
Mat ur sjöar och hav blir allt viktigare när jordens befolkning växer och landarealen inte räcker till. Men hur ska vi bruka havet så att både fiskbestånd 
och ekosystem klarar sig? Hur kan vi ordna smarta system för vattenbruk? Får vi svenska havsbönder i framtiden? Vad händer med EU:s fiskeripolitik? 
Drygt 40 forskare vägleder genom teman som nytta och risker med sjömat, nya produkter ur sjöar och hav, vägar till hållbart vattenbruk och hållbart fiske. 
Läs boken så hänger du med i samhällsdebatten! 

Beställ på www.formasfokuserar.se,  pris 51 kr inkl. moms. Boken ingår i pocketboksserien Formas Fokuserar 
som ges ut av Formas. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, www.formas.se

Havsbruk som håller i längden 
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NY LAGSTIFTNING
OM SMÅ AVLOPP

Effektiv tillsyn och 
miljö i första hand

SINDRE LANGAAS,
MILJÖEXPERT PÅ LRF

Om sambandet 
mellan mark och vatten

DRA DITT STRÅ 
TILL STACKEN

Se efter din egen 
avloppslösning

Missa inte

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

September 2013
Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER 

TIDNINGEN (PDF)I SAMARBETE MED:

ÖSTERSJÖNS FRAMTID 
LIGGER I VÅRA HÄNDER

Niklas  Zennström: För att uppnå förändring krävs en 
mobilisering av politisk vilja och allmänhetens intresse

RÄDDA ÖSTERSJÖN
HUR DU GYNNAR 
BÅDE EKONOMI 

OCH MILJÖ. 
LÄS OM ALTERNATIV 

BÅTRENGÖRING



2  ·  SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

Det är dags att vända 
utvecklingen i Östersjön!

Till följd av övergödning drabbas idag Östersjöns 
 kuster av algblomningar, bottendöd och minskande 
 rovfi skbestånd. 

Ö 
vergödning be-
ror på utsläpp 
av näringsäm-
nen, främst fos-
for och kväve, 
som kommer 
från bland an-

nat jordbruk, reningsverk, enskil-
da avlopp och avgaser. En stor del 
av övergödningen kommer också 
från historiska fosforutsläpp som 
frigörs när bottnar blir syrefria 
och därmed förstärker eff ekterna 
av övergödning. För att uppnå en 
friskare Östersjö behövs åtgärder 
som minskar näringsutsläppen 
till innanhavet.

”Projekt levande kust”
Våren 2011 startade BalticSea2020 
det storskaliga demonstrations-
projektet Levande kust, för att 
 visa att det är möjligt att restau-
rera övergödda havsvikar i Öster-
sjön. Med åtgärder på land och i 
vatten vill vi komma åt övergöd-
ningen, så att vikarna återfår kla-
rare vatten, ett naturligt djur- och 
växtsamhälle  och syrerika bottnar. 

Levande kust genomförs i Björn-
öfj ärdens viksystem på Ingarö, i 
Stockholms skärgård - ett viksys-
tem som likt Östersjön är kraftigt 
övergött, med stora utbredning-
ar av syrefria bottnar, höga halter 

av näringsämnen och begränsat 
 vattenutbyte.  Idag har fl era om-
fattande åtgärder genomförts. Ett 
av de mer kraftfulla åtgärderna 
(inblandning av aluminiumklorid 
i bottensediment) syftar till att för-
bättra bottensedimentens förmå-
ga att binda fosfor. 

När syrebrist uppstår förlorar 
bottnarna sin naturliga förmåga 
att binda fosfor, som istället frigörs 
och förstärker övergödningen. Till 
följd av åtgärden ser vi redan idag 
en bättre vattenkvalitet som är ett 
resultat av minskad övergödning. 
För att viken inte ska försämras 
igen måste också utsläppen av 
fosfor och kväve från land mins-
kas. Idag pågår därför åtgärder för 
att minska näringsläckage från 
närliggande åkrar och bristfälliga  
 enskilda avlopp i vikens avrin-
ningsområde.

Skapa en ”vitbok”
Runt Björnöfj ärden bidrar de en-
skilda avloppen till nästan hälften 
av näringstillförseln. Tillsammans 
med Värmdö kommun arbetar där-
för BalticSea2020 för att underlätta  
för fastighetsägare i Björnöfj är-
dens avrinningsområde att för-
bättra sina avlopp. 

Samtidigt som åtgärder genom-
förs runt om - och i vikarna, pågår 

också en omfattande vetenskaplig 
övervakning av viksystemet och de 
olika åtgärderna. Målsättningen  är 
att skapa en ”vitbok” över hur ska-
dade kustområden längs Öster-
sjön kan restaureras, samt till vilka 
kostnader det låter sig göras. 

Ett gemensamt ansvar
BalticSea2020 vill visa att det är 
möjligt att förbättra den ekolog-
iska statusen i Östersjövikar. För 
att lyckas krävs i slutändan polit-
iska satsningar och att vi alla hjäl-
per till och tar vårt ansvar. 

Efter jordbruket är enskilda av-
lopp en av de största källorna till 
fosforutsläpp från land till havet.  
Enligt Havs- och Vattenmyndig-
heten bedöms mer än hälften av 
cirka  en miljon fastigheter som 
har enskilt avlopp i Sverige, vara 
bristfälliga. 130 000 av dem bedöms 
ha mycket dålig rening. 

Det är dags att vända utveck-
lingen i Östersjön. Med många 
små åtgärder kan vi tillsammans 
bidra till ett renare och friskare 
innanhav. 

ÖSTERSJÖN & JORDBRUKET 
 I ETT GLOBALT PERSPEKTIV

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, 

beräknar att världens livsmedelsbehov fördubblas till 

år 2050. Och till år 2021 ska Östersjön ha uppnått 

god ekologisk status, enligt Östersjöländernas 

gemensamma handlingsplan. Hur går det ihop?

 

Med internationellt samarbete, bra forskning 

och engagerade medmänniskor kan vi både 

säkra livsmedelsproduktionen och rädda havet.

Läs mer på:

www.slu.se/overgodning
www.balticcompass.org

– kunskap för en hållbar utveckling

Mediaplanets affärsidé är att leverera 
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
intressanta artiklar med hög  kvalitet 
 motiverar vi våra läsare att agera.

Vi får våra läsare att lyckas!

RÄDDA ÖSTERSJÖN 6, AUGUSTI 2013

Ansvarig för denna utgåva:
Projektledare: Peppe Sjöstrand
Tel: 08-510 053 00
E-post: 
peppe.sjostrand@mediaplanet.com

Verkställande direktör: 
Joanna Rydbeck
Redaktionschef: Martin Björinge
Affärsutvecklare: Philip Andersson
Layout: Daniel Di Meo

Distribution: Svenska Dagbladet, 
augusti 2013 
Tryckeri: V-Tab
Repro: Bert Lindevall

Mediaplanet kontaktinformation:
Tel: 08-510 053 00
Fax: 08-510 053 99
E-post: synpunkter@mediaplanet.com

Vid förfrågningar kontakta:
Philip Andersson

”Att vara ett MSC-certifi e-
rat  fi ske är ett långsiktigt 
åtagande som lönar sig.”

”Med många små åtgär-
der kan vi tillsammans 
bidra till ett renare och 
friskare innanhav.”

Björn Carlson
Grundare av BalticSea2020.
FOTO: BALTICSEA2020

Minna Epps
Verksamhetschef för Marine Steward-
ship Council, MSC, östersjöregionen.
FOTO: XXXXXX

UTMANINGAR

VI REKOMMENDERAR

Ladda ner tidningen som PDF!

FAKTA 

 ■ Stiftelsen BalticSea2020 
grundades år 2005 av Björn 
Carlson genom en donation på 
500 miljoner kronor. 

 ■ Stiftelsens tillgångar 
ska fi nansiera projekt som är 
 åtgärdsorienterade, innovativa 
och som bidrar till att förbättra 
och sprida kunskap om Öster-
sjön. 

 ■ Sedan stiftelsen påbörjat 
sitt arbete år 2006 har styrelsen 
anslaget mer än 350 miljoner 
kronor till projekt inom Fiske, 
Övergödning, Levande kust och 
Opinion & Film.
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Östersjöns historia ska hjälpa forskare att förutspå dess framtid. ”Östersjön om 1 000 år  
kommer inte att se ut som den Östersjö vi har idag”, säger Thomas Andrén, forskare vid 
Södertörns högskola och chef för Expedition 347 ”Baltic Sea Paleoenvironment”. 

Borrningar i Östersjön visar klimatets
påverkan under 130 000 år

Södertörns högskola:

söder om Stockholms Central; 

inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap 
och teknik, ofta med en mångvetenskaplig prägel; 

stark profil med Centre for Baltic and East 
European Studies (CBEES) som samordnande 
forskningscentrum. 

Länkar: 
www.sh.se
www.sh.se/ostersjo_osteuropaforskning 

Just nu befinner sig en stor, internationell grupp 

geologiska forskare på Östersjön för en helt 

unik forskningsexpedition. Inom ramen för det 

internationella oceanborrprogrammet, Inte-

grated Ocean Drilling Program (IODP), söker 

expeditionen svar på hur Östersjön och dess 

ekosystem påverkats av klimatförändringar de 

senaste 130 000 åren. Genom att borra djupare 

ner i sedimenten på havsbotten än någon tidi-

gare gjort, hoppas expeditionen att många nya 

pusselbitar ska falla på plats. 

På väg mot ny istid
– Vårt primära mål är att komma 130 000 år till-

baka i tiden då Östersjöområdet var helt ostört 

av människor och när klimatet var lika varmt 

som idag. Det som intresserar oss allra mest 

är hur det havet reagerade när klimatet sedan 

blev kallare, säger Thomas Andrén, forskare vid 

Södertörns högskola och chef för expeditionen. 

Vi är sakta men säkert på väg mot en ny istid. 

Vad forskarna vet är att människor påverkat 

Östersjön med närsalter och övergödning 

men också att havet reagerat på den globala 

uppvärmningen. Däremot vet vi inte i vilken 

utsträckning de olika faktorerna har påverkat 

havsmiljön.

– Östersjön är unik i så motto att det faller  

ner väldigt mycket sediment på bottnarna  

jämfört med exempelvis oceanerna. Samman- 

sättningen av sedimentet och dess innehåll av 

fossila rester från djur och växter kan säga hur 

klimatet varit. Vad som är intressant är att vi 

tror oss kunna skapa 130 000 års tidsschema, ett 

klimatarkiv som blir betydligt mer detaljerat än 

tidigare. Östersjön om 1000 år kommer inte att 

se ut som den Östersjö vi har idag, konstaterar 

Thomas Andrén. 

