 
tyckas vara ett svaghetstecken att 
föreningen inte lyckats vaska fram 
yngre efterträdare. Jag tackar ändå 
för det stora förtroende som visats 
mig och jag skall göra det bästa av 
mitt uppdrag den kommande man-
datperioden. Årsmötet avslutades 
med supé för dem som när-varat. 

Tryggve Årman 
Ordförande 
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TYST HAV – 
UTFISKNINGEN AV 
ÖSTERSJÖN 
Isabella Lövin, författare och 
journalist. Författare till boken ”Tyst 
hav – jakten på den sista matfisken” 
http://isabellalovin.com 
 
Det är inte bara gifter och över-
gödning som hotar Östersjön. Det 
största hotet utgörs kanske av ut-
rotningen av torsken.  
   Eftersom torsken är den fisk som är 
högst upp i näringskedjan så kollapsar 
hela ekosystemet när den dör ut. Detta 
får ytterst allvarliga konsekvenser för 
såväl vattenmiljö som djurliv i vårt 
innanhav. Men vi kan reparera en hel 
del av de redan uppkomna skadorna 
om vi agerar nu och behandlar ut-
fiskningen av torsk som en miljöfråga. 
Idag är det fortfarande inte en till-
räckligt prioriterad fråga för makt-
havare och politiker. 
 
Bakgrund 
Som kulturjournalist med ett starkt 
miljöengagemang skrev Isabella Lövin 

(bland andra) i början på 90-talet i sin 
veckospalt i Expressen om miljögifter 
och genom påtryckningarna från den 
alltmer informerade allmänheten så 
skedde flera positiva förändringar. 
Tvättmedel började bli miljövänligare, 
det togs fram alternativ till klorblekt 
papper och det första freonfria kyl-
skåpet uppfanns på mycket kort tid 
efter en provokativ insats från 
Greenpeace. Konsumentmakten var 
något att räkna med. Så småningom 
hamnade hon på tidningen Allt om Mat 
samtidigt som det var valår och miljö-
partiet ställde krav på att förbjuda 
torskfisket i Östersjön. Detta blev ett 
uppvaknande. Hittills hade man mest 
hört talas om övergödning och andra 
föroreningar. Att det fanns ett överfiske 
som skulle hota havet var nytt för de 
flesta. Lövin bestämde sig för att ta 
reda på mer och efter att ha förvärvat 
skrämmande insikter och nyttiga kun-
skaper från såväl forskare som politiker 
så skrev hon boken ”Tyst hav”.  
 
Politik och överfiske 
Eftersom socialdemokraterna behövde 
miljöpartiets stöd för ett regerings-
samarbete så godtog de kravet på att 

stoppa torskfisket efter att fiskeriverket 
fått utreda frågan. Alla var överens. 
Såväl regeringen som fiskeriverket och 
naturvårdsverket hade tillgång till 
samma odiskutabla fakta – torsk-
bestånden var akut hotade och ett stopp 
skulle ge återhämtning inom några år. 
Åtminstone trodde man att Östersjön 
och Kattegatt kunde återhämta sig. 
Skagerack var man mer pessimistisk 
inför – där var torsken redan för-
svunnen. Socialdemokraterna lade upp 
en plan där även fiskarna skulle kom-
penseras för deras minskade inkomster. 
Då förbjöd EU-kommissionen Sverige 
att anta ett nationellt fiskestopp pga 
gemensam fiskeripolitik och man ansåg 
att de svenska fiskarna diskrimine-
rades. Efter detta blev allt tyst. 
    Lövin började undersöka saken 
vidare och fann till sin förvåning att 
total enighet rådde bland de främsta 
experterna på området. Dessa forskare 
är anställda av fiskeriverket och en del 
ingår i Internationella Havsforsknings-
rådet med representanter från de nord-
atlantiska länderna och Norden. Man 
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OMEDELBART STOPP FÖR  
TORSKFISKET! 
Östersjön är ett hotat innahav med tillrinning av vatten och 
avfallsprodukter från ett stort antal länder och med en 
känslig fauna. Vad kan vi – allmänhet, forskare och politi-
ker – göra för att hindra en miljökatastrof och vända ut-
vecklingen mot ett allt friskare hav? Det är frågor som 
ställdes på vårt seminarium 1.2.2008.  
   Här fick vi bland annat veta att när torsken fiskas ut rub-
bas hela ekosystemet i havet. Strömming och skarp-
sill sprider sig hämningslöst och konsumerar stora mängder 

djurplankton, vilket ger utrymme för förökning av växt-
plankton som i sin tur ger algblomning. Mängden djur-
plankton räcker inte till, och strömmingen blir allt magrare, 
liksom sälar och sillgrissleungar. Eftersom fet fisk är ett av 
våra bästa näringsämnen så är detta mycket dåligt ur folk-
hälsosynpunkt. 
   Ännu finns det chans att torskbeståndet kan komma till-
baka - men det kräver ett omedelbart totalt stopp för fis-
ket. Det finns alltså all anledning för oss läkare att krä-
va stopp för torskfisket. 

Ingrid Eckerman  



hade beräknat att de två torskbestånden 
i Östersjön var kraftigt decimerade och 
att det östra beståndet riskerade kollaps 
om fisket fortsatte på samma nivå. En 
miniminivå på beståndets storlek för att 
undvika överfiskning angavs till 240 
000 ton. 2003 antogs en återhämtnings-
plan som skulle se till att just den 
gränsen inte underskreds. Detta skulle 
ske med hjälp av selektiva fiskeredskap 
samt fiskestopp några månader 
sommartid varje år.  
   2001 räknade man till endast 100 000 
ton torsk inom samma bestånd. Nu fick 
man justera siffrorna till en miniminivå 
på 160 000 ton, som är det värde under 
vilket man inte bör gå om man vill 
undvika en total kollaps av bestånden. 
Idag har vi endast 80 000 ton torsk 
kvar av beståndet i Östersjön. Varför 
händer inget? 
 
Lärdomar av Kanada 
1992 stoppade Kanadensiska myndig-
heter torskfisket helt efter många års 
överfiske. Det från början torskrika 
vattnet utanför Grand Banks, 
Newfoundland, hade år efter år utsatts 
för ett makalöst rovfiske. Från att ha 
varit ett hav som formligen kokade av 
fisk hämtade man årligen upp 800 000 
ton så bestånden minskade till 300 000 
ton på 80-talet och till 2 000 ton 1992. 
Då först satte man stopp. Torsken där 
har aldrig återhämtat sig. Idag tjänar 
fiskarna bra på att fiska hummer – det 
djur som tog över i det obalanserade 
ekosystemet som följde. Vem tjänar på 
att fiska slut på torsken i Sverige? De 
som fiskar sill som används till djur-
foder? 
 
Kollapsande ekosystem 
Ekosystemen beskriver hur allt liv 

hänger ihop och är beroende av 
varandra. När en viktig länk i kedjan 
brister så faller allt samman. Torsken är 
högsta rovfisken i Östersjön. Torsk äter 
sill (strömming) och skarpsill. När 
torsken minskar i antal ökar sill-
bestånden och breder ut sig på nya om-
råden där de tidigare inte funnits. Kon-
kurrensen om föda – djurplankton – 
ökar. Bristen på djurplankton leder till 
att mängden växtplankton ökar. Där-
med ökar också algblomningen.  
   Flera andra allvarliga konsekvenser 
ses. Sälar och sillgrisslor blir allt 
magrare och svälter då deras föda 
utgörs av sillen som också svälter och 
inte ger samma näring längre. Gädd-
yngel och aborryngel svälter ihjäl pga 
brist på djurplankton och för att de 
själva blir föda åt de stora svältande 
sillbestånden. Akuta bristsjukdomar 
(B-vitamin) drabbar såväl fiskbestånd 
som sjöfågel och kan troligen relateras 
till överfisket som rubbat ekobalansen i 
havet.   Gulorna i trutars och ejdrars 
ägg är blekare idag än 70-talet på grund 
av brist på antaxantin, den antioxidant 
som gör laxens kött rött.  
   Det kan tyckas vara komplicerade 
samband, men genom att man konse-
kvent har underskattat beståndens stor-
lek som en viktig faktor för att upprätt-
hålla en god havsekologi och bara tittat 
på miljögifter så är läget mer än akut. 
Här gäller faktiskt att kvantitet ger 
kvalitet. Och att försöka komma åt 
problemet genom att överfiska sillen 
istället skulle bara leda till ännu en 
miljökatastrof. Boten får inte vara värre 
än soten!  
 
Nuläget 
Det finns ett lekområde kvar i Öster-
sjön där botten inte är död. Det finns 
inga marginaler för hur mycket salt-

halten kan förändras i vårt speciella 
bräckta innanhav för att torskynglen 
ska kunna överleva. 2008 års fiskekvot 
av torsk är 50 000 ton, vilket är en 
otroligt hög kvot med tanke på hur lite 
torsk som finns kvar i Östersjön. Det 
finns inga marginaler där heller. En 
torsk kan bli upp till 40 år gammal och 
mycket, mycket större än de små fiskar 
som vi tar upp idag. Ibland är de inte 
ens könsmogna när de fiskas och har 
alltså inte kunnat ge upphov till nya 
fiskar. Vid senare mätningar av be-
stånden fanns på vissa ställen i Öster-
sjön endast ett fåtal individer över 1 år.  
   Västerhavet är ännu värre drabbat där 
många kustnära bestånd redan har ut-
rotats helt och kommer inte tillbaka. De 
torskar man kan fånga längs kusten är 
Nordsjötorsk som simmat in och söker 
föda. Ekosystemen är rubbade på grund 
av överfisket. Fiskar, fåglar och sälar 
svälter ihjäl. Vi har passerat alla 
gränser för det tillåtna och att fortsätta 
torskfisket är inte etiskt försvarbart. 
 
