
 
 

DISKUSSION 
Så räddar vi Östersjön! 1.2.2008 

 
 

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 
förhandlingsbordet. Det ser ut som 
om Sveriges lite ”moraliska” 
attityd har försvagats.  
- Myndigheterna i Sverige kan 
säkert samarbeta och finna 
moraliskt långsiktiga 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 ekosystem att göra. 
- Det är forskare som föreslagit 
experimentet. 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 
förbränning, 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 långtradare. 
- För transporter i Östersjö-
regionen finns möjlighet att köpa 
miljövänliga transporter, t.ex. med 
katalysatorrening. Men större 
delen av transporterna på 
Östersjön hamnar inte i Östersjö-
regionen. 
- Hur mäter man ”miljövänligt 
skepp”? De som är miljövänliga 
har fullt upp idag. Det finns inte 
idag en fartygsflotta 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 kollektiv-
trafik – 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 
förebyggande så vi inte behöver 
förskriva så mkt läkemedel. 
- Läkarna måste ställa krav på 
läkemedelsföretagen och på 
produkterna. 
- Diskutera riskerna med kollegor. 
- Kemikalielagstiftningen i EU 
försvagades på grund av 
läkemedels- och kemikalielobbyn. 
- Det går att bygga ut renings-
verken 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 förhand-
lingar. När man drar in ett 
läkemedel som har bieffekter 
förhandlar man inte. 
 
Grön skatteväxling 
- Vad gör politikerna för att införa 
grön skatteväxling? Vi beskattar 
arbetskraften 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, hygien-
produkter 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-
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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 
begränsade 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 kväve-
halten gått ner till hälften av 
slutmålet och 60 år för fosfor-
halterna. Därför har man 
diskuterat ingenjörsmässiga 
metoder. Det finns 0,5 milj. ton 
fosfor i 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 Eckerma 
Läkare för Miljön 
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