Utöver Thomas Andrén och den andre 

forskningsledaren, Bo Barker Jørgensen från 

Aarhus universitet, finns även forskare från flera 

europeiska länder, USA, Japan och Kina på plats 

på resan från Lilla Bält i Danmark, via Kattegatt 

och Hanöbukten upp till Ångermanälven.  

Expeditionen borrar på totalt sju olika platser där 

varje plats ska ge svar på en specifik tidsålder.

– Alla projekt som jobbar med att rekonstru-

era klimat blir en bas för att försöka förstå hur 

framtiden kommer att se ut. Att förstå Östersjön 

när den var helt opåverkad kan ge oss bättre 

inblick i vad vi kan förvänta oss kommer att 

hända med vår Östersjö i framtiden under en 

naturlig utveckling.

”En framtidsförutsägelse”
I november avslutas expeditionen efter två 

månader till sjöss. I januari eller februari inleds 

själva analysarbetet för att kartlägga de borr-

kärnor som tagits, men det är först 2015 som 

informationen kommer att publiceras och väcka 

diskussion.

– Det blir en framtidsförutsägelse där vi  

bättre kommer att förstå vad konsekvenserna  

för Östersjön blir om vi fortsätter att släppa  

ut koldioxid, som leder till en ökad global  

uppvärmning, i den takt vi gör idag. Resultaten  

kommer att väcka intresse och vi kommer  

troligen att få se en ganska intressant diskussion 

och debatt kring ämnet. 

Thomas Andrén
Docent i marin kvartärgeologi  
vid Södertörns högskola.

Kontakt: Eleonor Björkman, e-post: eleonor.bjorkman@sh.se, tel. 08-608 50 62

Följ expeditionens arbete 
via Thomas Andréns blogg: 

Känner ni till era möjligheter att få
EU-stöd till miljö- och energiprojekt?

Sverige och EU erbjuder varje år miljarder i form av 

bidrag och annan offentlig fi nansiering. Flera av dessa 

stödprogram beviljar upp till 75% av investerings-

kostnaden i bidrag och lån till miljöinvesteringar och 

innovativa demonstrationsprojekt.

Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig 

fi nansiering. Vi har sedan 1998 varit rådgivare till fl er 

än 1 000 företag och organisationer och genererat över 

1 miljard kronor till olika affärsprojekt.

Mer information hittar du på www.giasweden.comwww.giasweden.com

GIA Sweden AB

Ulf  Castenfors, VD

Tel: 08-440 93 31

Saltmätargatan 5

113 59 Stockholmwww.enwa.se

Lärljungevägen 4
136 69 Vendelsö
Tel 08-776 33 23
Fax 08-776 16 01

Backa Strandgata 8
422 46 Hisings Backa
Tel 031-742 92 50
Fax 031-742 92 60

Mobil 070 664 1480
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I december 2012 fick Havs- och vattenmyndigheten uppdraget av 
 regeringen att utreda förslag på insatser för små avlopp för att  kunna 
öka åtgärdstakten för bristande enskilda avlopp. En ny 
 lagstiftning och effektiv tillsyn är två viktiga förslag i rapporten.

Rapporten till regeringen har några hu-
vudpunkter. Att skapa bindande regler, 
öka åtgärdstakten på bristande avlopp 
och öka fastighetsägarens incitament  
att göra rätt, samt en effektivare tillsyn 
genom att miljöinspektörer får tillräck-
liga resurser och bra tillsynsvägledning 
från länsstyrelserna.

– I författningsförslaget finns  förutom 
bindande krav på åtgärder för miljö-
skydd, också i vissa fall kravet på käll-
sorterande anläggningar för att ta hand 
om fosfor och kväve samt skapa ett bra 
smittskydd, berättar Margareta  Lundin 
Unger, utredare på Havs- och vatten-
myndigheten. 

Finns ett klart samband
Sedan juni 2011 har Havs- och vatten-
myndigheten tillsynsväglednings- 
ansvaret för små avlopp. I dag finns cirka  
700 000 små avloppsanläggningar som 
bidrar med nästan lika mycket övergö-
dande ämnen som de större renings-
verken i Sverige tillsammans. Det är de 
 gamla och bristfälliga avloppen som ofta 
är orsaken till problemen, vilket innebär 

att endast var femte dricksvattenbrunn 
har tjänligt vatten.

– Det finns ett klart samband mellan 
dåliga små avlopp och vattenkvaliteten i 
dricksvattenbrunnarna, säger Margareta 
Lundin Unger. Dessutom förordar vi enk-
lare regler för fastighetsägaren att följa. 
De måste vara klara och lätta att förstå. 

Tillsynen måste stärkas
– Kommunerna har kommit olika 
långt med att bedöma statusen på de 
 enskilda avloppen. Inte ens hälften av 
de  befintliga små avloppen är invente-
rade och klassade. Vårt uppdrag handlar 
 därför också om att utreda nödvändiga 
förändringar i regelverket vid tillstånds-
prövning, vilket kommer att förenkla för 
alla inblandade parter.

För att påskynda arbetet med att för-
bättra de små avloppen måste kommu-
nernas tillsynsarbete stärkas. Det är 
 visserligen den enskilde fastighetsäga-
ren som har ansvaret för sin avlopps- 
anläggning, men det är kommunen som 
ansvarar för kontrollen och här måste 
resurser till för att kunna fullfölja dessa 
krav.

Omställningen, som idag är knappt två 
procent, borde öka till fem procent för att 
vara hållbar. Högre krav bör också ställas 

UTREDNINGEN OM  
SMÅ AVLOPP KLAR 

 MARIE LOUISE AARÖE

redaktionen@mediaplanet.com

MILJÖ

AVLOPP
på områden som har problem med över-
gödning för att åtgärderna ska vara  kost-
nadseffektiva  samt ställa högre krav på 
smittskyddet. 

Behöver få mer kunskap
– Det finns fortfarande många frå-
gor kvar kring enskilda avlopp, säger 
 Margareta Lundin Unger. Exempelvis 
hur en miljöskatt eller avgift  skulle slå, 
statusdeklaration på avloppen samt 
kretsloppsfrågan som är så viktig. Hur 
ska vi kunna ta tillvara och  återföra 
 näringen till jordbruket? Läkemedels-
frågan är också viktig. Vi behöver få 
mer kunskap om hur läkemedel påver-
kar  våra vattendrag. Det finns en hel del 
 frågor att utreda vidare.   

NYHETER

”Det finns fortfarande många 
frågor kvar kring enskilda 
avlopp.Exempelvis hur en 
miljöskatt eller avgift  skulle 
slå, statusdeklaration på av-
loppen samt kretsloppsfrågan 
som är så viktig. 

”Omställ-
ningen, 
som 
idag är 
knappt två 
 procent, 
borde öka 
till fem 
procent 
för att vara 
hållbar.”
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Margareta  
Lundin Unger

KRETSLOPPSANPASSAD 
AVLOPPSRENING MED 

INBYGGD BAKTERIERENING

SVENSKUTVECKLADE RENINGSVERK

Kontakt
www.ecot.se
0927-775 75
info@ecot.se

Ecotech utvecklar och tillverkar 
minireningsverk vid Polcirkeln. 
Detta gör att vi klarar av tuffa 
nordiska förhållanden. Vårt 
minsta minireningsverk - Ecobox 
är genialt enkelt att sköta och 
anpassat för villa eller fritidshus. 
Alla reningssteg är integrerade. 
Vi tar vid där kommunal 
vattenrening inte är ett alternativ. 

Vi värnar om Sveriges vatten och Östersjöns 
överlevnad. Ecobox renar avloppet utan kemikalier.

Mötesplatsen för alla som arbetar 
med små avlopp, VA-planering 
och dagvatten. Välkommen till
Örebro 13–15 mars 2014. 
www.vak2014.se
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Enskilda avlopp, i synnerhet de 
lösningar där husets samlade vat-
tenförbrukning, inklusive vatten-
toalett, är kopplad till avloppet, har 
större inverkan på miljön än fast-
igheter som är anslutna till det 
kommunala VA-nätet. Eftersom 
det inte fi nns någon tydlig lagstift-
ning på området kan varje kom-
mun bestämma själva hur man 
vill besluta kring enskilda avlopp. 
Somliga kommuner har förbju-
dit många husägare med enskilda  
små avlopp att ha vattentoalett, 
medan andra tillåter det.

Skapar förutsättningar
– Runtom i Sverige fi nns ett  antal 
omvandlingsområden, sommar-
stugeområden som successivt om-
vandlas till permanentboende. Där 

arbetar kommunerna ofta  aktivt 
med att skapa förutsättningar  för 
husägare att ansluta sig till det 
kommunala VA-nätet, alterna-
tivt att gå ihop i samfällighetsför-
eningar och bygga gemensamma 
VA-lösningar för exempelvis ett 
 bostadsområde med några tiotal 
hus, säger Maria Hübinette, mil-
jösamordnare för projektet ”VA i 
kustzon”, som drivs av Kungälvs 
kommun.

Välj miljömärkta varor
Hon menar att såväl miljön som 
fastighetsägare skulle vinna  på om 
regeringen ersätter de allmänna  
råden till kommunerna  med tydli-
gare regelverk, som på ett tydliga-
re sätt anger vad som gäller försmå 
avlopp.

– Mitt tips till husägare med 
enskilda avlopp är att vara  noga 
med vilka läkemedel de konsu-
merar och att i första hand välja  
miljömärkta rengöringsmedel. 
Fråga  också gärna miljökontoret 
vad som gäller för ditt avlopp. Du 
bör också fråga din kommun om 
de planerar att bygga ut det kom-
munala VA-nätet till ditt område, 
 säger Maria Hübinette.

I många kommuner 
runtom  i landet finns  såväl 
 permanentboende som 
sommarhus med enskilda 
avlopp. Det finns många 
alternativ  till enskilt avlopp 
som värnar  om såväl miljön 
som dricksvattenkvaliteten.

Tel: 0455-616150www.baga.se Stockholm Göteborg Norrköping Helsingborg Karlskrona  

BAGA Water Technology 
Vi kan avloppsrening!
Villor, fritidshus, samfälligheter 
och camping

Testad/Godkänd 

i Sverige

Avloppslösningar för känsliga miljöer
Minireningsverk  -  BDT-anläggningar - Slamavskiljare 

Rena ditt avloppsvatten!

Hållbar framtid?