Framtiden 
Det som krävs är ett totalstopp på 
torskfisket nu. Bara då kan vi ge 
torsken en chans att återhämta sig och 
på några års sikt börja fiska torsk igen 
med metoder förenliga med ekologiskt 
hållbar utveckling. Det i sin tur skulle 
förhoppningsvis generera positiva 
effekter på resten av ekosystemet i 
havet. Här gäller det att ta tillbaka 
konsumentmakten och ställa 
politikerna till svars.  
   Brian Tobin som var fiskeriminister i 
Kanada, höll 1994 ett tal till forskarna 
där han ansåg att det som skett i 
Newfoundland varken var en olycka 
eller ett mysterium. Han menade att 
man hade gått med öppna ögon rakt 
mot katastrofen pga bristande hänsyn 
och omdöme och att man inte hade 
agerat etiskt försvarbart. Han hoppades 
att man kunde enas om att förhindra ett 
upprepande av den miljökatastrofen till 
varje pris.  
   Översatt till svenska förhållanden 
borde det vara ett mycket billigt pris, 
att ekonomiskt kompensera några 
hundra yrkesfiskare jämfört med att 
låta framtida generationer betala för en 
kollapsad Östersjö där man varken kan 
fiska, simma i eller dricka av vattnet.   

Anna Spencer 
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POLITISKA 
ASPEKTER PÅ 
ÖSTERSJÖNS MILJÖ 
Katarina Veem, VD Baltic Sea 2020 
(Björn Carlsons Östersjöstiftelse) 
www.balticsea2020.se 
 
Vår tid präglas av ständigt åter-
kommande överenskommelser, ”nu ska 
vi försöka förändra det här”. Det finns 
en optimism, en vilja. Men väldigt 
mycket kostar väldigt mycket pengar – 
för staten, lantbrukarna och fiskarna.  
   Andra föreläsare denna dag har visat 
på problem som har enkla lösningar där 
målen är lätta att uppnå. Men det vi står 
inför idag är att försöka göra något åt 
de komplexa samband som kanske inte 
ens är biologiska. 
   Övergödningen har haft direkt 
inverkan på mängden torsk i havet. Om 
vi ska ner på 50-talets nivå så innebär 
det mycket mindre fisk vilket i sin tur 
drabbar fiskarna. Här måste vi tänka på 
hur olika sektorer och deras intressen 
hänger ihop. Jag kommer här med ett 
påstående som tangerar andra före-
läsare: Särintressena hotar sam-
verkansinititativen som är tänkta att 
rädda Östersjön. Vad kan – vill – vågar 
vi göra? Detta är inte en enkel process. 
 
Komplexa samband 
Dagens miljöarbete bygger på stup-
rörstänkande. Varje samhällssektor har 
ansvar för att följa upp och åtgärda sina 
egna miljöproblem. Vi kallar detta 
sektorsansvaret. Det har hittills varit 
framgångsrikt. Men idag rör det sig om 
problem med komplexa samband, t.ex. 
klimat och  havsmiljö. Klimatfrågan 
har lyfts upp på bordet medan arbetet 

med havsmiljön fortfarande sackar 
efter. Det krävs mycket arbete för att 
lyfta problemhanteringen till de nivåer 
som behövs. 
   Jag har en hypotes. ”Klimatet” är 
något otydlig, diffust, man vet inte var 
det finns. Det har krävts mångårigt 
engagerat forskande med mycken 
samverkan för att uppnå dagens kun-
skapsläge. Det krävs samma sak för 
havsmiljön. ”Havet” väcker associa-
tioner som sommarstuga, varma 
klippor, ljum sommarkväll, fåglar, 
kluckande mot stranden. Men detta är 
inte havet. Vi tittar ut över ytan men 
har ingen aning om vad som händer 
under den. Sportdykare tittar under 
ytan, men de är få. Det är inte många 
lärare som sätter våtdräkter på barnen 
och tar med dem ner i havsmiljön.  
   Vi förstår inte vad vår vardag har för 
inverkan på det biologiska samhället. 
Därför är det viktigt att ställa frågan 
vad vi är beredda att göra. Om vi ska 
lyckas kräver det en omfattande 
miljöanpassning av politiken inom 
Sverige och EU. Detta ställer vi i tider 
som präglas av tillväxt och svikande 
världsmarknad.  
 
Sektorsansvar på gott och ont 
Ur det nationella perspektivet handlar 
det om sektorsansvaret. Men detta ger 
inte aktörerna en fullständig bild av 
havsmiljön. Jordbruksverket har inte 
som sin uppgift att analysera vilken 
effekt näringsläckaget har på havs-
miljön. Fiskeriverket har inte heller 
som sin uppgift att analysera vilka 
konsekvenser ett nytt fartygsstöd får  
på hela ekosystemet. Och om Natur-
vårdsverket vore här skulle de argu-
mentera för miljömålen.  
   Visst, det är bättre än ingenting. Men 

som f.d. tjänste-
man vet jag att 
miljömålen är för-
handlingsresultat i 
svenska staten, 
”det här har vi råd 
att göra”. De är 
inte uppsatta 
utifrån vad miljön 
kräver att vi gör. 
Det leder till att 
lösningarna inte 
har möjlighet att 
vara så omfattande 
att vi kan vända 
den negativa 

trenden. Miljömålen är inte detsamma 
som att ta nationellt ansvar för 
helheten, effekterna i havsmiljön. Enda 
sättet är att alla aktörer inom areella 
näringar deltar i problemanalysen och 
värnar om det gemensamma havet i 
stället för att se till sitt eget intresse. 
   De 650 miljoner, som donationen till 
stiftelsen är värd idag, kan vi använda 
fram till 2020. Nu ska vi hitta de rätta 
arbetsformerna. Miljöproblemen kan 
inte lösas inom miljösektorn, de be-
höver andra typer av insatser. En åtgärd 
vi diskuterar är att försöka påverka 
dagens fiskeri- och jordbrukspolitik, 
regionalt i Östersjöländerna men ytterst 
i Europa. Vi behöver en havspolitik 
som drivs av tvärsektoriellt samarbete 
och integrerat ansvarstagande.  
   Helsingforskommittén (HELCOM) 
var en dörröppnare för diskussioner 
fr.a. med ryssarna. Problemet är att 
inget land är rättsligt bundet att 
efterleva rekommendationerna. Det är 
svagheten märker vi idag i Europa. 
HELCOM är historisk, en vagga till 
samarbete i hela världen. Samarbete är 
en utmärkt plattform men behöver 
göras bredare, effektivare, mer ända-
målsenlig. Detta kräver politisk vilja.  
   Miljöpolitiken är en svag beskyddare 
av haven. Miljöpolitiken har en tendens 
inte att sätta upp egna mål, ”sjön ska 
vara ren”, utan i stället att vara reaktiv 
– ”nu är det en massa föroreningar här, 
nu måste vi åtgärda”. Det gör den svag, 
i synnerhet beträffande havet. I vår 
region har de största hoten i havsmiljön 
sitt ursprung i två oerhört starka 
politikområden – jordbruk och fiske. 
 
Subventioner 
Jordbruk och fiske är näringspolitiska 
områden, men det är inte miljön. 
Jordbruks- och fiskepolitiken har någon 
slags rättslig överhöghet framför 
miljöpolitiken och större möjlighet att 
hävda sin rätt. Miljöpolitikens anslag är 
i storlek fragment av de subventioner 
som går till jordbruk och fiske. Sub-
ventioner leder till skadliga effekter på 
Östersjön pga. överkapacitet hos fiske-
flottan och övergödning av jorden.  
   Eftersom det inte får kosta för mycket 
schackrar man med miljöpolitiken. 
Trots detta ska miljöpolitiken för att 
värna haven ta sig an de två ekonomiskt 
mest drivande områden som finns i 
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Europa och som dessutom finansieras 
med subventioner. Det är det system vi 
befinner oss i idag. 
   Subventioner finns olika former. De 
skulle kunna användas i större ut-
sträckning för att åtgärda negativa 
miljöeffekter. Det finns sätt att hitta 
nya mekanismer men det kräver att 
nationella särintressen läggs lite åt 
sidan. Att använda subventioner på ett 
miljövårdande sätt verkar långt borta. 
Men vi i stiftelsen tror att det går att 
genomföra långsiktiga reformer 
gemensamma för fiske- och jord-
brukspolitiken. Utan dessa kan vi inte 
uppnå miljökvalitetsmål som är till 
gagn för havet och det havet pro-
ducerar. Det krävs en fördjupad dialog 
inom EU för att målet uthållig för-
valtning av havet inte ska begränsas av 
strukturer eller politiska hänsyn, utan 
att målet i sig definierar åtgärderna. 
 
Nytt tänk nödvändigt 
Att fortsätta på den inslagna vägen där 
en kraftfull fiskerilobby hindrar 
genomförandet av en uthållig fiskeri-
politik anpassad för Östersjöns miljö 
låser miljöarbetet. Det finns ingen 
realism i att upprätthålla ett sådant 
system där problematiken på miljö-
områdena är så komplex och går på 
tvärs mot intresseområdena. Jag tror att 
Sverige måste våga vara drivande och 
utmana de här strukturerna, trots att de 
stöds av inflytelserika EU-organisa-
tioner. Jag tror att Östersjön behöver en 
särskild jordbruks- och fiskepolitik 
som är anpassad för den här regionen, 
som i sin tur inte är densamma som 
Frankrike och Spanien. Jag tror att en 
gemensam likadan lösning över hela 
Europa inte är ändamålsenlig eller 
möjlig. Men vågar vi tänka den tanken 
och fortsätta kalla oss EU-vänner? 
   Vi måste göra upp med föråldrade 
tänk som hämmar oss i att finna 
hållbara lösningar. Vi behöver ett 
regionalt ansvar för att förvalta vårt 
hav. Vi har en utmärkt plattform i 
befintligt miljöarbete som i HELCOM. 
Låt oss ge våra politiker ett bredare 
mandat. Vi måste samarbeta med alla 
näringarna. Vi måste föra dialog med 
jordbrukets och fiskets representanter. 
Miljöarbetet med att rädda Östersjön 
faller platt om vi inte driver på denna 
fråga. Stiftelsen kommer lägga en stor 
kraft på att väcka debatt och opinion. 

Vi kommer att ge medborgarna olika 
förslag på hur det kan genomföras.  
 
Diskussion 
Fråga: Har man tittat på ekonomiska 
värden? Är inte värdet av fritid, turism 
större än värdet av fiskerinäringen? 
Veem: den typen av rapporter håller på 
att sammanställas. Rapporten ”Fisk och 
Fusk” i mitten av 90-talet visade för-
hållandet mellan subventioner – 
intäkter. Det kostar Sverige mer att ha 
ett fiske igång än de intäkter som 
fiskarna har. Särintresset i fiskelobbyn 
är enormt stark, och locket lades på 
rapporten för att undvika krig med 
särintresset. Men vi måste finna 
lösningarna tillsammans. Fiske- och 
jordbrukspolitiken finns med i EUs 
grundval och har rättslig kraft. Hittills 
har det inte funnit så många aktörer 
med resurser och ihärdighet nog att 
möta särintressena. Kanske stiftelsen 
har möjligheter att jobba mer syste-
matiskt och långsiktigt. 
 
