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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 föreläsare: 
Särintressena hotar samverkans-
inititativen som är tänkta att rädda 
Östersjön. Vad kan – vill – vågar 
vi göra? Detta är inte en enkel 
process. 
 
Komplexa samband 
Dagens miljöarbete bygger på 
stuprörstänkande. Varje samhälls-
sektor har ansvar för att följa upp 
och åtgärda sina egna miljö-
problem. Vi kallar detta sektors-
ansvaret. 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 m 
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 kunskapsläge. Det 
krävs samma sak för havsmiljön. 

”Havet” väcker associationer 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 världs-
marknad.  
 
 
Sex prioriterade åtgärder 
• Minska torskfisket drastiskt 
• Inför kemisk rening av 

avloppsvatten i hela 
regionen 

• Minska läckage av 
näringsämnen från land 

• Pröva annorlunda 
lösningar 

• Förnya dagens jordbruks- 
och fiskepolitik 

• Öka opinionstrycket i 
regionen 
 

 
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 havsmiljön. 
Fiskeriverket har inte heller som 
sin uppgift att analysera vilka 
konsekvenser ett nytt fartygsstöd 
får på hela ekosystemet. Och om 
Naturvårdsverket vore här skulle 
de argumentera för miljömålen.     

   Visst, det är bättre än ingenting. 
Men som f.d. tjänsteman vet jag 
att miljömålen är förhandlings-
resultat 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 problem-
analysen 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 håller ska vi hitta de 
rätta arbetsformerna. Miljö-
problemen kan inte lösas inom 
miljösektorn, de behöver andra 
typer av insatser. En åtgärd vi 
diskuterar är att försöka påverka 
dagens fiskeri- och jordbruks-
politik, regionalt i Östersjö-
länderna 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 ändamålsenlig. 
Detta kräver politisk vilja.  
   Miljöpolitiken är en svag 
beskyddare av haven. Miljö-
politiken 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 
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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 närings-
politiska områden, men det är inte 
miljön. Jordbruks- och fiske-
politiken har någon slags rättslig 
överhöghet framför miljöpolitiken 
och större möjlighet att hävda sin 
rätt. Miljöpolitikens anslag är i 
storlek fragment av de subven-
tioner som går till jordbruk och 
fiske. Subventioner leder till 
skadliga effekter på Östersjön pga. 
överkapacitet hos fiskeflottan 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 
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 
utsträckning 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 jordbrukspolitiken. Utan dessa 
kan vi inte uppnå miljökvalitets-
mål som är till gagn för havet och 
det havet producerar. Det krävs en 
fördjupad dialog inom EU för att 
målet uthållig förvaltning av havet 
inte ska begränsas av strukturer 
eller politiska hänsyn, utan att 
målet i sig definierar åtgärderna. 
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Att fortsätta på den inslagna vägen 
där en kraftfull fiskerilobby 
hindrar genomförandet av en 
uthållig fiskeripolitik anpassad för 
Östersjöns miljö låser miljö-
arbetet. 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-organisationer. 
Jag tror att Östersjön behöver en 
särskild jordbruks- och fiske-
politik 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 
förhållandet 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 jord-
brukspolitiken 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 
systematiskt 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,  
Läkare för Miljön 

 
 
 