  Sveriges mest sålda minireningsverk för hög skyddsnivå
  Paketlösningar för BDT-avlopp (bad, disk, tvätt)  
  Marknadens effektivaste slamavskiljare
  Reningsverk för båtbottentvätt

Flera intressanta alternativ 
till enskilda avlopp

AVLOPPSANLÄGGNINGAR. I dag finns cirka 700 000 små 
avloppsanläggningar som bidrar med  nästan lika mycket 
övergödande ämnen som de större  reningsverken i Sverige 
tillsammans.  FOTO: THINKSTOCK

Maria
Hübinette
Miljösamordnare 
för projektet ”VA 
i kustzon”, som 
drivs av Kungälvs 
kommun.
FOTO: PER KLOCKAR

”Fråga  också gärna 
 miljökontoret vad som 
gäller för ditt avlopp.”

Ett minireningsverk medför 
 ofta en viss investeringskost-
nad, men på lång sikt är det i all-
mänhet en riktigt god investe-
ring för såväl hushållsekonomin 
som miljön.Minireningsverk 
renar avloppsvattnet genom en 
optimerad syresättning till mil-
jön där biokulturen som renar 
vattnet fi nns samt att man  fäller 
ut fosforn på samma sätt som i 
de kommunala reningsverken. 

Skonsamt för miljön
Idag fi nns en mängd olika mi-
nireningsverk på den svenska 
marknaden. Patrik Ellis rekom-
menderar husägare att välja ett 
CE-märkt minireningsverk som 
testats under svenska väder-
förhållanden. Han tipsar också 
om att välja en leverantör som 
kan erbjuda serviceavtal och 
 reningsverk med hög slamkapa-
citet som gör att man klarar sig 
på en slamtömning per år.  Jäm-
för gärna reningsverkens elför-
brukning och räkna på den årli-
ga driftskostnaden innan du väl-
jer leverantör.

– Minireningsverk reducerar 
vattnets fosforhalt med uppe-
mot 100 procent, vilket är skon-
samt för miljön. Slammet från 
minireningsverk kan lämnas på 
REVAQ- certifi erade reningsverk 
då det har en hög fosforhalt, sä-
ger Patrik Ellis, som arbetar på 
ett företag som marknadsför re-
ningsverk. 

 ANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

Ett minireningsverk är ett 
miljövänligt kretsloppsal-
ternativ till markbädd och 
renar avloppsvatten från 
fastigheter som saknar 
anslutning till det kommu-
nala avloppsnätet.

Minireningsverk 
skonar plånbok 
och miljö

Patrik Ellis

FOTO: PRIVAT
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Hoten mot Östersjön är många, 
övergödningen och läckaget av 
 läkemedel via orenade avlopp är 
bara några. På det stora hela har 
havets hälsa inte förbättrats  under 
senare år. Föroreningar till följd 
av okontrollerade enskilda avlopp 
 beskrivs som ett större problem 
än de samlade utsläppen från jord-
bruket.  Gösta Kulling, som bor 
på en ö i Stockholms skärgård, är 
egen  företagare och han har under 
många år engagerat sig i toalett-
frågan.

–Vi äter mycket mer mediciner nu 
än vad man gjorde förr. Naturen 
klarar inte att bryta ner dem, men 
de hamnar ändå där genom vår 
 latrin. Inte minst i Östersjön som 
dessutom är övergödd. 

Dra sitt strå till stacken
–För 30 år sedan kanske det fung-
erade att gräva ner sin kompost, 
men med dagens stora använd-
ning av läkemedel, inte minst  
p-piller, går medicinresterna rakt 
ut i havet och förorsakar allt större  
skada. Man har till exempel hit-
tat steril fisk i Östersjön, vilket 
 säkert kan härledas till utsläpp av 
resterna  från p-piller. 

Normala kommunala renings-
verk förmår inte rena avloppen 
från medicinrester utan att det 
görs miljardinvesteringar. 

Enligt Gösta Kulling finns det 

mycket den enskilda människan 
kan göra för att dra sitt strå till 
stacken när det gäller att minska  
den negativa påverkan på Öst-
ersjön. Alltför många enskilda 
 avlopp når Östersjöns vatten. Trots 
att det är förbjudet att släppa ut 
orenat avlopp i naturen har myn-
digheterna svårt att hinna med sin 
kontrollverksamhet. 

Avloppsdeklaration föreslås
–Stort ansvar måste därför läggas 
på den enskilda människan. I kust- 
eller skärgårdsbebyggelse kan 
man lämpligen förbränna sin lat-
rin med hjälp av moderna toalet-
ter. En förbränningstoalett sterili-
serar avfallet. Det är en bra  metod, 

enkel, luktfri och ekonomisk. Och 
man får en restprodukt i form av 
aska, som är ett perfekt gödnings-
medel. Man råder bot inte bara 
på övergödningen av grund- och 
havsvattnen utan eliminerar ock-
så utsläppen av medicinrester. 

Kommunerna har kommit  olika 
långt när det gäller att kartlägga 
enskilda avlopp med otillräcklig 
rening. Det fritar dock inte den en-
skilde för ansvar för det egna av-
loppet. Havs- och vattenmyndig-
heten har under våren arbetat med 
förslag till åtgärder på riksnivå. 
En tanke är att införa en avlopps- 
deklaration för alla fastigheter på 
samma sätt som det idag finns en-
ergideklarationer. Det skulle göra 
fastighetsägare mycket mer med-
vetna om statusen på sina avlopp 
och förhoppningsvis få dem att 
vidta åtgärder. Havs- och vatten-
myndigheten slår dock fast att den 
enskilde alltid har ett ansvar för 
vad som släpps ut, även om myn-
digheterna inte hunnit komma 
med direktiv.

 ■ Fråga: Vad kan den enskilda  
människan bidra med för att 
det utsatta och känsliga innan-
havet Östersjön ska kunna 
 räddas?

 ■ Svar: Det finns mycket att 
göra, men att se till att det 
 enskilda avloppet inte når 
 naturen och i förlängningen 
Östersjön är ett mycket viktigt 
bidrag. Förbränning av  latrin 
eliminerar dessutom farliga 
 läkemedelsrester.

AVFALL

LATRIN

Den enskildes toalettlösning kan
bidra till räddningen av Östersjön

NYHETER

Gösta Kulling
Egen företagare 
och skärgårdsbo.
FOTO: PRIVAT

– Den aktiva delen i ett renings-
verk är som en surdeg. Bakterie-
kulturen kan få störningar av 
olika orsaker och skapa problem, 
säger Hanna Karlsen process-
ansvarig på Topas vatten.

2009 genomförde Västra 
 Götalandsregionen ett test av 
reningsverk vid enskilda avlopp. 
Av de 24 som testades var det 
bara ett fåtal som klarade hög 
skyddsnivå.

Borde testas regelbundet
– Reningsverket är en biolo-
gisk process som kan hålla hur 
länge som helst, men ska den 
fungera ordentligt måste den 
också   underhållas, säger  Hanna 
 Karlsen. Det räcker alltså inte att 
anläggningen är C-märkt och 
höll god kvalitet när den instal-
lerades.

Det finns flera orsaker till att 
ett enskilt reningsverk  börjar 
fungera dåligt. Kanske har man 
spolat ner något som bakte-
rierna inte tålde, kanske har 
 reningsverket överbelastats. 
Sköts anläggningen på rätt sätt 
innebär det också att den ska 
spolas ren och luftas med  jämna 
mellanrum. För en privatper-
son kan det vara svårt att  avgöra 
om reningsverket har slutat 
 fungera.

– Myndigheterna borde  testa 
avloppen regelbundet, unge-
fär som en bilprovning, säger 
 Hanna Karlsten. Fungerar inte 
reningen blir avloppet snabbt en 
sanitär olägenhet som kan föro-
rena marker och vattendrag.

Reningsverk vid enskilda  
avlopp behöver ses över 
regelbundet om man 
ska kunna lita på att de 
 fungerar.

NYHETER

√ MILJÖVÄNLIG

√ LÄTT ATT INSTALLERA

√ INGEN VATTENANSLUTNING

√ TAR LITEN PLATS

√ LUKTFRI

√ INGEN AVLOPPSANSLUTNING 

√ BARNSÄKER

√ INGA MEDICINRESTER

Rädda Östersjön
Så rent. Så enkelt.

08-615 25 25 | www.fritidstoa.se Auktoriserade återförsäljare över hela landet

Med Cinderella förbränningstoalett slipper du all latrin-
hantering. Kvar blir bara lite aska. Enklare kan det inte bli!

”...den enskilde  alltid 
har ett  ansvar för vad 
som släpps ut, även 
om myndigheterna 
inte hunnit komma 
med direktiv.”

Små renings-
verk måste  
underhållas

 BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com GÖSTA LÖFSTRÖM 

redaktionen@mediaplanet.com

DÅLIG HAVSHÄLSA. På det stora he-
la har havets hälsa inte förbättrats 
 under senare år. Föroreningar till följd 
av okontrollerade enskilda avlopp 
 beskrivs som ett större problem än de 
samlade utsläppen från jordbruket.  
  FOTO: MAURI RAUTKARI, WWF



Där andra slutar 
går vi och våra reningsverk 
ett par steg längre

KOMPAKTA MINIRENINGSVERK I TOPPKLASS

∂∂ Prestanda för hög skyddsnivå

∂∂ Driftavtal som ger maximal trygghet efter köpet

Två argument som bidrog till att Topas Vatten toppade Länsstyrelsens 
test av reningsverk för fastigheter som inte är anslutna till kommunalt 
avlopp.
 Hos oss väljer du kompakta minireningsverk som är bäst när det 
verkligen gäller – under verkliga driftförhållanden. De är anpassade för 
såväl enskilda hushåll som större samfälligheter. Bra exempel fi nns i 
dag bland annat på Stora Timrarön i Österåkers kommun och  Brändös 
kommunala reningsverk på Åland.
 Vill du veta mer om reningsverk som renar 
eff ektivt och har hög säkerhet och som därmed 
kan bidra till bättre vatten i Östersjön?

VI TÅL ATT 

UTVÄRDERAS!

www.topasvatten.se

TA REDA PÅ MER: 
Topas Vatten 
info@topasvatten.se
08 767 00 30
www.topasvatten.se

Fått anmärkning på  
enskilda avloppet?

Vi på JAP Entreprenad AB hjälper 
��������	�
	��	�������	����� 

återställer alltid marken efter oss.

Oberoende specialist  
på enskilda avlopp

0706-680 200
www.japentreprenad.se

Verksamheten sammanför intressenter i 
Östersjöfrågan och fyller en kompetens-
höjande funktion genom arbetet med att 
 sprida kunskap och tillgängliggöra aktu-
ell Östersjöforskning för drygt 90 miljoner 
 invånare i länderna kring Östersjön. Genom 
att sprida kunskap om Östersjön och dess 
miljö sätter Hållbara Hav press på besluts-
fattare. Ett lika viktigt uppdrag är att visa på 
vad varje enskild individ kan göra i form av 
aktiva val som bidrar till Östersjöns framtid. 
– En viktig del av vår verksamhet är vårt 

skepp Briggen Tre Kronor, som varje år gör 
nedslag i ett tjugotal städer i Sverige och 
 övriga Östersjöländer. 

