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SJÖFARTENS PÅVERKAN PÅ ÖSTERSJÖN

Sedan 2007 har BalticSea2020 stöttat Folke Rydén och Mattias Klum 
i det tio år långa projektet Baltic Sea Media Project. Projektet 
kommer resultera i fem dokumentärfilmer och två naturfilmer. 
Journalisten Folke Rydén producerar dokumentärfilmerna, hittills 
har fyra filmer släppts – ”Alla torskar”, ”Den andra vågen”, ”Vårt 
grisiga hav” och senast ”Hotet på havet” som handlar om sjöfartens 
påverkan på Östersjön. Vi träffade Folke en kall höstdag på Åland för 
att höra mer om filmen.

Efter att ha gjort filmer om övergödning, torsk 
och kemikalier ville Folke Rydén kasta ljus 
över ett problem som inte är lika välkänt i 
Östersjön – sjöfartens miljöpåverkan. 

- Av gammal tradition och hävd har haven 
varit fria. Det som sker ute till havs syns inte 
på samma sätt och därför har det alltid fun-
nits internationellt en stor frihet att göra i 
princip vad man vill på havet, det har levt kvar 
lite, men det håller på att ändras radikalt nu, 
säger Folke. 

Idén till filmen föddes ur faktumet att sjöfar-
ten hela tiden ökar på Östersjön. Varje dygn 
transporterar flera tusen fartyg nödvändig-
heter till miljoner medborgare runtom innan-
havet. Folke framhäver att sjöfarten bidrar till 
välfärd och för mycket gott med sig men att 

det ändå är viktigt att 
se till de problem som 
den medför. Havet 
påverkas också av den 
växande kryssningsindustrin, enorma fartyg 
med tusentals passagerare.

Sjöfarten påverkar miljön på framförallt två 
sätt: utsläpp i luften i form av avgaser men 
även utsläpp av såkallat svartvatten och 
gråvatten. Svartvatten är avloppsvatten från 
fartygens toaletter, gråvatten kommer från 
tillexempel dusch och disk. Både utsläpp i 
luft och vatten tas upp i dokumentären Hotet 
på havet, men just toalettutsläppen har fått 
mest uppmärksamhet i media.

- Från början, för ca 10-15 år sedan, fanns 
det inte faciliteter i hamnarna att ta hand om 
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svartvattnet från stora kryssningsfartyg med 
3000-5000 passagerare. Idag finns det töm-
ningsanläggningar i alla stora hamnar, men 
det tar tid att tömma tankarna och fartygen 
måste planera in stopp på flera ställen då 
tankarna blir fulla efter 48 timmar. Åker ett 
kryssningsfartyg tillexempel från Köpenhamn 
till Tallin måste stopp planeras in på vägen 
och det kostar pengar och tar tid, säger Folke. 

Dessutom är det i dagsläget lagligt att tömma 
sitt svartvatten i Östersjön om det sker minst 
12 sjömil från kusten.

Men Folke har hopp! Hotet på Havet har 
visats i Finland, utdrag har visats i program-
met Agenda i Sverige och i slutet av 2015 
kommer dokumentären visas i Norge, Lett-
land och Estland. Genom kunskapsspridning 
till allmänheten tror Folke att beslutsfattarna 
kommer att agera snabbare. Det är något 
som Folke själv har sett.  

- Vår film har lett till en del åtgärder, i Finland 
uppmanar man idag fartygen att tömma sitt 
avlopp i hamn. Från och med årsskiftet kom-
mer fartyg tvingas betala såkallad förhöjd 
avloppsavgift om de släpper av passagerare 
i en finsk hamn utan att tömma sitt svart-
vatten, säger Folke.

Även om avgaser från sjöfartsindustrin inte 
fått lika mycket uppmärksamhet i media så 
har det skett förändringar. Sedan 2015 är den 

tillåtna nivån för utsläpp av svavel i Östersjön 
betydligt lägre än tidigare.

Ändrade regler i luftutsläppen tror Folke 
kommer att efterföljas av att IMO (Internatio-
nal Maritime Organization) framöver driver 
igenom ett förbud mot utsläpp av svartvatten.
Det hoppas vi med, för vi kan inte skita i ett så 
känsligt hav som Östersjön.

Hotet på havet planerar att visas i sin helhet i 
svensk tv i början på 2016.

Länkar för vidare läsning och tittning: 
Trailern till Hotet på havet kan du se på vår 
hemsida genom att klicka här.

Är du lärare? Idag finns Hotet på Havet som 
skolmaterial att beställa på utbudet.se.

För mer information om mediaprojektet gå in 
på www.ourbalticsea.com.

”Det är lite häftigt att det finns 
sån kraft i berättandet” 

Text: Madeleine Holst, BalticSea2020
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http://www.balticsea2020.org/alla-projekt/information
http://www.utbudet.se/
http://www.saveourbalticsea.com