Fråga: Fiskarna säger att forskarna har 
fel. Vill de inte se verkligheten? Vad 
ligger bakom?  
Veem: Det finns inget enkelt svar. De 
möts inte, de talar olika språk utifrån 
olika förutsättningar och olika 
världsbilder. Forskarna upprepar 
mätningarna exakt likadant, på samma 
ställen, medan fiskarna har en yrkesära 
i att veta var fisken är just denna dag 
beroende på vind, temperatur etc. 

Ingrid Eckerman 

ÖSTERSJÖNS  
EKOLOGI 
Fredrik Wulff, professor i marin 
systemekologi, Stockholms Universitet 
 
Huvudbudskapet i Wulffs föredrag var 
positivt – att Östersjöns miljö kan 
förbättras avsevärt.  För att uppnå detta 
krävs dock flera insatser. Alla länder 
kring Östersjön måste ovillkorligen 
samarbeta i dessa frågor och man bör 
koncentrera sig på att minska utsläppen 
av kväve och fosfor. 
 
Bakgrund 
Från att ha varit ett närsaltsfattigt 
innanhav har övergödningen av 
Östersjön under 1900-talet lett till att 
belastningen av kväve mer än 
fördubblats och fosformängderna mer 
än tredubblats. Dessutom har man 
kunnat se en dramatisk ökning av 
blågrönalgernas blomning och 
utbredningen av syrefattiga 
bottenområden.  
   Blågrönalger har alltid funnits men 
det som gör situationen allvarlig är inte 
bara att de är giftiga utan även att de 
fixerar atmosfäriskt kväve i Östersjön. 
Under några få varma sommarmånader 
kan blågrönalgerna tillföra vattnet lika 
mycket kväve som annars kommer från 
all flodtillförsel.  
   De syrefattiga bottnarna bidrar också 
till ökande belastning genom att årligen 
läcka uppåt 100 000 ton fosfor, vilket 
kan jämföras med de 30 000 ton fosfor 
som tillförs externt under samma tid. 
   Om man minskar utsläppen från 
jordbruket samt skapar bättre 
avloppsrening så skulle utsläppen av 
kväve och fosfor kunna halveras. 
 
Problem 
Utsläppen fördelar sig olika från 
länderna kring Östersjön. Belastningen 
är störst från befolkningstäta områden 
samt där jordbruk bedrivs. Stora 
utsläpp kommer t ex från de östliga 
Östersjöländerna som fortfarande till 
övervägande del är agrara samhällen 
men också med ökande 
levnadsstandard vilket innebär ökning 
av utsläpp. Därmed kan vinsterna bli 
störst om man kan minska deras bidrag 
till belastningen. Vi i Sverige har bättre 
infrastruktur och regelverk som gör att 

(Forts. från sidan 4) 

(Forts. på sidan 6) 
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Sex prioriterade åtgärder 

• Minska torskfisket dras-
tiskt 

• Inför kemisk rening av 
avloppsvatten i hela regio-
nen 

• Minska läckage av närings-
ämnen från land 

• Pröva annorlunda lösningar 

• Förnya dagens jordbruks- 
och fiskepolitik 

• Öka opinionstrycket i regi-
onen 
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det förmodligen går fortare för oss att 
initiera och vidta åtgärder. Å andra 
sidan släpper vi i princip ut samma 
mängder kväve och fosfor som på 70-
talet trots förbättringar inom vårt 
miljöarbete. Samarbete är således helt 
nödvändigt. 

   Förbättrad avloppsrening där alla 
Östersjöländerna fick en gemensam 
standard i nivå med svenska renings-
verk skulle minska fosforutsläppen  
med 35 % och kväveutsläppen med 
5 %. 
Att införa fosfatförbud som enda 
åtgärd skulle minska fosfatutsläppen 
från 1,2 kg/person/år till 0,2-0,6 kg/
person/år. Kombinationen av de två 
åtgärderna skulle bli ännu mer effek-
tiva samtidigt som blågrönalgernas 
blomning skulle reduceras med 50 %. 
Dock minskar inte kvävebelastningen 
utan parallella åtgärder inom jord-
bruket. 
   Med maximala ansträngningar 
beräknas jordbruket helt kunna elimi-
nera fosforläckaget från gödning och 
reducera kvävebelastning med 50 %. 
Görs däremot ingenting, samtidigt som 
vi behåller dagens antal djur per jord-

bruksenhet, eller om vi expanderar 
antalet djur/jordbruksenhet i framtiden 
så att de blir som de mest jordbruks-
intensiva regionerna idag, så kommer 
vi att se en ökning av kväve- och 
fosforutsläppen med 50 – 100 %.  
Sammanfattningsvis kan vi välja 
framtidsscenario – minskning av 
utsläppen med 50 % eller ökning av 
utsläppen med 50 %. 
HELCOM 

Helsingforskommissionen HELCOM 
har lagt fram en aktionsplan för att 
rädda Östersjön där man i stort sett har 
målen att gå tillbaka till värden från 
mätningar gjorda 1955 avseende 
övergödning (mätt som siktdjup). 
Överenskommelsen mellan länderna 
kring Östersjön, som undertecknades 
november 2007 i Krakow, innebär att 
man senast 2016 har börjat vidta 
åtgärder för att 2021 ha uppnått god 
ekologisk status. Det kan tyckas som 

en lång tid men å andra sidan var en 
del av målen mycket konkreta, t ex 
bestämdes att minska fosforutsläppen 
med 40 % och kväveutsläppen med 20 
% till dess. 
Andra vägar att gå är att minska 
atmosfäriska depositioner (f.n. 25 % av 

aktuell kvävebelastning), ökat inflöde 
från Nordsjön, att påverka sjöfarten 
och handeln med gödning. 
   Vad vetenskapen kan bidra med är att 
definiera funktionella miljömål, visa 
vad som behövs för att uppnå specifika 
mål, beskriva den relativa vikten av 
olika faktorer som påverkar föro-
reningar, definiera hur mycket miljön 
kan förbättras – av vem och beskriva 
kostnader för att uppnå målen 
   Vetenskapen kan däremot inte 
fastställa de mer filosofiska och 
moraliska frågorna. Vad är en god 
Östersjömiljö? Vad är det värt? Vad är 
gott nog? Hur länge kan vi vänta? 
Vilka åtgärder är politiskt och socialt 
acceptabla? Hur ska vi implementera 
förbättringarna? 

Anna Spencer 
 

(Forts. från sidan 5) 
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Slutsatser 1 
• Läget kommer att förvärras om 

den nuvarande intensifieringen 
av jordbruket fortsätter. 

• Störst förbättringspotential: 
minska fosforutsläppen från öst 
(avlopp och tvättmedel) samt 
minska kväveutsläppen från 
västländers jordbruk. 

• Störst risk att öka belastningen 
av kväve och fosfor om jordbru-
ken intensifieras i länder i östra 
och sydöstra Östersjöområdet. 

Slutsatser 2 
• Endast små förbättringar är 

möjliga med regionala åtgärder 
• Alla länder kring Östersjön 

måste samarbeta 
• ”Polluters pay principle” är dyr 

och orealistisk för Östersjölän-
derna 

Vad göra? 
• förbättra avloppsrening 
• förbud mot fosfater i disk- och 

tvättmedel 
• åtgärder i jordbruket 
• göra ingenting 

Bluegreen blooms in the Baltic proper
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Jag arbetar vid CBEES och Institu-
tionen för livsvetenskaper. Här be-
driver vi tvärvetenskaplig forskning, 
bland annat i samarbete med 
Östeuropa, om hållbar utveckling, 
förvaltning av miljöfrågor med mera. 
   Ett pågående projekt är ”Regulation 
of chemical risks in the Baltic Sea 
area”, reglering av kemikalier i Öster-
sjöregionen. Vi har funnit förvånans-
värt stora skillnader i regelutformning 
och tillämpning mellan olika områden 
och mellan olika länder, förvånansvärt 
få utvärderingar av effekter av regel-
tillämpning och förvånansvärt lite 
erfarenhetsutbyte mellan olika om-
råden. En rapport utkommer 2009. 
   Ett planerat projekt är kemikalier i 
varor och textilier (ChemTex) i sam-
arbete med Svenska Naturvårds-
föreningen och olika företag, bl.a. Ikea. 
Vi tittar på ämnen som innebär stor 
miljörisk, bl.a. i Östersjön: ftalater, 
metaller, flamskyddsmedel, nonyl-
fenoler i reningsverk och perfluorerade 
ämnen. Förekomsten av dessa ämnen i 
naturen är beroende av faktorer som 
ökad konsumtion av textil, kompli-
cerade produktkedjor och komplicerat 
och oklart miljöarbete och regler. 
 
Lyckat miljöarbete 
DDT är ett lyckat exempel som idag 
inte ger större toxiska effekter i 
Östersjön. Indikationer på farlighet 

fanns långt innan man upptäckte 
problemen i Östersjön och sedan kom 
fram till konsensus. Det tog lång tid 
tills man gjorde något, och därefter 
kom en lång återhämtningsperiod. 
DDT finns kvar i sedimenten, jordar 
etc, där det utgör en källa långt efter 
det man slutat använda preparatet. 
Tidsperspektivet är långt. 
   När det gäller PCB har det använts i 
många olika produkter, och det finns 
fortfarande lager och källor kvar. 
   Havsörnarnas reproduktion har 
förbättrats pga lägre gifthalter. Nu 
ligger den ugefär på genomsnittsnivån 

fram till 1950-talet. 
   HELCO, Helsingforskommissionen, 
identifierade ett antal källor till för-
oreningar. De flesta källorna i Sverige 
och många på andra håll har nu 
försvunnit. Detta är ett exempel på 
lyckad utveckling. 
 
Försiktighetsprincipen 
Om man tar ett större perspektiv på att 
upptäcka miljöfarliga företeelser och 
sedan åtgärda dem så skrev Europeiska 
miljövårdsverket (European Environ-
ment Agency) rapporten ”Late Lessons 
from Early Warnings: The Precautious 
Principle 1860-2000”. Här gick man 
igenom en massa fall med miljöpro-
blem som identifierades, studerades om 
de åtgärdades och vad som störde åt-
gärdandet. Slutsatserna blev:  

• Det måste finnas beredskap för 
oväntade händelser. Det är ofta det 
vi inte vet som är det viktiga.  