Kunskap skapar insikter
På och runt skeppet erbjuds  föreläsningar, 
 utställningar och annan  lättillgänglig 
 information om Östersjön som vänder sig 
till allmänheten.  Genom presentera forsk-
ningsresultat på ett populärvetenskapligt 
sätt hoppas vi få igång debatten och enga-
gemanget kring Östersjöns framtid, säger 
 Göran Lindstedt, vd för Hållbara Hav.

Hållbara hav är ett initiativ med ett  100-
tal olika intressenter. Verksamheten bedrivs 
i nära samarbete med miljöorganisationer, 
politiker och näringsliv.  Miljöutställningen 
”Östersjön- vem bryr sig…” producerades 

i ett nära samarbete mellan Hållbara Hav 
och Östersjöforskare vid Stockholms uni-
versitet. Utställningens tema är miljögifter i 
v ardagen och nedskräpning i Östersjön. 

I september 2013 lanseras utställning-
en via en virtuell plattform som översätts 
till sju ”Östersjöspråk”. Hållbara Hav har 
 nominerats till Nordiska Rådets stora  natur- 
och miljöpris 2013. De seminarier som 
 genomförs  inom ramen för projektet ban-
das av SVT och sänds vid fl era tillfällen och 
är  tillgängliga via SVT Play.  

– Vi tror att kunskap skapar insikter som 
i sin tur kan så fröet till ett engagemang 
och vi har därför valt att samarbeta med de 
främsta Östersjöforskarna i hela regionen, 
säger Göran Lindstedt.

Synliggör marin forskning
– Samarbetet med Hållbara Hav gynnar 
oss båda. En av våra främsta uppgifter är 
att synliggöra och stärka universitetets 
 marina forskning. Via Hållbara Hav får vi 
 möjlighet att sprida vår expertkompetens 
och  våra forskningsresultat kring Östersjön 

till en bred målgrupp, säger Tina Elfwing, 
 föreståndare för Östersjöcentrum vid Stock-
holms universitet.

Partnerskap ger utökade resurser
Östersjöcentrum är ett nav som sammanför 
forskare som fokuserar på Östersjön  utifrån 
olika perspektiv och kommunicerar kun-
skapen till rätt plats i samhället.  Hållbara 
Hav är en plattform där såväl Stockholms 
universitet som andra  lärosäten kan nå ut 
med sina forskningsresultat till en intresse-
rad allmänhet. Östersjöcentrum ingår i ett 
strategiskt partnerskap med BalticSea2020, 
en  stiftelse som avsätter 100 miljoner för att 
 utveckla Östersjöcentrums verksamhet och 
bidra till att förverkliga ambitionen att för-
medla  wanvändbar kunskap om Östersjön 
till rätt plats i samhället. Partnerskapet ger 
Östersjöcentrum utökade resurser för att 
 arbeta med den så viktiga kunskapssprid-
ningen. 

Hållbara Hav arbetar sedan 2011 
för en hållbar utveckling i Östersjö-
regionen. 

UTVECKLING

 ANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

Göran
Lindstedt
Vd för Hållbara Hav.
FOTO: JENS AGGER

Tina
Elfwing
Föreståndare för Öster-
sjöcentrum vid Stock-
holms universitet.
FOTO: EVA DALIN

”Vi tror att kunskap skapar 
 insikter som i sin tur kan så fröet 
till ett engagemang och vi har 
därför valt att samarbeta med de 
främsta Östersjöforskarna i hela 
 regionen.”
Göran
Lindstedt

HÅLLBARA HAV BIDRAR TILL KUNSKAPSSPRIDNING
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Rädda Östersjön
Så rent. Så enkelt.

08-615 25 25 | www.fritidstoa.se Auktoriserade återförsäljare över hela landet

Med Cinderella förbränningstoalett slipper du all latrin-
hantering. Kvar blir bara lite aska. Enklare kan det inte bli!

NYHETER

Fråga: Hur kan man skapa nya sätt att väcka intresse kring  Östersjöfrågan?
Svar: Gör som Niklas Zennström – starta en  cykelstrapats över nio länder för informations- 
spridning, namnunderskrifter och opinionsbildning. 

”Race for the Bal-
tics är mer än en 
 cykeltur: över 100 
olika organisatio-
ner är med och 
stöder vår sak på 
olika sätt.”

RACE FOR THE BALTIC. För att väcka uppmärksa
 frågan grundade Zennström och hans kollegor R
 Baltic, ett cykellopp – eller cykeltur kanske  man 
det – som i en rad etapper tillryggalägger totalt 3
tre månader genom samtliga nio östersjöländer.
FOTO: RACE FOR THE BALTIC 

FÖRÄNDRING

ENGAGEMANG

ZENNSTRÖM 
SATSAR PÅ 
CYKELN
Under sitt uppmärksammade  
Sommarprogram i juli redo- 
gjorde den skygge men världsbe-
römde IT-entreprenören Niklas 
 Zennström i korthet för sina filan-
tropiska engagemang inom Zenn-
ström Philantropies. Under året 
som gått har en betydande del av 
hans tid och resurser gått till ett 
unikt projekt för att främja Öster-
sjöns miljö. 

Från tanke till handling
Niklas Zennström växte upp i 
Stockholm och har sedan barns-
ben tillbringat sina somrar i skär-
gården – från badbryggor och 
 segelbåt har han följt vattnets livs-
cykel.

– Jag har sett med egna ögon hur 
tillståndet försämrats, säger han 
på telefon från London. Vi har fått 
mer alger, mindre tång och  färre 
fiskar. Jag har bott utomlands 
 under stora delar av mitt liv, men 
jag återvänder alltid till Sverige 
som jag tycker är paradiset på jor-
den. Men under ytan är Östersjön 
ett av världens mest döda hav. 

Han är inte ensam om att värna 
emotionellt i Östersjöns välbe-
finnande, men menar att det är 
få som omsätter engagemanget i 
handling. För att uppnå förändring 
krävs en mobilisering av politisk 
vilja och allmänhetens intresse. 

 ■ Kan du beskriva problemet 
vi står inför?
– Det största problemet just nu är 
att vi i Östersjön har enorma  döda 
zoner, lika stora som Danmark. 
Där är det helt syrefritt, och ingen-
ting lever på botten. Anledningen 
är bland annat övergödning från 
jordbruket samt kemikalier från 
avlopp och konstgödsel från djur-
uppfödning. Det andra stora pro-
blemet är överfiske. Fiskenäringen  
har blivit mer effektiv, och man 

har i princip trott att havets 
 resurser är oändliga. Men när tor-
sken försvinner rubbas hela eko- 
systemet.

För att väcka uppmärksamhet i 
frågan grundade Zennström och 
hans kollegor Race for the  Baltic, 
ett cykellopp – eller cykeltur 
kanske  man ska kalla det – som i en 
rad etapper tillryggalägger totalt 
3 500 km på tre månader genom 
samtliga nio östersjöländer.

Kärntruppen består av ett tio-
tal personer som på varje etapp 
får sällskap av lokala cyklister. 
Tillsammans sprider de infor-
mation om Östersjöns situation 
och samlar in namnunderskrif-
ter till ett upprop för att sätta Öst-
ersjön  högre upp på den politiska 
agendan . På de olika stoppen håller 
man  seminarier och runda bord-
samtal med lokala aktörer inom 
näringsliv, politik och miljö.

Mer än en cykeltur
I skrivande stund har Race for 
the Baltic samlat in drygt 25 000 
 underskrifter, och målet är att 
överlämna dessa till ansvariga 
 ministrar under Helsingforskom-
missionen årliga möte Helcom 

som går av stapeln i  Köpenhamn 3 
oktober. 

– Jag vet inte helt vad vi kan för-
vänta oss den här första gången , 
men en viktig fråga för oss är 
att utöka antalet miljözoner, så 
kallade  Marine Protected  Areas 
(MPA). I dag är endast 12 pro-
cent av Östersjön skyddat i miljö- 
zoner, och vi menar att det bör 
vara   åtminstone 30 procent för att 
 säkerställa en hållbar utveckling. 

Niklas Zennström ser initiati-
vet som en effektiv metod att sam-
manföra de krafter som vill få till 
förändring. 

– Race for the Baltics är mer än 
en cykeltur: över 100 olika orga-
nisationer är med och stöder vår 
sak på olika sätt. Vi började enga-
gera oss för i Östersjöfrågan för 
några  år sedan, och insåg att väl-
digt få är ”emot” en bättre miljö. 
Det här är ett bra sätt att få upp-
märksamhet och enas om budska-
pet. Många nonprofit-organisatio-
ner är  annars ganska isolerade. Nu 
har vi skapat en samarbetsform att 
bygga vidare på. 
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ETT RENT ÖSTERSJÖN
JOHN NURMINENS STIFTELSE

Vi stödjer John Nurminens stiftelse
för ett rent Östersjön.

www.onninen.se

amhet i 
Race for the 
ska kalla 

3 500 km på 
.

 ■ Namn: 
Niklas 
 Zennström

 ■ Född: 1966
 ■ Bakgrund: 

Grundare av IT-
bolagen  Kazaa, 
Joost, Rdio och 
Skype . Sålde  
Skype till Ebay 
för 2,6 miljarder 
 dollar.   

 ■ Aktuell: Ini-
tiativtagare till 

Race for the 
Baltic, en cykel-
tur runt Öster-
sjöns nio länder 
för att sprida 
 information och 
samla  in namn-
underskrifter  
till förmån för 
en bättre miljö 
i Östersjön. Vd 
och grundare 
av Atomico, ett 
riskkapital-

bolag som 
 investerar i nya 
teknikbolag. 
 Driver Zenn-
ström Philan-
tropies tillsam-
mans med sin 
fru Catherine. 
De fokuserar  på 
att fi nansiera  
projekt  inom 
miljö och 
mänskliga 
 rättigheter.  

Proceduren bidrar till att förore-
na Östersjön och ger inte alls ett 
fullgott skydd mot beväxning.  

Problemet bidrog till att båtä-
garen och innovatören Svante 
Bahrton lanserade en alternativ 
båtrengöring som kan användas 
medan båten är kvar i vattnet. 
Beväxningen är mjuk och lätt 
att avlägsna med det nya verkty-
get då båtskrovet är i vattnet.

Gynnar ekonomi och miljö
Det fi nns många vinster med att 
rengöra båten medan den befi n-
ner sig i vattnet. Växtlighet och 
havstulpaner avlägsnas betyd-
ligt enklare och båtägare slipper 
både bottenmålningen och ren-
göringen med högtryckstvätt på 
land.

