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PÅ SAJTEN Visste du att Östersjö-

torsken är på väg att försvinna?

JENNY HEDMAN Hur mår
Östersjön egentligen? s02

ISABELLA LÖWIN Regeringen
satsar på rent hav. s14

Rädda Östersjön

John Strand,
ledamot i svenska
våtmarksfondens expertråd
”Utökad areal av våtmarker kan lösa en stor del av Östersjöns
problem med övergödning och miljögifter. Detta ger också
ekonomisk vinst och bättre naturmiljö.”

Så minskar du utsläpp av miljögifter
stockholm.se/kemikaliesmarthem
NONHAZCITY
WWW.NONHAZCITY.EU
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Cirkulär
ekonomi
– Det handlar inte om att lära ut ett antal
nya begrepp som cirkulär ekonomi och
hållbarhet, utan om att lära studenterna
förmågan att formulera problemen, Lars
Strannegård. s04

Renare
vattenvägar
– Alla kan bidra till
ett renare hav i såväl i
stort som smått, Patrik
Ellis. s10

Svenska
våtmarksfonden
Läs John Strand berätta
om våtmark – naturens
eget reningsverk.

Hur mår Östersjön egentligen?
Det är den vanligaste frågan jag får när jag berättar om vad jag jobbar med. En lång rad
mänskliga aktiviteter medför ett stort tryck på Östersjöns ekosystem.

Ö

vergödning, döda
bottnar och hårt
ﬁsketryck hör vi
ofta om. Miljögifter, mikroplaster
och
undervattensbuller är några andra. Läckande vrak, muddring och klimatförändringar kan läggas till listan.
Några av de här trycken är relativt
enkla att förstå och konsekvenserna kan ses och upplevas med blotta
ögat. Andra är betydligt svårare –
som till exempel effekterna av de
hundratals kemikalier som cirkulerar runt i Östersjön. Särskilt svårt
är det att veta hur alla dessa olika
tryck samverkar och tillsammans
påverkar ekosystemet. Allt hänger
ihop i ett komplext nätverk.
En komplex flora av aktörer

Detsamma kan sägas om hur vi
samarbetar i regionen för ett friskt
Östersjön. Förutom de vertikala
strukturerna för beslut och styrning, så som EU, stat och kommun,
ﬁnns det en tät väv av horisontella
nätverk som verkar både inom och
mellan länder, samhällsfunktioner
Följ oss på

för regional samordning är stora
krav på dialog och gemensamma
prioriteringar mellan länderna.
2009 beslutade EU om en strategi
för en gynnsam och hållbar utveckling i Östersjöregionen.

och policysektorer. Det leder till en
fragmenterad och komplex ﬂora
av aktörer och nätverk i regionen.
Ibland med gemensam målsättning, ibland med olika intressen
och prioriteringar. Hur samverkar dessa för att vi ska uppnå våra
gemensamt satta miljömål för
Östersjön?

Stimulera andra aktörer

Viktigt att främja samarbetet

En nyligen publicerad rapport svarar på frågan hur Östersjön mår.
Inte bra, är svaret. Trots alla ansträngningar från så många olika
aktörer når vi inte målen. Varför?
Behovet av en starkare samordning på regional nivå nämns ofta.
Jämfört med många andra regioner i Europa har Östersjöregionen
en lång historia av framgångsrikt
samarbete och känsla av samhörighet. Att fortsätta främja det samarbetet blir allt viktigare när utvecklingen i regionen går mot ett annat
håll. Påverkat av händelser i EU
och omvärlden (till exempel Brexit
och relationen RysslandUSA) väger
nationella intressen allt tyngre än
de gemensamma. Utmaningarna

facebook.com/Mediaplanet.AB.Sverige

naste åren arbetat strategiskt för
att bygga en regional samarbetsplattform för minskade utsläpp av
läkemedel till Östersjön - ”Baltic
Sea Pharma platform”. En prioriterad miljöfråga som saknat regional
samordning.