• Sektorisering i vetenskapen ger 
blinda fläckar. Dessa måste 
identifieras och angripas genom att 
stimulera tvärvetenskap och bred 
forskning.  

• Forskning och övervakning för tidig 
varning är nödvändigt. Kunskap ska 
inte vara beroende av slumpen, som 
för DDT och PCB. Kontinuerligt 
starkt fokus på övervakning och 
forskning måste till. Vi har ju idag 
700 000 kemikalier i Europa, och 
det kommer hela tiden nya. Det är 
politiskt sett lätt att säga ”nu har vi 
löst miljöfrågan” – det ligger en fara 
i detta. 
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ÖSTERSJÖN – ETT KEMIKALIEHAV? 
Michael Gilek, docent i ekotoxikologi, Södertörns Högskola 

OH-presentationen finns på hemsidan www.dnsy.se/lfm 



• Undvik ”paralysis through 
analysis”. Det finns hela tiden något 
nytt man kan mäta, och inom 
vetenskapen tycker vi oss aldrig 
vara absolut säkra. I samhället, i 
användningen av vetenskapliga 
fakta, finns det helt andra analyser, 
andra sätt att använda dem. 

• Demokratiska beslutsformer ska till. 
Olika intressenter måste vara med i 
besluten. 

• Vi måste granska och analysera 
alternativ och lösningar. 

 
Hoten mot Östersjöns miljö  
För några år sedan sammanställde 
Naturvårdsverket en lista över de 
viktigaste hoten mot Östersjöns miljö: 
överfiske, övergödning, miljögifter, 
klimat, invandrande arter och för-
ändring eller förstörelse av biotoper. 
Det finns en fara i att prioritera, att 
välja ett problem och tro sig ha löst det. 
En annan dimension är t.ex. att miljö-
gifter inte dödar lika mycket torsk som 
vi gör genom att äta upp den. 
   Tre av de svenska miljökvalitets-
målen kan appliceras på Östersjön: 
Mål, 4 giftfri miljö, dvs halter nära 
bakgrund och ingen skadlig 

exponering, mål 7, 
ingen övergödning, och 
mål 10, ett hav i balans. 
Här finns många 
problem som inte 
kommer att lösas inom 
utsatt tid. Vi har inte 
kunskap om vilka 
ämnen som finns i 
rörelse t.ex i varor, hur 
farliga de är. Det finns 
otrolig många för-
orenade områden. 
Gifter ligger bl.a. 
bundna i bottnar. 
 
Läget idag  
De ämnen som vi vet 
något om har samman-
fattats i HELCOMs 
Aktionsplan för 
Östersjön 2007. Målen 
för 2020 liknar de 
svenska miljömålen: 
Koncentrationer nära 
naturliga, all fisk säker 
att äta samt opåverkade 
djur och växter. De 
gifter man fokuserar på 
tillhör framför allt 

halogengruppen:  
• Dioxiner – bildas vid förbränning 
• Organiska tennföreningar (TBT, 

TFT) – biocider, båtbottnar  
• Bromerade flamskyddsmedel 

(PBDE, HBCDD)  
• Perfluorerade ämnen (PFOS, PFOA) 

– ytbehandling, vattenavstötande i 
kläder 

• Nonylfenoler (NP, NPE) – ytaktiva 
ämnen, textilier   

• Oktylfenoler (OP, OPE) – ytaktiva, 
textilier   

• Klorerade paraffiner – smörjning, 
plaster, flamskydd   

• Endosulfan – bekämpningsmedel   
• Kvicksilver – finns fortfarande kvar. 

Ska EU exportera till andra länder? 
• Kadmium – från reningsverken 
   När det gäller havsörnen så ligger, 
enligt senaste rapporten, reproduk-
tionen fortfarande klart under 
bakgrundsnivån. Troligen finns det 
ännu en bakgrundspåverkan. Bio-
markörer i fisk ger indikationer på 
miljögiftspåverkan. 
   Dioxin i sillgrissleägg har minskat 
fram till mitten av 1980-talet men 
halterna är fortfarande relativt höga. 
Från början kopplades det till 

hormoslyr som förbjudits. Sedan har 
det kopplats till förbränningsprocesser. 
EU har satt upp gränsvärden för fisk. I 
Östersjön är halterna i fet fisk, t.ex. 
strömming, över gränsvärdena i stora 
delar Östersjön norr om Bornholm. 
Livsmedelsverket har fastställt 
rekommendationer och Sverige och 
Finland har fått undantag från EUs 
regler. Det är dosen, inte halten, som är 
det viktiga. 
   Tributyltenn (TBT) är fortfarande ett 
problem. Det leder till intersex hos 
olika snäckor med sterila honor. Trots 
förbud och reglering sedan 2003 är 
halterna fortfarande höga. Här miss-
tänker vi förorenade sediment. 
   För PDE, ett bromerat flamskydds-
medel, fanns ett maximum i slutet av 
1990-talet, och därefter har halterna 
gått ner. Men när det gäller HBCDD 
går halterna fortfarande upp. Reglerna 
har inte hängt med. Halterna av PFOS 
(perfluoroktansulfonat) i sillgrissleägg 
från Stora Karlsö går ständigt upp. 
 

Läkemedel 
Läkemedel har inte fått mycket upp-
märksamhet tidigare. Läkemedel 
används i samhället. I Sverige använ-
der vi 1 200 olika substanser. Aktiva 
substanser (ca 100 st) kommer ut i 
miljön. Till de viktigaste hör anti-
biotika, hormoner, smärtstillande och 
betablockerare. 
   Effekter av vissa substanser är 
observerade. På 1990-talet upptäcktes 
höga halter av etinylöstradiol utanför 
reningsverken vilket påverkade köns-
utvecklingen hos fiskar. I Indien dog 
gamarna av diklofenak som gavs som 
smärtlindring till gamla kor. 
Miljöbedömning görs nu av nya 
läkemedel före registrering.  
 
Toppen på isberget? 
Det här väcker frågan om det finns 
risker eller problem med andra 
substanser. Är det toppen av ett isberg 
vi talar om? I EU finns upp till 70 000 
kemikalier (85% tillväxt 1995-2020). 
Vi har  tillräcklig kunskap för ca 2 000 
av dessa ämnen. Kunskap saknas för de 
flesta arter, kronisk toxicitet  och 
blandningar. Det finns ett enormt be-
hov av metoder för prioriteringar. 
   Idag har vi också olika regler 
beroende på kemikaliers avsedda 
användning: Läkemedel, livs-

(Forts. från sidan 7) 

(Forts. på sidan 9) 
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medelstillsatser, bekämpningsmedel, 
biocider, kosmetika/hygienprodukter, 
allmänkemikalier. För de fem första 
finns separata regler, krav på testning 
och riskbedömning (miljökrav bara för 
vissa) samt godkännande före 
försäljning.  
   EUs reglering av allmänkemikalier, 
REACH (Registration, Evaluation, and 
Authorisation of Chemcials), är i kraft 
sedan 1 juni 2007. Större delen av 
lagstiftningen implementeras från 1 
juni 2008. Fullt implementerad är 
REACH från 1 juni 2018.  
   För de 70 000 ”existerande” kemi-
kalierna ställs inga krav på testning. På 
3 500 ”nya” ställs ganska omfattande 
krav på testning. På de 40 000 ämnen 
som producera i mindre mängd än 1 
ton finns inga krav på testning, vilket 
anses vara ett problem. När det gäller 
de 20 000 ämnen som produceras i 

mellan 1 och 10 ton finns indikationer 
av särskilt farliga egenskaper (PBT, 
vPvB, CMR) som måste följas upp. 
10 000 ämnen produceras i mer än 10 
ton, och här är uppföljning viktig. 
   Mina tankar kring behov av åtgärder 
är: Implementeringen av REACH 
behöver övervakas, utvärderas och 
kompletteras med tillsyn. Ytterligare 
skärpning av REACH behövs 
(lågvolym kemikalier). En Global 
kemikaliereglering behövs (SAICM, 
GHS, HELCOM osv.). Satsning på 
bred forskning och övervakning 
viktigt. Vi måste titta på farliga ämnen 
i varor (livscykelperspektiv) och 
använda oss av lagstiftning och 
marknadsdrivna styrmedel. Dessutom 
måste oavsiktliga ämnen och 
förorenade områden beaktas. 

Ingrid Eckerman 
 

 

 
 
 

(Forts. från sidan 8) 
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Svenska avdelningen av Världs-
naturfonden WWF har 170 000 med-
lemmar. Östersjön har alltid varit ett 
prioriterat område. Man samarbetar 
med övriga länder runt Östersjön i 
Team Baltic. 
   Östersjön är ung, unik och känslig. 
Den är världens yngsta hav och största 
brackvattenområdet i världen med en 
vattenyta på 415 000 km2 vattenyta. 
Nederbördsområdet är drygt fyra 
gånger större, 1,74 million km2. Det är 
ett särskilt känsligt hav för att det är 
bräckt, grunt, kallt, stratifierat (skiktat) 
och instängt. Nederbördsområdet 
utgörs av 14 länder, inklusive halva 
Vitryssland, med 90 miljoner män-
niskor. Här finns problem som öst/väst 
och rik/fattig. Av Östersjöns nio 
kuststaterna är 8 med i EU och utgör 

således en tredjedel av EU. 
   Man räknar med att 80% av 
föroreningarna kommer från land. Häri 
inkluderas oljespill. 
   Hotbilden utgörs av legalt och 
illegalt rovfiske, övergödning och 
kemikalier. 15% av världens havs-
transporter går på Östersjön. 
Klimatförändringarna har medfört att 
det nu finns fem vårfloder och att 
sälarna inte haft någonstans att sjunga 
denna vinter. Jordbruket kommer 
troligen flytta från södra till norra 
Europa i takt med att torkan ökar. 
   Det förändrade ekosystemet har gett 
stora tidningsrubriker. Storleken av de 
döda bottnarna ökar snabbt. För ett par 
år sedan motsvarande de ytan av 
svensk åkerareal, ca 30 000 km2. Nu 
räknar man det dubbla, ca 60 000 km2. 