– Allt fl er båtägare söker mil-
jövänligare och mindre resurs-
krävande alternativ till den 
omständiga bottenfärgsmål-
ningen. Jag utvecklade en egen 
borstskrapa som kan användas 
då man står på en brygga  eller 
på själva båten varifrån man 
når hela båtskrovet. Genom att 
använda den regelbundet före-
bygger man problematiken med 
beväxning, vilket gynnar både 
ekonomin och miljön. . Det ger 
också båtklubbarna möjlighet 
att undvika dyra investeringar 
i form av spolplattor som ock-
så innebär att man bygger fast 
sig i det gamla miljödåliga bot-
tenmålningen, säger Svante 
 Bahrton.

För de flesta båtägare är 
det en tradition att måla 
båten med bottenfärg på 
våren , för att förebygga 
beväxning och snäckor.

Fakta om 
Niklas Zennström

Smarta båtägare 
skonar miljön

 ANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

TIPS

Svante
Barthon
Innovatör.
FOTO: PRIVAT

FOTO: SAM MURAD

FOTO: SAM MURAD

Skrov-
rengöring

BRYGGA

2 kg
FLYTKRAFT

www.scrubbis.se

695 kr

Hjälp Östersjön leva
– ge våra barn ett friskt hav

Stöd WWF � Bli fadder: wwf.se/ostersjofadder – Skänk 50 kr: Messa HAV till 72900
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MSC, Marine Stewardship Council , 
är en internationell oberoende 
 organisation som verkar för ett 
långsiktigt hållbart fiske, i Öst-
ersjön och i andra hav runtom i 
världen . MSC- märkningen, som 
säkerställer att fisken fångats på 
ett långsiktigt hållbart sätt, och 
är spårbar hela vägen tillbaka till 
 båten som fångade den. MSC grun-
dades för mer än tio år sedan, efter 
att torskbeståndet utanför Grand 
Banks i Kanada kollapsade och 

kom först till Sverige då ett livs-
medelsföretag ersatte den då hota-
de Östersjötorsken med MSC- cer-
tifierad Hoki. Idag kan konsumen-
ter välja mellan drygt 1000 MSC-
certifierade produkter i svenska 
livsmedelsbutiker.

– Vi arbetar tillsamman smed 
fisken, företag, forskare miljö- 
organisationer och konsumenter.  
I dagslägen är drygt 200 fisken 
certifierade globalt, det motsva-
rar  åtta procent av den totala vilda 
fångsten, säger Minna Epps, verk-
samhetschef för Marine Steward-
ship Council, MSC, östersjöregio-
nen.

Välkänd certifiering
Svenska folket har definitivt tagit 
MSC-certifieringen till sina hjär-
tan. Sverige är idag en av de mest 
expansiva marknaderna för MSC-
certifierad fisk och skaldjur och 
medvetenheten om vad certifie-
ringen står för har ökat. För att cer-
tifieras enligt MSC ska fisken upp-
fylla rigorösa miljökrav som konti-
nuerligt följs upp. 

Att vara ett MSC-certifierat  fiske 
är ett långsiktigt åtagande som-
lönar sig. Fiske som sker på rätt 
sätt säkerställer framtida tillgång-
en på vildfångad fisk. MSC-stan-
darden bygger på tre huvudprin-
ciper; de exploaterade fiskbestån-
dens hållbarhet, vård ekosystem 

och en ansvarsfull långsiktig för-
valtning. Minna Epps menar att 
ökningen bland annat beror på att 
många svenskar oroar sig för och 
engagerar sig i Östersjöns fortsatta  
överlevnad. 

Inte nödvändigtvis dyrare
Att välja MSC-certifierade fisk- och 
skaldjursprodukter är ett lättill-
gängligt sätt att ta ställning som 
konsument och bidra till en för-
bättrad havsmiljö. Att välja MSC-
certifierade produkter är inte 
 nödvändigtvis dyrare än icke MSC-
märkta produkter.

– MSC bidrar bland annat till att 
minska utkastet, oönskad fisk som 
slängs överbord, bifångster i form 
av exempelvis småfisk och sjöfåg-
lar som fastnar i nätet samt ska-
pandet av marina skyddsområden 
och insamling av data och forsk-
ning, säger Minna Epps.

– Forskare vid Linnéuniversitetet 
i Kalmar tror nu att de kan spela 
en central roll i kampen för Öst-
ersjöns överlevnad. Visionen är 
att mikroalgerna ska kunna rena 
 utsläpp och ta upp näringsämnen 
från industri och storskaligt lant-
bruk. 

Alger spelar en avgörande roll 
för Östersjöns framtida tillstånd. 
Algblomningar, som inträffar då 
en art av mikroalger växer till 
kraftigt, förknippas med övergöd-
ning och har en negativ effekt på 
 vattenkvalitén. 

– Mikroalgernas förmåga att ta 
upp närsalter och koldioxid kan is-
tället utnyttjas för att rena vatten, 
säger Catherine Legrand, profes-
sor i marin ekologi vid institutio-
nen för biologi och miljö vid Lin-
néuniversitetet i Kalmar.

Återanvända spillvärme
Cementindustrin, pappersindu-
strin och storskaliga lantbruk är 
tre näringsgrenar som skulle ha 
mycket att vinna på att introd- 
ucera storskalig odling av mikroal-
ger. Odlingen kan hjälpa företagen 
att nå sina miljömål på ett kost-
nadseffektivt sätt och dessutom  
minska sin miljöpåverkan på Öst-
ersjön.  Algerna innehåller en 
mängd nyttiga ämnen, däribland 
fettsyror och protein, som gör 
dem energitäta och intressanta att 
 använda som biobränsle och andra 
kommersiellt gångbara produkter. 

– Forskningen visar att mikro-
alger är bra på att fånga upp och 

 minska påverkan av koldioxid, 
rökgas, svavelsyra och andra mil-
jöskadliga ämnen från industrin. 
Problemet i vår del av världen är 
att algerna kräver en genomsnitts-
temperatur på mellan åtta och tio 
grader, men vi hoppas vi kunna 
lösa den utmaningen genom att 
återanvända industriföretagens 
spillvärme, förklarar Catherine 
 Legrand. 

Utmaningar som måste lösas
Ett stort forskningsprojekt  inom 
området har nyligen satts igång i 
samarbete mellan Linnéuniver-
sitetet och Cementa. Planen är att 
rökgas från cementproduktionen 
ska användas för att odla mikroal-
ger på plats. I de pågående försöken 
används arter som förekommer i 
Östersjön och redan är  anpassade 
till svenska förhållanden, istället 
för de kommersiella  eller genmo-
difierade arter som vanligtvis an-
vänds i sådana här sammanhang.

– Min vision är att det om tjugo  
år bedrivs storskalig odling av 
mikroalger på flera platser utmed 
Östersjökusten, säger Catherine 
Legrand. 

I andra länder finns redan stor-
skaliga algodlingar, men det 
svenska  klimatet komplicerar för-
utsättningarna något. Begränsat 
ljus och låga vintertemperaturer 
är utmaningarna som måste lösas. 

– Vårt forskningsprojekt, och 
det stora intresse det mött från 
bland annat näringslivet, tyder 
ändå på att Sverige är moget att 
 satsa på storskalig algodling, säger 
 Catherine Legrand.

Idag är 85 procent av värl-
dens fiskebestånd  antingen 
fullt utnyttjade, överex-
ploaterat eller på gränsen 
till kollaps. Arbetet för ett 
långsiktigt hållbart fiske 
bevarar den viktiga viltfång-
ade fisken till kommande 
generationer.

Mikroalger är mikroskop- 
iska encelliga växter som 
utgör basen för allt liv i  
 havet.  

MSC-certifiering skapar 
förutsättningar för hållbart fiske

Mikroalger förbättrar 
Östersjöns vattenkvalitet

ANNIKA WIHLBORG  

redaktionen@mediaplanet.com

 ANNIKA WIHLBORG  

redaktionen@mediaplanet.com
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NÄRA SAMARBETE. Vi arbetar tillsamman smed fisken, 
 företag, forskare miljöorganisationer och konsumenter, 
säger Minna Epps. FOTO: THINKSTOCK

Minna Epps
Verksamhetschef för Marine Stewardship 
Council, MSC, östersjöregionen.

CERTIFIERING
”Svenska folket 
har definitivt tagit 
MSC-certifieringen 
till sina hjärtan.” 

”Alger spelar en 
avgörande roll för 
Östersjöns framtida 
tillstånd.” 

MARIN EKOLOGI

Catherine 
 Legrand
Professor i marin 
ekologi vid institu-
tionen för  biologi 
och miljö vid 
 Linnéuniversitetet i 
Kalmar.
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Ett bra exempel på hur geologisk information kan 

användas till att identifiera och förstå om-

fattningen på ett miljöproblem är Fiber-

banksprojektet. I samverkan med Länssty-

relsen i Västernorrland har SGU utvecklat 

en hydroakustisk metod som kartlägger 

så kallade fiberbankar på havsbottnen. 

Fiberbankarna består av förorenade sedi-

ment som lagrats från hundra år av pap-

pers- och massaindustri. I kustvattnet i 

anslutning till massaverken har grunda 

fiberbankar med höga halter av kvicksil-

ver, dioxin och PCB stor inverkan på fisk- 

och fågellivet. 

– Faktorer som komplicerar situationen i 

Västernorrland är den stora skredrisken  i områ-

det samt att området genomgår en landhöjning på 

mellan 8 och 10 mm per år. Det bidrar till att fiber-

bankarna kommer närmare och närmare vatteny-

tan, vilket ökar risken för skred och erosion där 

fiberbankarnas föroreningar sprids, säger Lovisa 

Zillén, chef på enheten för maringeologi på SGU.

Höga gifthalter i havsörnens ägg
I Fiberbanksprojektet, som leds av Anna Apler, 

används Ocean Surveyor, SGU:s forsknings-

fartyg som är specialutrustat för att genom-

föra kartläggning och provtagning av havsbot-

tnen. Ett exempel på hur de förorenade 

fiberbankarna påverkar Östersjöns 

fisk- och fågelliv är havsörnarna.  

Forskningen visar nu att ägg återigen  

innehåller höga halter av PCB och DDT 

efter att havsörnsbeståndet lyckats åter-

hämta sig från de höga halter av miljögift-

er som förekom fram till 1990-talet.

Kartlägger fiberbankar
– Vi planerar att i samarbete med univer-

sitet och högskolor kartlägga bland annat 

de fiberbankar som är mest instabila och 

skredbenägna och utvärdera olika metoder som 

kan åtgärda situationen, till exempel frysmud-

dring eller täckning av förorenade sediment. 

Kartläggningen av havsbottnen är en viktig del 

av den samlade Östersjöforskningen. Den hjälp-

er oss att förstå vilken effekt miljögifter på havs-

bottnen har för hela Östersjöns växt- och djurliv, 

säger Lovisa Zillén.

