
 
 

 

 

 
NY FÖRVALTNING OCH NYTT LEDARSKAP  

KAN RÄDDA ÖSTERSJÖN 
Henrik Gladh, WWF 
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Svenska avdelningen av 
Världsnaturfonden WWF har 
170 000 medlemmar. 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 brackvatten-
området 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 människor. 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 
havstransporter 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 
miljöministerier inte löser 
problemen. Lokala och nationella 
”nivåer” har ofta ej kapacitet. Man 
fokuserar på övervakning och 
planering istället för förvaltning. 
Det finns tekniska, ekonomiska 
och framför allt politiska problem 
för gränsöverskridande samarbete 
 
 
Östersjön förtjänar bättre… 
 
…för att vända den negativa 
trenden krävs starkt 
ledarskap, kraftfulla åtgärder 
och ny gränsöverskridande, 
integrerad förvaltning 
 
 
   Utmaningarna är bland annat att 
nuvarande politiska och admini-
strativa system otillräckliga. 
Fiskekvoter är inte bindande. Det 
finns inga enkla tekniska lösningar 
eftersom problemen är komplexa 

och inbegriper privat konsumtion. 
Lösningar måste samordnas 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 ansvarsfördelning. 
Realistiska mål för kväve- och 
fosforminskning ska vara 
kopplade till konkreta åtgärder. 
Fokus bör ligga 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; genom-
förande på lokal nivå; tvär-
sektoriella lösningar; process-
orienterad planering och 
förvaltning; återkoppling mellan 
olika nivåer. 
   Systemet måste ses over. 
Sektorsansvar förutsätter tydliga 
“slutmottagare” med mandat. 
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Kostnadseffektivitet lokalt är 
högst önskvärt. Lokala aktörer 
måste involveras och deras 
intressen tillvaratas. 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 havs-
förvaltning kräver ett regionalt, 
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 
statsministernivå – sektors-
ministrarna 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 
Läkare för Miljön
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