På vissa ställen går de upp till 50-60 
meters djup. Läget är akut kritiskt! 
Andra rubriker är algblomningar och 
giftalger, torsken är slut, kustfisket 
utslaget och minskad turism på 
Gotland. 
   De lärdomar vi dragit är att miljö-
ministerier inte löser problemen. 
Lokala och nationella “nivåer” har ofta 
ej kapacitet. Man fokuserar på över-
vakning och planering istället för 
förvaltning. Det finns tekniska, eko-
nomiska och framför allt politiska 
problem för gränsöverskridande 
samarbete 
   Utmaningarna är bland annat att 
nuvarande politiska och administrativa 
system otillräckliga. Fiskekvoter är inte 
bindande. Det finns inga enkla tekniska 
lösningar eftersom problemen är kom-
plexa och inbegriper privat 
konsumtion. Lösningar måste sam-
ordnas över gränser. Vi behöver veta 
mer - men vi vet tillräckligt för att 
agera. Vetenskaplig oenighet används 
av politiker för att inte göra någonting. 
   Det är absolut nödvändigt att ett 
regionalt samarbete med “skarpa” 
beslut kommer igång. Mål måste sättas 
upp för ekosystem med tydlig ansvars-
fördelning. Realistiska mål för kväve- 
och fosforminskning ska vara kopplade 
till konkreta åtgärder. Fokus bör ligga 

(Forts. på sidan 10) 

NY FÖRVALTNING OCH NYTT LEDAR-
SKAP KAN RÄDDA ÖSTERSJÖN 
Henrik Gladh, WWF 
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på EUs jordbruks- och fiskepolitik, 
enskilda hushåll, transporter inom 
industri samt giftiga ämnen. Det finns 
också ett nödvändigt landskaps-
perspektiv – återställ ekologiska 
funktioner i våtmarker och åar. 
   Traditionellt eller top-down har man 
fokuserat på ”hotspots”: Rening av 
punktkällor; skyddade områden; 
politiska/institutionella lösningar; 
lagstiftning och regler; teknik; experter 
och konsulter; 
   Nu krävs nya metoder med ett 
bottom-up-perspektiv: Diffusa källor; 
uthålligt nyttjande; öppna informella 
lösningar; genomförande på lokal nivå; 
tvärsektoriella lösningar; process-
orienterad planering och förvaltning; 
återkoppling mellan olika nivåer. 
   Systemet måste ses over. 
Sektorsansvar förutsätter tydliga 
“slutmottagare” med mandat. 
Kostnadseffektivitet lokalt är högst 
önskvärt. Lokala aktörer måste 
involveras och deras intressen till-
varatas. Konkreta resultat på lokal nivå 
förutsätter tydligt ansvar på nationell 
och regional nivå.  
   Vem kan, vill, bör leda processen på 
regional nationell och lokal nivå? En 
god havsförvaltning kräver ett regio-
nalt, bindande ramverk kopplat till 
nationell lagstiftning, en integrerad 
förvaltning med alla berörda regional 
och nationella myndigheter ansvariga, 
stöd från näringsliv och invånare att 
Östersjön är en viktig förutsättning för 
regionen och relevant och effektiv 
forskning och övervakning. 
   Frågan måste lösas på statsministe-
rnivå – sektorsministrarna måste köras 
över. Ledarskap och mandat grundas 
på vetenskap och fakta, folkligt/lokalt 
och regionalt stöd, tydligt ledarskap, 
politiskt stöd, bindande beslut och 
finansiering. Pengar, folkligt stöd, 
politisk medvetenhet finns i Sverige. 
Om inte vi kan – vem kan då? Stora 
summor EU-pengar förs redan nu till 
den hör regionen. Det finns pengar för 
att rädda Östersjön. 

Ingrid Eckerman 

Ämnet är stranderosion och hur vi 
handskas med den. Människorna har 
ett förhållande till havet. Man vill 
förverkliga sina drömmar genom att bo 
vid och att färdas på det. Strandzonen 
är området med grunda havsområden 
och obevuxen mark. Hur ska vi hantera 
detta att människor vill bygga och bo i 
strandzonen? 
   Erosionen innebär inte bara förlust av 
mark, fastigheter och infrastruktur utan 
också förlorade stränder och rekrea-
tionsområden. Om dyner eroderas så 
försvinner ett skydd mot översväm-
ningar. 
   Statens geotekniska institut (SIG) är 
ett geotekniskt kompetenscentrum med 
myndighetsuppgifter, forskning och 
rådgivning. Kunder är statliga och 
kommunala myndigheter samt kon-
sulter och entreprenörer. Regeringens 
uppdrag till SIG är att ”Risker av 
stranderosionskall minska. SGI skall 
genom en samordnande roll verka för 
att minska skadorna av stranderosion.”  
   SGI:s översiktliga inventering av 
förekomst av erosion och geologiska 
förutsättningar för stranderosion visar 
att 15 % av kusten har förutsättningar 
för erosion. I södra Sverige kan vi 
räkna med 80 cm höjning av havs-
nivån. I norra Sverige tas höjningen ut 
av landhöjningen.  
 
Riskområden vid kusten – år 2100 
   Ett scenario ur Kristianstads-
perspektiv har gjorts. En meters 
höjning av havsnivån har då beräknats 
förflytta strandlinjen 200 meter upp på 
land. Hotbilderna är pågående erosion, 
höjd havsnivå och lokalt extremväder. 
Hotade värden är bebyggelse, framför 
allt småhus, industrier, naturlig miljö 
och turism. Cirka 153 000 fastigheter 
drabbas, och kostnaden beräknas till 
235 miljarder kronor. 
   Nu gäller det att klarlägga risknivåer 
och sårbarhet. Man måste anpassa, 
förstärka och förebygga göra genom 
permanenta och tillfälliga för-
stärkningar. 
Planeringsförutsättningarna måste 
klarläggas bland annat beträffande 
mark och vatten. Både lokalt och 
regionalt perspektiv behövs.  

Kustskydd - strategier 
Det finns flera strategier. Planerad 
reträtt innebär att bebyggelse kan 
flyttas bort från strandzonen. Strand-
linjen kan säkerställas med skydds-
vallar mm. Genom att anlägga nya 
dyner kan strandområdet utvidgas. En 
anlagd våtmark i strandzonen kan 
minska påverkan från havsnivå-
höjningen.  
   Skydd mot erosion och över-
svämning har traditionellt varit hårda: 
stenar, pirar, betongmattor mm. Detta 
är en teknik som lämnas mer och mer. 
Kustskydd idag och i framtiden går 
över till mjuka kustskydd i samklang 
med naturen.  Den sand som spolats ut 
läggs tillbaka igen så att man får en 
naturlig strand. Detta görs i alla länder 
utom Sverige. 
 
Sverige inför klimatförändringarna 
”Översiktlig sårbarhetsanalys för 
översvämning, skred, ras och erosion i 
bebyggd miljö i ett framtida klimat” är 
bilaga B14 i Klimat- och sårbarhets-
utredningen (SOU 2007:60). Den kan 
laddas ner från www.sou.gov.se/
klimatsarbarhet. Här beskrivs olika sätt 
att möta väntade klimatförändringar. 
Det är viktigt att man tar ett tydligt 
beslut om vad man ska göra. 

Ingrid Eckerman 
 

 

 

(Forts. från sidan 9) 

Östersjön förtjänar bättre… 
 

…för att vända den negativa tren-
den krävs starkt ledarskap, kraft-
fulla åtgärder och ny gränsöver-
skridande, integrerad förvaltning 

HUR KAN MÄNNISKAN SAMSPELA MED 
HAVET? 
Bengt Rydell, direktör Statens geotekniska institut 
www.swedgeo.se 
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Kristianstadsslätten är en gammal 
havsvik med stora ytor av lågt belägna 
områden. Genom den gamla havsviken 
flyter Helge å, Skånes största å. En 
stigande havsnivå kan hota strandnära 
bebyggelse. Det innebär också en ökad 
dämning av Helge å med återverk-
ningar ända upp till Kristianstad. 
   Cirka 10 000 personer bor i Åhus och 
kusten söderut. Dessutom finns cirka 
5-7 000 fritidsboende. Fler vill bosätta 
sig här. Under 2005-2008 arbetar vi 
med ett program för kustens ut-
veckling, främst bebyggelsen. Till 
programmet har en särskild bilaga 
tagits fram om konsekvenserna vid en 
framtida höjd havsnivå. 
   Ett nödvändigt underlag är att 
beräkna hur mycket havets yta stiger 
vid just vår kust. SMHI har på vårt 
uppdrag beräknat både medelvatten-
ytan och ”högsta högvatten”. Utmed 
Åhuskusten beräknas medelvattenytan 
om hundra år stiga upp mot 0,8 meter 
över nuvarande nivå. Högsta vatten-
nivå beräknas till cirka 2 meter över 
nuvarande medelvattenyta (worst 
case). 
   Nästa steg är att ta fram bättre höjd-
kurvor. I Sverige finns idag normalt 
bara 5-meters-kurvor. Kommunen har 
därför (hösten 2006) tagit fram           
1-meterskurvor utmed kusten. Därefter 
har låglänta områden avgränsats. Vi 
överraskades av hur låglänt det är på 
stora ytor jämfört med vad man upp-
lever på plats. Ibland finns en strand-
nära dyn som ger en känsla av skydd. 
   Risknivåer för bebyggelse har be-
dömts. Först för högsta högvatten i 

Hanöbukten (år 2100, värsta scenario). 
Nuvarande högsta vattenstånd är 1,3 m 
över havsnivån. Vid en permanent höj-
ning med 80 cm blir framtida högsta 
vattenstånd 2,0 m. Med 0,5 m tekniskt 
avstånd till detta kommer man fram till 
att bebyggelsen bör ligga på 2,5 m eller 
mer över nuvarande havsnivå. 
   Ett högre vattenstånd i havet medför 
också högre grundvattennivåer utmed 
en låglänt sandkust. Även ökad neder-
börd vintertid medför att de högsta 
grundvattennivåerna blir än högre. 
Grundvattennivåer är dåligt över-
vakade i Sverige. Utmed Åhuskusten 
genomförde vi ett mätprogram under 
2007. Resultaten visar att grundvatten-
nivåerna nära kusten påverkas av varia-
tioner i havets nivå. En bit inåt land 
kan grundvattennivåerna gå upp till 
cirka +1,7 m efter stor nederbörd och 
högvatten. Grundvattnets lutning beror 
på jordlagrens sammansättning 
   Risknivåer för högsta grundvatten (år 
2100, värsta scenario) blir något högre 
än risknivåer för högvatten. Med en 
generell säkerhetsmarginal på 0,5 m 
hamnar vi på 3,0 m. 
 