Ny kunskap om havsbottnen 
viktig för att förstå Östersjön
Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en av få aktörer som kontinu-
erligt kartlägger och undersöker havsbottnen. Kunskap om havsbottnens 
tillstånd, och en förståelse för de faktorer som påverkar den, är en viktig 
pusselbit i arbetet med att kartlägga miljön i och kring Östersjön.

Lovisa Zillén

Anna Apler

Kontakt: Lovisa Zillén  Lovisa.zillen@sgu.se 018- 17 90 33

Vårt hav behöver fler duktiga 
och engagerade naturvetare. 
- Är du en av dem?

Vill du göra en insats för Östersjön? Som student på Biologi-
programmet vid Linnéuniversitetet kan du ta del av och aktivt 
tillämpa den senaste forskningen om hur klimatet påverkar livet i 
Östersjön, från mikroorganismer och alger till fisk och fåglar.

Med kvalificerade lärare, välutrustade laboratorier och starka 
forskningsinriktningar garanterar vi en bred profil och hög kvalité.
Vårt unika läge med Östersjön precis runt knuten ger optimala 
förutsättningar för profilering inom marin biologi, både på grund- 
och avancerad nivå. 

Östersjön behöver dig. Välkommen till Linnéuniversitetet.
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ALUKIN aluminium-
båtar värnar 
om miljön!

År 2009 fi ck svenska ALUKIN 
aluminiumbåtar utmärkelsen 
Årets Rookie i båtbranschen för 
sitt nytänkande med inriktning 
på miljö inom båtlivet. 

Miljöskadorna av giftiga bot-
tenfärger är betydande men 
 utan bottenfärg blir problemet 
stort med påväxter som gör att 
bränsleförbrukningen ökar 
drastiskt. På ALUKIN alumi-
niumbåtar kommer man runt 
problemet genom att tillämpa 
ett särskilt utvecklat ytbehand-
lingssystem som ger stora mil-
jöfördelar. Genom ett samarbete 
med en forskning- och utveck-
lingsenhet så har man på ALU-
KIN aluminiumbåtar tagit fram 
detta patenterade silan-system 
kallat ALUKIN SEAL-1. Behand-
lingen ger en hård och glatt yta 
runt hela skrovet och ger även 
aluminiumet en fi n lyster. På det 
här sättet kan man  ytterligare 
förlänga aluminiumens livs-
längd och dess utmärkta egen-
skaper förstärks. 

Material för miljön
– Vi gör båtlivet praktiskt och 
 enkelt för folk som vill  spendera 
mycket tid på sjön. Därför till-
lämpar vi behandlingen främst 
för att botten blir lätt att  hålla 
ren med vatten och ett milt 
tvättmedel och att man slipper 
miljöfarliga bottenfärger, säger 
Peter Nikula på ALUKIN alumi-
niumbåtar.

En annan miljöaspekt är 
 materialvalet. I dag fi nns cirka 
700 000 fritidsbåtar i Sverige, 
vilka har en kortare eller längre 
livslängd beroende på  material. 
Aluminium är ett fantastiskt 
material, det är mycket hållfast 
men också fullt återvinnings-
bart, vilket är något som talar 
för att aluminiumbåtar är ett val 
som på sikt gynnar miljön. 

– Långa och onödiga transpor-
terna är heller ingenting som 
gynnar miljön och även i båt-
branschen är det en aspekt som 
är värd att ta hänsyn till, anser 
Peter Nikula på ALUKIN alumi-
niumbåtar som har sin tillverk-
ning i Roslagen. 

Transporterna är en del, men 
en annan viktig punkt i miljö-
tänket är energieff ektiv tillverk-
ning i produktionen.

– Det går att eff ektivisera en-
ergianvändningen i produk-
tionsled, som ett exempel så 
utnyttjar vi spillvärmen från 
andra verksamheter i samma 
byggnad, säger Peter Nikula.

NYHETER

 ANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

– Vi har sedan år 2000 varit  centrala 
i projektet ”Greppa näringen”, 
där LRF i samarbete med Jord-
bruksverket, länsstyrelserna och 
rådgivningsföretagen erbjuder  
och genomför rådgivning som 
 formulerar konkreta råd kring hur 
 jordbrukare kan minska sin mil-
jöpåverkan genom  skräddarsydda 
förslag för den enskilda gården, 
 säger Sindre Langaas, miljöexpert 
på LRF.

Appelerar till bönder
Greppa Näringen har rönt stora  
framgångar. Projektet inleddes i 
södra Sverige och har efterhand 
tagit vid även i andra delar av Sve-
rige. Greppa Näringen satsar nu 
på att nå lantbrukare i fl er delar 
av Sverige och hoppas på fortsatt 
delfi nansiering från Landsbygds-
programmet. En viktig nyckel till 
framgångarna är att tonvikten lig-
ger på bättre hantering och högre 
eff ektivitet när det gäller växtnä-
ringen. 

Det appellerar till bönder då 
det är frågan om högre resursef-
fektivitet. Även andra miljö- och 

 resursfrågor fångas upp av  Greppa 
näringen, så som energieff ektivi-
sering och växtskyddshantering

Dessa svenska erfarenheter 
utgör en viktig bas för en av de
 internationella satsningar som 
LRF  varit engagerade i, ”Baltic 
Deal”. 

Detta fl aggskeppsprojekt inom 
EUs Östersjöstrategi har samlat  
bonde- och rådgivningsorganisa-
tioner runt Östersjön. Syftet har 
varit att öka bönders kunskap om 
miljöåtgärder inom jordbruket, 
med  målsättningen att  behålla 
böndernas konkurrenskraft och 

 samtidigt minska växtnärings-
läckaget från gårdarna.  Detta har 
skett genom kunskapshöjande 
 insatser där rådgivning och ett 
 demogårdsnätverk med över 110 
demogårdar ingår. 

Markavskattning viktigt
– Vi arbetar för att markavvatt-
ningsfrågor ska placeras högre 
upp på agendan. Markavvattnings-
frågan är viktig, inte minst för att 
påverka markens bördighet och i 
viss mån minska översvämnings-
risken och därigenom risken för 
växtnäringsförluster. 

Vi efterlyser en övergripande 
svensk satsning kring markav-
vattningsfrågor som fokuserar på 
sambanden mellan mark och vat-
ten, säger Sindre Langaas. 

Högre ersättningsnivåer
Samhällets förväntningar på jord-
brukares åtgärder för att minska 
miljöpåverkan från sin verksam-
het är fortsatt höga, men för att 
motivera fl er jordbrukare att ex-
empelvis anlägga våtmarker krävs 
ersättningsnivåer som gör sats-
ningarna ekonomiskt attraktiva. 

– Lantbrukare är ju företagare  
med affärsmässiga mål, men i 
dagsläget är ersättningsnivåerna  
ofta för låga för att de ska vara eko-
nomiskt intressanta. Då väljer 
många lantbrukare att fortsätta  
odla grödor på sin mark istäl-
let för att anlägga våtmarker. Det 
är därför bra att regeringen nu 
har  bestämt sig att återuppväcka 
det Lokala Vattenvårdsanslaget 
(LOVA), säger Sindre Langaas.

Det pågår många projekt som ska minska jordbrukets miljöpåverkan. LRF deltar i 
såväl nationella som internationella projekt som syftar till att erbjuda lant-
brukare möjligheter att minskamiljöpåverkan på aff ärsmässiga hållbara grunder.  

FAKTA

 ■ LRF arbetar för att identi-
fi era åtgärder och investeringar  
som kombinerar ekonomisk 
lönsamhet och en gynnsam 
 effekt på miljön. 

 ■ Fokus ligger på agrara  
 åtgärder som innebär att 
producera mer med mindre 
 input, bland annat kan minska 
 utsläppet av växtnäring i vat-
tendrag och sjöar och genom-

föra stora satsningar på förny-
bara energikällor. 

 ■ Ett exempel är de 50 tips på 
åtgärder som lantbrukare kan 
genomföra för att  åstadkomma 
minskade förluster av växt-
näring. 

 ■ Förslagen på åtgärder har 
tagits fram inom ramen för det 
internationella projektet
”Baltic Deal”. 

EKONOMISK HÅLLBARHET CENTRALT FÖR ATT 
MINSKA JORDBRUKETS PÅVERKAN PÅ ÖSTERSJÖN

”Syftet har varit att öka bönders kunskap om miljöåtgärder 
inom jordbruket, med  målsättningen att  behålla böndernas 
konkurrenskraft och  samtidigt minska växtnärings läckaget 
från gårdarna.”

Ansvarstagande båtpro-
ducenter tänker på mil-
jön genom energieffektiv 
tillverkning, producerar 
i Sverige, undviker bot-
tenmålning och använder 
återvinningsbara och håll-
bara material.

ALUKIN

redaktionen@mediaplanet.com

Biogas – gårdagens science 
fiction har blivit dagens verklighet
Var med i utvecklingen av morgondagens energi, så går du en ljus 
framtid till mötes och hjälper vår miljö att göra detsamma. Anta en  
av våra dagars största utmaningar och utbilda dig inom biogas på 
Hallsbergs Yrkeshögskola.

Inför den expansion och utveckling som är på 

gång har nu biogasbranschen stora behov av 

kompetenta medarbetare.

De som utbildar sig inom vatten-, miljö- och 

energiteknik på yrkeshögskolan i Hallsberg går 

direkt in på en arbetsmarknad som söker folk 

med ljus och lykta.

– Biogasbranschen är en ny och växande 

bransch som ligger helt rätt i tiden. Att få vara 

med och påverka denna utveckling är väldigt 

spännande, berättar Fredrik Sthyr som med sina 

27 år redan är driftledare på Karlskoga Biogas AB.

När Fredrik fortfarande hade en månad kvar 

på biogasutbildningen på Hallsbergs Yrkeshög-

skola fick han jobb på Karlskoga Biogas. Endast 

ett år senare kom befordran och jobbet som 

driftledare var hans.

– Under studietiden på Hallsbergs Yrkeshög-

skola gavs massor av chanser att knyta kontak-

ter med näringslivet, och tack vare min praktik 

på Karlskoga Energi fick jag min anställning, 

berättar Fredrik.

Utbildningen på Hallbergs Yrkeshögskola 

är framtagen i samverkan med branschen 

efter dess behov av arbetskraft. Genom att 

gå biogasutbildningen öppnar sig en mängd 

möjligheter för dig.

– Vi fick en tydlig verklighetsförankring. 

Man förstår helt enkel vad man lär sig och 

varför, säger Fredrik.