Hur hanterar vi dessa risker i 
planarbetet? 
Vid en risknivå på 3 meter eller mer 
utfärdas röd flagg för nya byggnaders 
placering, skydd och konstruktion. 
Krav ställs på anpassning till omgiv-
ningen – det är inte möjligt att fylla 
upp med stora massor. Högre grund-
vatten utgör problem för enskilda av-
lopp – kommunalt avlopp behövs för 
hela kusten. 

   Den sandiga kusten utsätts idag för 
erosion på en del sträckor vilket kan 
förvärras med stigande havsnivåer. Vid 
Östra Sand har man hösten 2007 gjort 
ett försök att läka strandbrinken med 
hjälp av kokosmattor och tång. 
”Strandfodring” – tillförsel av sand – 
är annars det som mest rekommenderas 
i Europa idag. Vi vill att det ska vara 
möjligt även i Sverige. I Kristianstad 
har avsatts medel under 2008 för ett 
mindre försök. Problemet är att få tag i 
sand samt att få finansiering och till-
stånd. 
   Preliminära riskområden för erosion 
är 100 meter in från stranden. En 
meters höjning av vattennivån blir 100 
meters ändring av strandlinjen enligt 
”Bruuns regel”. Hus på strandvallen 
kan vara hotade. Erosion av strand-
vallen kan dessutom öppna upp för 
översvämning av de låglänta områdena 
bakom.  
   Förändringarna behöver mätas. Nytt 
mätprogram har påbörjats hösten 2007 
med ekolodning och GPS-mätning på 
stranden. Tio profiler görs två gånger 
per år. Mätprogrammet är framtaget av 
SGI. 
   Önskvärt för alla utsatta sandkuster 
är att laserbatymetri görs vart 5-10 år 
för att klargöra djupförhållanden, 
sanddynamik och volymer. 
Sjöfartsverkets ekolodningar räcker 
inte. Staten bör samordna och del-
finansiera.   
   Högre havsnivå medför också ökad 
dämning av hela systemet 30 km 
uppströms.  
Kristianstad är redan hotat av över-
svämningar och vi förstärker nu våra 
vallar och pumpstationer för 200 
miljoner kronor. Centrala Kristianstad 
ligger bara 4 meter över Östersjöns 
nuvarande medelnivå. Stora delar 
ligger lägre och till och med under 

ATT PLANERA FÖR HÖGRE HAVSNIVÅ: 
KRISTIANSTAD OCH ÅHUSKUSTEN 
Michael Dahlman, C4 Teknik, Kristianstads kommun 
www.kristianstad.se/op 
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havets nivå. Vallarna som ska skydda 
Kristianstad dimensioneras efter högsta 
framtida högvatten både i Helge å och i 
havet. Vi har ett eget prognossystem 
”Flood Watch Kristianstad”. 
   Förutom nederbörd, temperatur och 
flöden övervakas nivåerna både i havet 
och i Helge å. Havets vattenstånd i 
Åhus mäts var femte minut. Prognoser 
för havets vattenstånd de närmaste två 
dygnen levereras varje dag av SMHI. 
Våra dagliga prognoser för vatten-
ståndet i Kristianstad tar med havets 
nivå i beräkningen. 
   Kristianstads kommun arbetar i 
övrigt aktivt med att minska utsläppen 
av växthusgaser. Vi blev Sveriges 
bästa klimatkommun 2005 (SNF).  
   Åhuskusten och Kristianstad klarar 
säkert en framtida havsnivå på  +0,8 m 
och högsta vattennivå på +2 meter med 
god planering. Ännu högre vatten-
nivåer skulle innebära stora problem 
för Kristianstad och Åhuskusten. 
Kanske blir det då åter en havsvik som 
det var för inte så länge sedan … 

Ingrid Eckerman 
 

JORDBRUKET, 
ÖVERGÖDNINGEN 
OCH ÖSTERSJÖN  
Markus Hoffman, Lantbrukarnas 
Riksförbund LRF 
 
Enligt Hoffman så är svenska lant-
brukare villiga att förändra sitt be-
teende om detta kan bidra till en bättre 
Östersjömiljö. Men de behöver hjälp 
med lagstiftning, utbildning och finan-
siering för att finna godtagbara alter-
nativa sätt att bedriva lantbruk. Sist 
men inte minst så vill de gärna se att de 
insatser som görs verkligen avspeglas i 
en bättre miljö. 
 
Bakgrund 
Enligt beräkningar från 2006 så utgör 
åkermark och betesmark 3,2 miljoner 
hektar av svensk mark. Man kunde 
räkna till 75 000 gårdar och 20 000 
heltidsjordbruk. Bruttointäkterna 
uppgick till 40 miljarder kronor.  
   Samtidigt som vi ser en ökning av 
köttkonsumtionen så minskar den 
inhemska produktionen. Ungefär 50 % 
av nötköttet vi äter i Sverige impor-
teras, liksom mer än en tredjedel av 
fågel, ost och ägg och 25 % av 

fläskköttet. Brasilien (nöt), Thailand 
(fågel) och Danmark (fläsk) är flitiga 
exportörer till svenska konsumenter. 
Däremot är vi i princip helt själv-
försörjande av spannmål (3 % 
importeras).  
   Svenska bönder har därmed fått 
ställa om till helt nya typer av näringar. 
Exempel är odling av energigrödor för 
biobränsle, satsning på vindkraftverk 
eller ekoturism. Kreativiteten och 
flexibiliteten bland lantbrukarna 
imponerar.  
   Enligt en undersökning som 
Hoffman redovisade, tillfrågades 
bönderna vad de 
trodde att 
människor i 
allmänhet 
tyckte om 
lantbruket – om det huvudsakligen var 
till skada eller nytta. Lantbrukarna 
trodde att folk tyckte att de mest var 
till skada men det visade sig till deras 
glädje att man tyckte tvärtom.  
   Ett problem menade Hoffman beror 
på att lantbruket alltid pekas ut i media 
som den näring som släpper ut mest 
kväve och därmed bidrar till över-
gödningen av Östersjön. Han påpekade 
att det är ofrånkomligt att jordbruket 
släpper ut kväve eftersom det enda de 
gör är att direkt eller indirekt produ-
cera kväve i olika former. Djurhållning 
kommer alltid att medföra stora utsläpp 
av kväve. 50 % kommer från produk-
tionen och 20 % från konsumtionen. 
 
Ekologisk omställning? 
Att ställa om sin jord och djurhållning 
till ekologisk produktion medför 
många fördelar men minskar inte 
kvävebelastningen i miljön. Mätningar 

gjorda hos en jordbrukare under 15 år 
med konventionell odling och därefter 
under 15 år med ekologisk odling 
kunde visa detta. Dels beror det på att 
växelbruk av grödor leder till regel-
bundet återkommande ökningar och 
minskningar av kvävehalten i marken, 
men också på att med ekologisk odling 
kan doseringen av naturlig gödning 
vara svår och därmed bidra till en 
ökning av kvävet.  
   Andra ekologiska problem är att om 
djuren utfodras med mer gräs än 
spannmål bildas mer metangas hos 

djuret, även om ökad 
gräsutfodring kan 
medföra andra 
fördelar för djur 
och konsument. 
   När konsu-

menten väl står i 
livsmedelsbutiken och ska välja mellan 
en ekologisk vara och en konven-
tionellt producerad så är det flera saker 
man kan tänka på: påverkan på kli-
matet, övergödning, försurning, bio-
logisk mångfald och gifter. Att välja 
den billigare danska fläskfilén flyttar 
bara kväveutsläppen lite söderut. Och 
de kommer tillbaka som atmosfärisk 
belastning. 
 
Händer det något då? 
Enligt rapporter från Naturvårdsverket 
kunde man se en minskning av såväl 
kväve (och ammoniak) som fosfor från 
jordbruket från 1995 till 2003. Detta 
beror troligen bland annat på bättre 
hantering av gödsel samt utökat skydd 
av känsliga våtmarker. En annan be-
tydelsefull satsning var ”Greppa 
näringen” som LRF startade 2001, där 
man genom återkommande hembesök 

(Forts. från sidan 11) 

(Forts. på sidan 13) 
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hos lantbrukarna vill informera, utbilda 
och stimulera till ett förändrat beteende 
som ska ge miljöförbättringar. Ambit-
ionerna har gett framgång och en viktig 
del är att skapa en positiv bild i media 
för både böndernas och medborgarnas 
skull.  
 
Erfarenheter från Greppa näringen 
Mer än 25 000 hembesök har lett till 
följande slutsatser: 
   Det finns många åtgärder mot 
övergödning men endast tre sätt att få 
dem gjorda; lagstiftning, utbildning 
och rådgivning samt ekonomiska styr-
medel som skatter och bidrag. 
   Återkommande hembesök är ett 
måste – engångsbesök ger ingen effekt. 
   Miljörådgivaren måste kunna visa att 
det blir ekonomiskt lönsamt för lant-
brukaren förutom miljövinsterna. 
   Man måste visa upp framgångarna i 
media så att bönderna kan känna sig 
stolta över allt de gör för miljön. 
   Lantbrukarna vill se ekologiska 
effekter av deras insatser. Tyvärr 
märks ingen minskning av kväve och 
fosfor genom ekologisk omställning 
vilket är en utmaning på flera plan. 
 
Sammanfattningsvis  
Fosforläckaget från gödning i jord-
bruket har legat på samma nivå sedan 
början på 1900-talet och man vet inte 
hur man ska kunna minska det. Så 
länge köttkonsumtionen ökar så 
kommer kväveutsläppen att göra det-
samma. För att förbättra Östersjöns 
miljö så måste man tänka om.  
   Det är dags att diskutera vad som 
odlas mer än hur. Övergödningen 
kanske går att få bukt med om man inte 
ensidigt ser det som ett övergödnings-
problem.  
   Erfarenheter och kunskap från 
Sverige bör spridas till de andra 
länderna kring Östersjön. Man har till 
exempel påbörjat ett samarbete med 
Ryssland för att hjälpa dem med bättre 
gödselhantering och därigenom få 
minskande kväveutsläpp.  
   Och slutligen, ekologisk odling är 
oerhört positivt för att värna vår miljö 
totalt sett, men dilemmat är att man 
inte ser minskande kväve- eller 
fosforläckage genom omställningen. 

Anna Spencer 
 
 
 

KAN VI SYRESÄTTA 
ÖSTERSJÖN  
(MED EN C-PAP)?  
Peter Kjaerbo, civilingenjör,  
”O2-gruppen” 
www.o2gruppen.se 
 
Jag är ingenjör, och jag tar fram red-
skap som sedan måste användas med 
omdöme. Ett exempel är en lina av 
polymer. Om den inte varit så stark så 
hade trålarna inte kunnat göras så stora 
och man hade inte kunnat fiska på 
dagens sätt. 
  Jag ska visa tre exempel på apparater 
som skulle kunna användas för att för-
bättra syresättningen i Östersjön. 
Utmaningen är att behovet av syre är 
större idag genom mer närsalter, att 
vattenregleringen minskar saltvatten-
inflödet och att syreproduktionen i 
vattnet är mindre idag genom minskat 
siktdjup. Här kan trålning vara en 
orsak. 
   Det finns syrekällor i botten men det 
är vattenytan som genererar syret. 
Fotosyntesen ovan och i vattenytan når 
botten dels via cirkulation av ytvatten, 
dels via cirkulation av saltvatten. På 
sommaren får man en skiktning av 
varmt och kallt vatten. Under hösten 
kallnar ytvattnet och sjunker under ca 
två månader ner till haloklinen.  
   Transport av vattnet sker uppifrån 
och ner tack vare nedkylning på 
hösten, men stannar upp på vintern. 
Drivkraften är termisk. Det söta om-
sätts då helt. Salt vatten flödar in, följer 
botten och blandas ut med sött. I 
Östersjön sker ett kontinuerligt utflöde 
av sötvatten på ytan och ett konti-

nuerligt inflöde av saltvatten på djupet. 
Vårfloder och avdunstning medför ett 
varierande flöde.  
   Man har studerat flödesrytm genom 
de danska sunden. Nettoflödet genom 
Stora Bält och Öresund ses som 
månadsmedelvärden dels perioden 
1898 till 1944, dels 1985 till 1989. 
Under den senare perioden var flödet i 
början av året lite mer än 25 km3/
månad mindre och i slutet ca 40 km3/
månad mer än under den tidigare. 
Amplituden har minskat från 30 till 20 
km3 och frekvensen från tre till två per 
år. Volymflödet synes vara närmare 10 
% större nu. Vi menar att tidigare hade 
Östersjön en möjlighet att andas in 
saltvatten på ett annat sätt. 
   Salthalten under året varierar dels 
med geografi, dels med årstid. 
   Målet för våra studier var hitta me-
toder för att öka naturliga flöden med 
naturliga energikällor lokalt. Stora 
volymer skall flyttas och därför fordras 
stora effekter. Vi har räknat på ung-
efärlig effekt vid olika flöden, i exem-
plet en pumphöjd om tio meter. Man 
måste undvika att blanda olika vatten 
med olika fauna. Lokal energi ska 
nyttjas. 
 
Syreverket  
”Det flytande hällkaret” är en pump 
som drivs av den öppna sjöns vågor. 
Vågors rörelseenergi, egentligen från 
vind, omvandlas till lägesenergi då 
vågen möter ett lutande plan. Jämför 
med ett hällkar på en klippa där karet 
ideligen fylls på av vågorna. Stora 
volymer syrerikt ytvatten pumpas till 
syrefritt djup. Syreverket har inga 
rörliga delar och ingen extern kraft-

källa, allt drivs med 
vågornas energi.   
Konsekvenser av 
syreverken är att 
syresättning av det 
djupare söta vattnet 
minskar densitets-
skillnaden mellan 
ytvatten och djupare 
söta vatten. Detta gör 
att den naturliga 
vinddrivna 
cirkulationen ger 
större omblandning 
och mer syre 
transporteras till det 
djupare salta vattnet. 

(Forts. från sidan 12) 
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   Ett modellförsök har gjorts på 
Energiteknik, KTH. Ett vågbrytande 
syreverk ger våg-lä och ska prövas vid 
fiskodling på Flisö, Åland med pla-
nerad sjösättning efter islossningen 
2008.  
   Fördelar är att anläggningen är 
måttligt stor, lätt att komma åt, kan 
bogseras till arbetsplatsen, billig i drift 
och tål hög sjö. Dock är kapaciteten 
okänd liksom känsligheten för is och 
eventuella störningar för trafiken. 
 
Saltlåset  
Cirkulation av salt vatten kan öka. 
Inkommande syrerikt salt vatten, ca 
450 km3 årligen, blandas med sött i och 
kring haloklinen och lämnar Östersjön. 
Kan vi öka detta inflöde med kanske 10 
% ökar omsättningen av det salta. Detta 
bör kunna göras med saltlåset. 
   Denna teknik använder cyklonernas 
kraft, till häpnadsväckande pump-
energier. Upp till motsvarande tre 
kärnkraftverks energi används genom 
att styra strömmarna i Stora Bält i 
Danmark. Vi kan nu tillsätta både salt 
och syre, precis som naturen gör det, vi 
ger bara naturen en hjälpande hand. 
   Saltlåset placeras i Stora Bältsundet. 
Lågtryck kommer via Danmark. 
Vattenståndet stiger och en del vatten 
kommer från Östersjön via sunden. När 
lågtrycket passerat dras vatten tillbaka. 
Saltlåset öppnar vid inflöde och stänger 
(ökar friktionen) vid utflöde.  
   Fördelar är att låset ökar och be-
gränsar inkommande syrerikt salt-

vatten, ger jämn salthalt och är billigt i 
drift. Nackdelarna är att det är svårt att 
styra, det kan vara svårt att få tillstånd 
och det är ett mycket stort byggprojekt. 
 
Ålandsvingen 
Om vi inte tillför mer salt så måste vi 
hushålla med det salta vi har och i 
mesta möjliga mån syresätta detta. 
Detta kan göras genom att bromsa 
kraftiga tillflöden av salt så att upp-
vällning minimeras. Mindre salt 
blandas då med det söta. 
   Cirkulationen av vatten i Östersjön 
orsakas av strålning. Luftens kon-
vektion drivs av utstrålning, kylning, 
och instrålning från sol, värmning. I 
Skandinavien dominerar sydvästlig 
vindriktning. Vinden driver vatten. 
Cirkulationsströmmen i norra öppna 
Östersjön har en hastighet kring några 
tiondels knop. 
   Ålandsvingen är konstruerad i 
plastmaterial. Den utnyttjar jordens 
rotation för att pumpa oerhörda 
mängder syresatt vatten för syre-
sättning och avgiftning av svavel-
vätehaltigt vatten. 
   Fördelar är att den är billig i drift och 
den stör ej trafik eller djur/växter. Där-
emot kan den störa fisket, och ka-
paciteten är osäker. Planen här är att 
anskaffa medel för tid, informera olika 
myndigheter på plats och pröva dels 
kapaciteten och mekaniken, dels för-
ändring av syreförhållanden. 
 
Frågeställningar 
Frågor man måste ställa sig är: 

• Är konstgjord andning, eller C-PAP 
för Östersjön, en åtgärd nedströms? 

• Teknik inom medicinen, hur tas den 
fram? Ingenjörerna leker på sitt lab 
men sedan får någon annan avgöra 
om tekniken är användbart eller ej. 

• Hur sker finansiering av projekt där 
ingen ägare finns? Kan man lägga 
skatt på fisk? 

• Är syre farligt? Kan doserna vara för 
stora? 

• Vad står att vinna med användning 
av denna teknik? 

• Vi får fisk som vi äter direkt, inte 
via odlingar.  

• Teknik i havet kan utvecklas och är 
en utmaning.  

• Energi ur havet är en möjlighet. 
   Vågor är en ny teknik. Vind är en 
gammal teknik. Att använda ny teknik 
innebär att ta en kalkylerad risk! 
 
Diskussion 
   - När det gäller syresättning har 
tekniska lösningar ibland varit bra, 
ibland dåliga men alltid dyra.  
   - Björn Carlsson-fonden har tittat på 
detta. Diskussion pågår om ingenjörs-
mässiga metoder kan påskynda åter-
hämtning. Östersjön måste förstås 
ändra livsstil. Man har kört storskaliga 
modeller av Östersjön och tittat på bl.a. 
Peters lösningar. En del av Peters 
lösningar ökar salthalten, andra sänker 
den – men det är inte vad ”folk” vill ha. 
En teknisk lösning som på något sätt 
förändrar salthalten kommer inte på 
fråga. Vattenvolymer där torsken kan 
leka förändras. Några angreppssätt 
kommer man att titta vidare på men 
inte dessa.  
   - Ytterligare ett problem av ökad 
syresättning är att otroligt stora mäng-
der näringsämnen frigörs som kan 
utgöra en jättebomb. Stiftelsen har haft 
flera workshops. Hur skulle man kunna 
titta vidare på syresättningen?  
   - Torskäggen är beroende av viss 
salthalt. Det handlar om enorma 
vattenmassor som måste syresättas.  
   Kjaerbo kommenterade att C-PAP 
har räddat många liv men är ingen 
uthållig lösning. Det kan dock vara en 
teknik som är användbar. ”Läkarna” 
måste avgöra men också acceptera 
teknik som tas fram. När det gäller 
energiåtgång motsvarar de här sy-
stemen cirka 85 fartyg. 

Ingrid Eckerma 

 

(Forts. från sidan 13) 
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DISKUSSION 
 
Förhandlingar 
- Sverige och Danmark borde kunna 
prata med varandra och lägga tyngd 
bakom forskarnas rekommendationer. 
- Det är nästan omöjligt att förstå vad 
som utspelas vid och bakom förhand-
lingsbordet. Det ser ut som om 
Sveriges lite ”moraliska” attityd har 
försvagats.  
- Myndigheterna i Sverige kan säkert 
samarbeta och finna moraliskt lång-
siktiga lösningar. Men det är svårare i 
andra länder. 
- Den allmänna opinionen måste bry 
sig om den här frågan. Viktigt arbeta 
med opinionsbildning. 
 