Marika Lindam, 56, läste också biogasteknik 

på Hallbergs Yrkeshögskola, och i dag arbetar 

hon som processingenjör vilket bland annat 

innebär optimering av hur en rötkammare i 

en biogasanläggning styrs och kontrolleras 

effektivt.

– Det allra bästa är att man skickas ut i 

verkligheten på praktik. Vi praktiserade i 

två omgångar och dessutom gjorde jag mitt 

examensarbete på reningsverket i Örebro, så 

totalt var jag ute i ”verkligheten” i 26 veckor av 

utbildningstiden, berättar Marika.

Fredrik Sthyr, driftledare på Karskoga Biogas AB.

0739-60 25 03, 0706-80 95 40
www.yh-hallsberg.se



Baltic Deal
Genom internationellt samarbete och lantbrukarnas engagemang
– BÄSTA MÖJLIGA MILJÖÅTGÄRDER PÅ GÅRDEN

Vad har uppnåtts?
Skapat en stark samarbetsplattform 

för lantbruks- och rådgivningsorgani-
sationer runt Östersjön.

Utvecklat en gemensam strategi för Öster- 
sjöregionen för att stärka lantbruksrådgivningen.

Etablerat ett nätverk av fler än 100 demonstrations-
gårdar runt Östersjön.

Demonstrationer av kostnadseffektiva och hållbara  
åtgärder för lantbrukare.

En snabbare spridning av innovation och teknik över  
nationsgränserna.

Varför är Baltic Deal viktigt?
För att bidra till att återskapa Östersjöns miljöstatus.
För att på ett hållbart sätt minska lantbrukets näringsläckage till 
grund- och dagvatten.
För att på ett konkret sätt ta tillvara på kunskapsutbytet mellan 
lantbruken runt Östersjön.
För att motivera allmänheten och jordbrukssektorn att ta  
sig an ett frivilligt, förebyggande och hållbart  
förhållningssätt till miljöinvesteringar.

Flaggskeppsprojektet Baltic Deal i EU:s Östersjö- 
regionstrategi tar slut efter tre års arbete. Sju länder 

runt östersjön har skapat en gemensam kunskaps- 
plattform och byggt ett internationellt nätverk med 117 

demonstrationsgårdar. Gårdarna har engagerat sig i 1800  
miljöåtgärder som minskar utsläppen av kväve och fosfor. Ansvaret för 

Östersjön är vårt gemensamma, det frivilliga och förebyggande internationella  
samarbetet måste fortsätta – LRF och Baltic Deal kan och vill vara motorn i det 

arbetet.

Hur mycket – hur många?
2500 lantbrukare
1800 gjorda eller planerade åtgärder och in-
vesteringar
300 evenemang
300 rådgivare
117 demonstrationsgårdar
50 miljöåtgärder
7 länder: Danmark, Estland, Finland, Lettland, 
Litauen, Polen, Sverige
5 rådgivningsorganisationer
4 miljoner euro
3 år: 2010–2013
2 lantbruksorganisationer
1 mål: mindre läckage av näringsämnen från 
lantbruk till Östersjön

Framtidsplaner
Det finns planer på en fortsättning, först ett 

övergångsprojekt och därefter Baltic Deal 

2.0, där ansökan i det senare fallet görs i en 

kommande större utlysning inom EU. 

Baltic Deal 2.0 skulle bestå av 15 partners, 

9 länder och en budget på 5-8 miljoner euro. 

Projektets fokus skulle vara att utveckla och 

stärka nätverket av demonstrationsgårdar 

och dess aktiviteter såväl som att stärka 

nätverket för rådgivarna. Det skulle innefatta 

fler investeringar och åtgärder på gårdsnivå, 

förstärkt växtnäringsfokus men även andra 

kritiska vattenmiljöfrågor som kan tänkas  

relevanta.”Helena Jonsson
Avelsuppfödare av ekologiska 
herefordkor, förbundsordförande 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF,  
och ordförande i Baltic Deals 
styrgrupp.
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Företagsutveckling, produktion på 
gårdsnivå och miljösatsningar har  
direkta samband. Eftersom varje gård 
och dess produktion är unik är det givet 
att de lösningar som används måste 
vara skräddarsydda och baserade på 
specifik kunskap om en viss gårds 
villkor och produktionssystem. Gård-
specifik rådgivning och demonstrations-
gårdar spelar en viktig roll när det gäller 
att stödja lantbrukarna med kunskap 
och förslag på förbättrade åtgärder. 
Baltic Deal har verkligen lyft jordbruks- 
sektorn runt Östersjön markant i det 
avseendet.
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Östersjöns framtid 
ligger i våra händer

Många av oss har njutit av sommaren vid kusten, skärgården 
eller ute till havs. För mig är få platser så unika och vackra 
som Östersjön.  

J  
ag och många med 
mig vill kunna bada, 
fi ska och njuta av Öst-
ersjön i framtiden -  
därför  måste vi värna 
vår gemensamma re-
surs.

Kanske var du en av dem som fi ck 
en ovälkommen påhälsning av alg-
blomningen i somras, ett av teck-
nen på att Östersjön inte mår bra. 
Pressen från många olika aktivite-
ter är stor. Det handlar om allt från 
fi ske, fi skodlingar, sjöfart,  turism, 
havsbaserade anläggningar , ut-
släpp från land till luftföroren-
ingar och klimatförändringar. Till 
2030 förväntas till exempel anta-
let fartyg i Östersjön fördubblas, 
oljetransporterna öka kraftigt och 
kryssningstrafi ken öka med cirka 
600 procent. 

Agera och vänd trenden
Om vi hade kunnat dyka djupt 
hade  vi kunnat se bottenområ-
den sammantaget stora som två 
gånger  Danmark ligga livlösa och 
syrefria.

Det är ju vi människor som 
 orsakat detta, men vi kan besluta 
oss för att agera och vända trenden . 

Dagens problem och miljöutma-
ningar måste vändas till möjlighe-
ter. Utan en välmående natur och 
miljö blir det i slutänden inga jobb 
och ingen utveckling.

Genom att återställa en frisk 
havsmiljö kan vi till 2030 skapa   
550 000 jobb och cirka 280 miljar-
der kronor i årligt mervärde till 
regionen. En viktig åtgärd för att 
nå dit är att utveckla Östersjöre-
gionen till ett centrum för blå och 
gröna  teknologier för att få bukt 
med övergödning, överfi ske och 
utsläpp av farliga ämnen. Det visar 
en ny rapport som gjorts av Bos-
ton Consulting Group på uppdrag 
av WWF. 

Inspirera andra
Östersjöområdet har bättre för-
utsättningar än många andra re-
gioner att ta itu med miljöutma-
ningarna. Det fi nns också en global 
marknad för de innovationer och 
lösningar som tas fram. Lyckas vi 
kan vi bli en förebild och inspirera 
andra att kämpa för ett samhälle 
där människa, miljö och ekonomi 
går hand i hand.

Låter det som en utopi? Det är 
det inte. Visst krävs det såväl vilja 

och hårt arbete som samordning, 
ledarskap och resurser. Men se det 
som en möjlighet vi inte kan vara 
utan. Alternativet är mer botten-
död, algblomning och ett hav tömt 
på fi sk. Det är knappast attraktivt 
för någon, hindrar en hållbar eko-
nomisk utveckling och är nega-
tivt för näringslivet och samhället 
i stort.

Ett gemensamt engagemang
Så kära politiker och företagsle-
dare, nu är det dags att kavla upp 
ärmarna. Börja med att genom-
föra de åtgärder som är beslutade  
men som länderna inte levt upp 
till. Den 3  oktober möts miljö-
ministrarna för att diskutera 
handlingsplanen för Östersjön på 
Helsingfors- kommissionens  nästa 
möte i  Köpenhamn. Vi efterlyser 
nu ett gemensamt engagemang 
från  miljö, jordbruks- och fi nans-
ministrar, ja ända upp till statsmi-
nisternivå.

Vi som bor runt Östersjön vill ha 
ett friskt hav. Det tjänar både mil-
jön och samhällsekonomin på.

IVL Svenska Miljöinstitutet bedri-
ver sedan 2009 projekt som syftar 
till att ta fram nya innovationer 
inom kommunal vattenrening.

– De innovationer som utveck-
las i det här projektet kan använ-
das till att generera tillväxt både 
i Sverige och i länder med vatten-
brist. I Hammarby Sjöstadsverk 
i Stockholm utvecklar företagen 
tekniker som bland annat åter-
vinner näringsämnen och fos-
for, renar vattnet från läkeme-
delsrester och bidrar till en ökad 
vattenåtervinning, säger Östen 
Ekengren, vice vd på IVL Svenska 
 Miljöinstitutet.

Möter framtida utmaningar
De tekniker som utvecklas ska 
på sikt bidra till att kommu-
nala reningsverk kan genere-
ra överskottsenergi. Hammar-
by Sjöstadsverk, som ägs av IVL 
 Svenska Miljöinstitutet tillsam-
mans med KTH, är bas för utveck-
lingen. Här äger den konkreta för-
söksverksamheten rum. Intresset 
från bland annat Kina, Tyskland 
och Finland är stort. Hammarby 

sjöstadsverk främjar samarbe-
tet mellan företag, forskare och 
kommunala vatten- och avlopps-
verk för att möta framtida utma-
ningar och för att öka exporten 
av svensk kunskap och teknik. 
I satsningen deltar fem univer-
sitet, två  institut och ett tjugo-
tal svenska företag med fokus på 
 gröna  vattenreningstekniker.

Bra för miljön 
– De tekniker som utvecklas kan 
dels öka lönsamheten för varje 
enskilt reningsverk, dels bidra till 
ett bättre resursutnyttjande och 
på så vis skona miljön. Det är inte 
långsiktigt hållbart att bygga tra-
ditionella reningsverk. Vi måste-
utveckla reningsverk som kan fyl-
la fl era funktioner för miljön och 
befolkningen. Sverige ligger långt 
fram på det här området, bland 
annat har vi utvecklat tekniker 
som kan rena avloppsvatten från 
läkemedelsrester med uppemot 
90 procent, säger Östen Ekengren.

Utveckla gröna lösningar
IVL har bland annat beviljats tio 
miljoner kronor från Vinnova till 
arbetet med att utveckla gröna 
lösningar för morgondagens vat-
tenrening. Östen Ekengren  menar 
att kommunala reningsverk i 
framtiden kan mäta hur mycket 
”nyttigheter”, användbara bipro-
dukter i form av exempelvis vär-
me varje enskilt reningsverk kan 
producera. Då tar reningsverken 
på allvar steget från reningsverk 
till produktionsanläggning. 

PROFESSIONELL INSIKT

Håkan Wirtén
Titel: Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

För att möta  framtidens 
miljökrav behöver 
 kommunala reningsverk 
 utvecklas till produktions-
anläggningar som gene-
rerar ”biprodukter”  som 
gynnar såväl  människa 
som miljö.