Fisken och ekosystemet 
- Att lägga pengar på ett gigantiskt 
fältexperiment där man fiskar upp 
skarpsillen mellan Öland och Gotland 
är slöseri. Det har ingenting med eko-
system att göra. 
- Det är forskare som föreslagit experi-
mentet. Som politiker måste man välja 
mellan saker som man inte riktigt kan. 
Viktigt att man får prova även om det 
inte visar sig vara bra. 
 
Brist på ledarskap 
- Det finna inga internationellt 
bindande regler och planer. Inte ens 
Sverige har implementerat dem som vi 
gått med på. 
- Miljöministrar väger lätt. De får inte 
prata fisk för den räknas som näring. 
Men miljöministrar måste sätta sig 
över sina statsministrar. 
- Östersjön behöver ett tydligt och klart 
ledarskap. Någon som stiger fram och 
säger att nu räcker det! 
 
Trafik och övergödning 
- 25% av det kväve som tillförs 
Östersjön ramlar rakt ner, nederbörd. 
Hälften är ammonium från utsläpp av 
urin och från jordbruk. Den andra 
hälften är kväeoxider, NOx, från för-
bränning, biltrafik, kraftverk. Sjöfart 
utgör en växande del. Dieselbilar, med 
partikelfilter men utan katalysatorer, 
släpper ut mer NOx.  
- Sjöfarten på Östersjön har ökat 
dramatiskt men är svårare att rå på. 
Den är internationellt reglerad via 
International Maritime Organisation, 
IMO.  
- Sverige skulle kunna driva krav på 

lågsvavliga oljor och differentierade 
hamnavgifter. Men då finns risk att 
trafiken flyttas och det blir fler lång-
tradare. 
- För transporter i Östersjöregionen 
finns möjlighet att köpa miljövänliga 
transporter, t.ex. med katalysator-
rening. Men större delen av trans-
porterna på Östersjön hamnar inte i 
Östersjöregionen. 
- Hur mäter man ”miljövänligt skepp”? 
De som är miljövänliga har fullt upp 
idag. Det finns inte idag en fartygs-
flotta som motsvarar de miljökrav man 
önskar. 
- Det måste näringen fixa, att byta ut 
gamla fartyg mot nya. Det kan fungera 
i regionen men knappast utanför. 
- Det kommer en ny EU-norm för 
dieselbilar som tar bort kvävet. Sverige 
skulle kunna gå före och ställa hårdare 
krav på dieselbilar.  
- Vi måste ha en miljöbilsnorm som 
förändras. 
- Det har diskuterats att ta bort alla 
fasta kostnader för bilarna, endast ha 
rörliga. (s) har stött (m) i detta och 
kommer nog fortsätta göra det. 
Skattesystemet kommer att förändras i 
miljöstyrande riktning. 
- Gör försök med fri kollektivtrafik – 
gör experiment, mät hur människor och 
natur mår före och efter. 
- Fri kollektivtrafik kräver ordentlig 
utbyggnad. Annars blir folk missnöjda 
och tar bilen av den anledningen. 
- Om man har pengarna kanske man i 
första hand bör satsa på att förbättra för 
den stora majoritet som redan använder 
kollektivtrafiken. 
 
Vad kan läkarna göra? 
- Läkarkårens viktigaste roll är att 
jobba med livsstilsfrågor och före-
byggande så vi inte behöver förskriva 
så mkt läkemedel. 
- Läkarna måste ställa krav på läke-
medelsföretagen och på produkterna. 
- Diskutera riskerna med kollegor. 
- Kemikalielagstiftningen i EU 
försvagades på grund av läkemedels- 
och kemikalielobbyn. 
- Det går att bygga ut reningsverken så 
de kan ta hand om läkemedelsrester, 
men det är en prisfråga. 
- Det finns idéer om slutna system som 
kan fungera. 
- Angrip vid källan. 
 
 

Feta fisken 
- Fet fisk är ett av de bästa födoämnena 
som vi som läkare kan rekommendera 
våra patienter. Strömmingen håller nu 
på att bli magrare och magrare. Därför 
bör vi kunna hävda att politikerna 
måste besluta om ett absolut stopp för 
torskfiske – utan förhandlingar. När 
man drar in ett läkemedel som har 
bieffekter förhandlar man inte. 
 
Grön skatteväxling 
- Vad gör politikerna för att införa grön 
skatteväxling? Vi beskattar arbets-
kraften men inte speciellt mkt energi, 
transporter etc. När ska det bli lönsamt 
att vara miljövänlig? 
 
Kemikalier 
- Vad har politikerna för aktionsplan 
för att ta bort onödiga kemikalier ur 
kläder, hygienprodukter mm? 
- Problem: 1. vi ligger alltid efter, det 
kommer nya ämnen hela tiden. 2. Vi är 
med i EU som förbjuder oss ta bort de 
ämnen vi vill ta bort. Om ett ämne är 
tillåtet i ett EU-land måste det vara 
tillåtet i alla andra. Vi får inte förbjuda, 
det räknas som handelshinder. 
- Varför inte en skatt på ämnen som är 
farliga för miljön, t.ex. antibakteriella 
ämnen. 
- Angrip källan. Om man har begrän-
sade resurser: använd dem där de ger 
bäst effekt. 
 
Internationellt 
- HELCOM – hur kan miljöutskottet 
verka för att organisationen inte är 
tandlös? Hur kan överenskommelser 
bli bindande? 
- Tydligare nedbrytbara mål, lättare att 
förstå för aktörerna.  
- HELCOM kanske inte ska vara 
bindande, då hade kanske inte något 
hänt. 
 
Omprövning av miljömål? 
- Hur realistiska är våra mål? Vad 
kostar de? Vi börjar få en kunskap för 
att kunna välja miljömål, vad ska vi 
prioritera. En samhällelig fråga. 
 
Resultat av en omställning 
- Om vi satte omedelbart stopp för allt 
utsläpp av kväve och fosfor så skulle 
det ta 30 år innan kvävehalten gått ner 
till hälften av slutmålet och 60 år för 
fosforhalterna. Därför har man 
diskuterat ingenjörsmässiga metoder. 
Det finns 0,5 milj. ton fosfor i 
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HUR TÄNKER LÄKARESÄLL-
SKAPET? 

Läkarförbundet har före-
dömligt börjat engage-
ra sig i miljöfrågorna, 
i första hand klimat-
förändringarna och 
kemikalier inklusive 

läkemedel. Anledning-
en är deras stora effekt 
på folkhälsan. Som 

kår bör vi kunna påver-
ka beslutsfattarna att fatta 

aktiva beslut - och de rätta besluten.  
   Tyvärr tycks inte Läkaresällskapet sett 
vikten av kårens engagemang när det 
gäller hälsa och miljö. Man ser 
inte betydelsen av att kunskap i dessa 
frågor förs ut till både läkarkollektivet i 
sin helhet och till allmänheten.  
   LfM har tidigare ansökt om associe-
ring till Läkaresällskapet men nekats 
detta. Motiveringen var att det redan 
finns en sektion för arbets- och miljö-
medicin och att föreningens frågor kan 
handläggas av denna. Vi har dock inte 
mötts av något intresse för samarbete 

från sektionens sida.  
   Vid Riksstämman 2007 fick den just 
offentliggjorda Klimat- och sårbarhets-
utredningen en mycket undanskymd 
plats i stället för det stora symposium 
som hade varit naturligt.  
   Till 2008 års Riksstämma har man 
tackat nej till det symposium om läke-
medel och miljö som Läkarförbundet 
och LfM planerat tillsammans.  
   Vill Läkaresällskapet inte se samban-
det mellan miljö och hälsa? 

Ingrid Eckerman 

Stockholms läns landsting har under 
flera års tid mätt ytvattnet i sjöar och 
havsvatten kring Stockholm för att se 
om det läcker ut läkemedelsrester. Tidi-
gare studier har visat på små mängder 

läkemedel i dricksvattnet. Mer oroande 
är att man nu för första gången har upp-
täckt vissa läkemedel i fisk. Rester av 
det antidepressiva läkemedlet citalo-
pram samt det smärtstillande propoxy-
fen har hittats i lever från abborre fång-
ad i Riddarfjärden.  
   Läkemedel är fettlösliga och koncent-
reras därför 100-200 gånger mer i fis-
kens lever än vad det gör i vattnet. En-
ligt landstingets miljödirektör Åke 
Wennmalm sitter lösningen på proble-
met i utvecklingen av läkemedel som ej 
är fettlösliga och lättare att bryta ned 
samt genom effektivisering av renings-
verken. Landstinget i Stockholm har 
satt som miljömål att år 2011 är nivåer-
na av de mest miljöstörande läkemed-
len i utsläppen från reningsverken eller 
i ytvatten lägre än 2005.  
Miljöbrevet från LSF Miljö 15.11.2007 

LÄKEMEDELSRESTER I VÅR FISK  

SVENSKT NEJ TILL FLAM-
SKYDDSMEDEL 
Den 25 april 2008 var röstningen om IEC 
62368, säkerhetsstandarden för elektronis-
ka produkter, vara klar. Kapitel 7 innehål-
ler skarpa skrivningar om flamskydd. Den 
svenska spegelkommittén be-
slöt efter skrivelse från LfM m.fl. att rösta 
nej till säkerhetsstandarden. Bl.a. föreslog 
man att kapitel 7 tas bort helt och hållet. 

LÄKEMEDEL, HÄLSA OCH MILJÖ 2008 
Seminariet, som arrangerades av Miljöpartiets riksdagsgrupp och LfM, ägde rum 
i Skandiasalen, Mynttorget 1, Stockholm den 16.4.2008. Det var mycket välbe-
sökt. Alla riksdagspartier var representerade liksom en rad myndigheter och or-
ganisationer. Ett heldagsseminarium planeras till hösten. Läs mer på hemsidan! 

vattenmassorna nu, jämfört med 200 000 
ton i början av 1960-talet. Vi behöver ta 
bort 300 000 ton för att nå målen. Vi 
tillför 16 000 ton per år. 
- Ett återhämtat torskbestånd skulle ge 
den snabbaste effekten på 
vattenkvaliteten. Torsken har en enorm 
reproduktionspotential. Det skulle ge 
snabba svar i ekosystemet om vi bara lät 
torsken vara ifred ett antal år. Vad vi än 
gör på övergödningsfrågan så är det våra 
barn och barnbarn som ser resultaten. 

Ingrid Eckerman 

(Forts. från sidan 15) 
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