Svensk vattenrening på export

MISSA INTE!

”Se det som en möjlighet 
vi inte kan vara utan.”

FOTO: WWF
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redaktionen@mediaplanet.com

Östen 
Ekengren
Vice vd på 
IVL Svenska 
 Miljöinstitutet.
FOTO: IVL. SVENSKA MILJÖINSTITUTET
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Toa till landet? 
Fråga efter MullToa!
Om du ska ha en toa till landet, se
till att du får originalet. MullToa 65 är
den enda svenska miljögodkända
komposteringstoaletten (Svanen-
märkt). Det är inte en slump att alla
komposteringstoaletter idag kallas
för mulltoa, men en riktig mulltoa är
alltid märkt MullToa. Allt annat är
något annat. 

Tel: 031 42 29 30  Fax: 031 42 49 08  info@mulltoa.com  www.mulltoa.com

Se hela produktserien 
– och hitta din närmaste 

återförsäljare! www.mulltoa.com

KOMPOSTSYSTEM

Latrinkomposter

Varmkomposter

Trädgårdskomposter

www.mullbanken.se
08-500 220 10 | order@alltitra.se
*Ica kuriren 2004

��25 år på marknaden.
���Lätt att fylla på och tömma.
��Pryder sin plats i trädgården.

Spara pengar, 
kompostera ditt avfall!

Bästa komposten*

Få en lyxigare känsla med de 
designade, urinseparerande 
porslinsstolarna, som kan fås med 
eller utan vattenspolning.

Mullis tillverkar biologiska 
toalettsystem i rostfri plåt.
De är miljövänliga, luktfria och 
behöver varken el eller vatten.

Vi har ett flertal olika storlekar 
på tankarna som går att 
anpassa efter just era behov.

   E-post. info@mullis.se   Tfn. 08-656 54 56

www.mullis.se

MULLIS
BIOLOGISKA TOALETTER



Michele Casini
tel: +46-10-4784016
e-mail: michele.casini@slu.se
www.slu.se/akvatiskaresurser

Förvaltningen bör anpassas i takt med 

att Östersjöns viktigaste kommersiella fiskarter 

förändrar sin rumsliga distribution. Forskningen 

visar att de senaste 30 åren har beståndet av torsk, 

skarpsill och sill varierat kraftigt i olika delar av 

Östersjön. Sedan början av 90-talet koncentreras 

torskbeståndet till Östersjöns södra delar medan 

skarpsill, torskens huvudbyte, blev betydligt van-

ligare i Östersjöns norra delar. Det har lett till en 

drastisk reduktion på tillväxten av skarpsill och 

sill i norra Östersjön på grund av ökad konkur-

rens. Torsk i södra Östersjön verkar å andra sidan 

svälta på grund av låg bytesabundans med stora 

bekymmer för torskfiskarna som ofta fångar 

magra fiskar som knappast går att sälja. 

Det har lett till att Internationella havsforsk-

ningsrådet (ICES) rekommenderar EC att 

implementera en rumslig förvaltning som skulle 

innebära ett minskat fisketryck på skarpsill i 

södra Östersjön och ett ökat fiske i norra delen. 

Dessa åtgärden skulle förbättra tillväxt av enskilda 

individer av såväl torsk som skarpsill och sill.

Minskat torskfiske kan lindra  
övergödningssymptom
Forskning visar att förekomsten av torsk i olika 

delar av Östersjön kan trycka ner sitt huvudbyte, 

den djurplanktonätande skarpsill och sillen, som 

i sin tur kan leda till en ökning av djurplankton 

och minskning av växtplankton. På det här 

sättet skulle alltså ett bärkraftigt torskbestånd, 

genom en serie av processer drivna av predation, 

förhindra kraftiga algblomningar. En sådan 

process kallas för trofisk kaskad.

– Det betyder att övergödningssymptom i olika 

delar av Östersjön kan vara en effekt av för hög 

fisketryck på torsk, och inte bara av utsläpp 

av närsalter. Fiskeriministerier och miljömyn-

digheter borde därför samverka i arbetet med att 

förvalta Östersjön som en helhet, säger Michele 

Casini. 

Forskningen är en del av projektet PLAN 

FISH som utförs på uppdrag av regeringen och 

vars slutrapport redovisas i slutet av 2013 för 

Havs- och vattenmyndigheten. Forskningen 

visar att det krävs ett helhetsperspektiv när man 

förvaltar bestånden av sill, skarpsill och torsk.

Genom att undersöka hur kommersiella fiskarter förändrar sin spridning har  
forskare på SLU kunnat dra flera viktiga slutsatser kring hur Östersjöns  
fiskebestånd bör förvaltas i framtiden. De indirekta effekter av kommersiella  
fiskarter på Östersjöns näringskedjor leder till en ny uppfattning av hur viktig  
fiskeriförvaltningen är för hela ekosystemet.

SLU:s forskning möjliggör en ekosystem- 
baserad förvaltning av Östersjöns fiskbestånd

Michele Casini
Forskare och docent

Kontakt:

Hammarby Sjöstadsverk är Sveriges ledande demonstrations-

anläggning för framtagande av  morgondagens kommunala 

vattenlösning. Anläggningen ägs av KTH och  IVL-Svenska 

 Miljöinstitutet AB och bedriver  forskning vars mål  

är att  minska utsläppen av fosfor och kväve till Östersjön.

Hammarby Sjöstadsverk 
– vattenreningsteknik i världsklass

– Detta resulterar 
i ett vatten som 
kan återvinnas. 
Detta sker samti-
digt som energi 
produ ceras och 
närsalter kan 

återvinnas. En sådan  lösning har en 
stor exportpotential. IVL har även 
utvecklat  fosforfällor som effektivt  
kan  minska fosforutsläppen från 
jordbruksmark, säger  Östen 
 Ekengren, vice verkställande 
 direktör på IVL.

IVL har även ambitionen att 
förbättra den befintliga situationen 
i Östersjön.

– Under en längre period har vi 

lyckosamt testat att syresätta döda 
bottnar med vågkraft.   
I Simrishamn pågår ett projekt där 
vi tillsammans med Kimo Baltic 
producerar biogas-biodiesel av 
fiskrens. 

IVL har även en pådrivande roll 
för att minimera oljeutsläppen till 
Östersjön samt att få till stånd an-
vändning av bättre miljövänligare 
bränslen.

– IVL har som mål att utveckla 
demonstrationsanläggningen till 
ett innovationscenter av världsklass 
där framtidens lösningar testas 
i realistisk skala och som sedan 
kan bidra till en ökad export och 
 sysselsättning.
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Kontakt
Anders Kiessling, Project manager Aquabest: Anders.kiessling@slu.se
Erik Olofsson, Project Manager Aquabest: Erik.olofsson@torsta.se
www.aquabestproject.eu

Samtidigt som fiskodlingar skapar nya arbetstillfällen 

minskas övergödning och algblomning i södra Östersjön 

genom att fiskfoder tillverkas av musslor som ätit plank-

ton i södra Östersjön. 

Vattenbruk har en stor potential att förse en växande 

befolkning med hälsosam mat. Vattenbruk har också 

varit den snabbast växande livsmedelssektorn de senaste 

två decennierna. I Östersjöregionen har dock vatten-

bruket stagnerat eller gått tillbaka. Målet för Aquabest 

inom EU:s Östersjöstrategi är att bryta denna trend.

För den svenska delen av projektet står Erik Olofsson, 

biolog som arbetar med regional utveckling i Jämtland 

på Torsta AB, samt Anders Kiessling, professor vid 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och ämnesansvarig 

för vattenbruk där.

– Fel placerade fiskodlingar bidrar till lokal miljöbe-

lastning, men vi arbetar med att hitta lämpliga platser för 

fiskodling i de kraftigt modifierade och  näringsfattiga  

kraftverksdammarna. Det gäller att bygga verksamheten 

utefter ekosystemens bärkraft för att skapa en hållbar 

utveckling både för företagen och för miljön, berättar 

Erik Olofsson. 

Självförsörjande på foder
Samtidigt pågår en inventering av odlingsområden 

för blåmussla i Kalmar-regionen. Målsättningen är att 

östersjöregionens fiskodlingar skall vara självförsör-

jande på fiskfoder. Det nya Östersjöfodret går under 

arbetsnamnet Baltic Blend och består av musslor från 

Östersjön, avgiftat fiskmjöl från skarpsill och strömming 

samt Jäst som fått växa på matavfall. Det nya fodret testas 

nu på röding vid Vattenbrukscentrum Norr AB i Kälarne 

i Jämtland. 

– För varje kilo som fisken växer till så minskar kväve- 

och fosforbelastningen i Östersjön och risken för övergöd-

ning och algblomning minskar, säger Anders Kiessling.

– Vattenbruket har dragits med en del miljöproblem och 

visst finns det även i dag en oro över att en ökad mängd 

fiskodling skall leda till besvär, men vad gäller över-

gödning har vi i våra beräkningar mycket stora margin-

aler till den typen av problem i kraftverksmagasinen. 

Det som i dagsläget är absolut viktigast är att regioner 

med fiskodlingsverksamhet även har egen produktion av 

sättfisk så att vi förhindrar att sjukdomar sprids.  

Egen sättfisk centralt
Att flytta biologiskt material mellan olika ekosystem 

innebär alltid en risk oavsett verksamhet, i vatten eller 

på land. Antingen klarar inte det flyttade djuret den 

fauna som redan finns i området eller så har den med sig 

någon smitta som kan påverka inhemsk fauna negativ. 

Att bygga egen sättfiskproduktion är en väldigt central 

del i en fortsatt utveckling av vattenbruket.   

Fiskodling bidrar till minskad algblomning i Östersjön

Vattenbruk är den snabbast växande 
agrara näringen i världen. I Sverige skapar 
fiskodlingar nya arbetstillfällen där nya 
jobb behövs som bäst, bland annat i  
Norrlands inland och efter kusten. 
Denna möjlighet har den svenska delen 
av EU-projektet Aquabest för ögonen. ERIK OLOFSSON

ANDERS KIESSLING

Tack

Tack till dig som 
inte häller ut  
gifter i avloppet!
Om mediciner och hushållskemikalier hälls ut  

i avloppet påverkas livet i sjöar och hav. Så tack 

till dig som lämnar medicinrester till apoteket och 

kemikalier till miljöstationen! 

Damm innehåller miljögifter som avdunstat från dina golv, 

möbler, textilier, TV-apparater och datorer. 

Dammsug därför alltid golv och andra ytor innan du 

våttorkar så hamnar inte gifterna i avloppet.

Läs mer om vilka skadliga kemikalier som finns  

i din vardag på stockholmvatten.se

Tips!