Jenny Hedman
Samordnare för policyområdet
Farliga ämnen inom EU:s
Östersjöstrategi.
FOTO: NATURVÅRDSVERKET

Strategin syftar i huvudsak
till att öka samarbetet
och samordningen
mellan länderna för att
starkare tillsammans möta
gemensamma utmaningar.
@MediaplanetSE

Strategin syftar i huvudsak till att
öka samarbetet och samordningen
mellan länderna för att starkare
tillsammans möta gemensamma
utmaningar. Naturvårdsverket har
regeringens uppdrag att leda ett av
strategins tretton prioriterade policyområden – att minska utsläpp av
farliga ämnen till havet.
Vi verkar i nischen mellan politiska mål på makroregional nivå
och genomförande på lokal nivå.
Genom att stimulera andra aktörer
att starta projekt i linje med övergripande prioriteringar, samt stödja
aktörerna att hitta rätt ﬁnansiering, ska praktiska och realistiska
lösningar tas fram och spridas i
hela regionen. Det kan röra sig om
kemikalieplaner,
beslutsverktyg
och kommunala handlingsplaner.
Naturvårdsverket har under de se@Mediaplanet_se

Lång tradition av samhörighet

Där den regionala samordningen
utmanas och inte når hela vägen
fram, fyller projekten och de horisontella nätverken mellan aktörer
från olika länder och samhällsfunktioner en viktig roll. Havspionjären
Jacques Cousteau sa ”folk skyddar
det de älskar och de älskar det de
känner till”. Partnerskap mellan
lokala aktörer från hela regionen
sprider kunskap, förankrar insatser, ökar förståelsen för varandra
och bygger långsiktiga relationer
som inte är beroende av nationella
intressen.
Det är viktigt att prata med dem
på andra sidan. Vi ansvarar alla för
att föra vidare en lång tradition
av samhörighet för en gemensam
framtid i Östersjöregionen. Runt ett
friskt och välmående hav. Q
Återvinn gärna tidningen
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Biologisk mångfald ur en liter vatten
SPONSRAT INNEHÅLL

Genom analyser av ett vattenprov kan man avgöra
vilka organismer som finns i den vattenmiljö provet
är taget från och på det viset kartlägga den biologiska mångfalden.

Det är inom forskningen på eDNA, environmental DNA, som
man nu utvecklat en tillförlitlig metod att ur ett enda vattenprov analysera samtliga arter inom en organismgrupp
som ﬁskar, kräftdjur eller däggdjur. Nu har artsammansättningen av ﬁsk analyserats i ﬂera områden med eDNA, för
första gången i Sverige.
– Det ger fantastiska möjligheter att kartlägga och övervaka den biologiska mångfalden och följa olika arters
utveckling, berättar Micaela Hellström, utvecklingsansvarig
för eDNA på AquaBiota och en av forskarna bakom den nya
metoden.

Genom eDNA kan man även övervaka sällsynta och hotade
arter som är svåra att följa med andra metoder, och de
skadas inte då övervakningen sker genom vattenprover.
Ett användningsområde är att övervaka arter som transporteras in till Östersjön via ballastvatten, och som kan utgöra
stora hot mot Östersjöns fauna. Metoden fungerar för så
olika artgrupper som ﬁskar, fåglar, sälar och valar.
– Det räcker med att fåglar ligger på vattenytan så
avlämnar de sitt DNA och även så små mängder kan vi med
hög tillförlitlighet detektera, fortsätter hon.
Tekniken kräver en mycket hög expertisnivå inom både
genetik och analys, det påminner en del om kriminaltekniska
laboratorier där även mycket små föroreningar kan förstöra
provet.
– Vi är väldigt stolta över att ha kommit så långt i både
teknik och kompetens att vi kan erbjuda detta verktyg för
kartläggning och övervakning av exempelvis Östersjön,
avslutar Micaela Hellström.

”Det ger fantastiska möjligheter att kartlägga
och övervaka den biologiska mångfalden
och följa olika arters utveckling.”
Micaela Hellström, utvecklingsansvarig för eDNA på AquaBiota
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OM VÅRA HAV
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Den 11-13 oktober står Malmö stad värd för en
internationell konferens, Life Below Water 2017, om
hållbara hav och den lokala implementeringen av
FNs globala mål nr. 14: Hav och marina resurser.

NÅGRA PLATSER KVAR!

sjomanshus.se

ORGANIZER:

Registrera dig senast 25/9: malmo.se/lifebelowwater2017
Konferensavgift 2.000 kr ex moms.
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WĞƌŶŝůůĂtŝŚůďŽƌŐ͕,ĞĂĚŽĨ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůǆƉĂŶƐŝŽŶ͕ƉĊůŝŵĞŽŶ͘

INNOVATION GER
MILJÖVINSTER FÖR ÖSTERSJÖN
'ĞŶŽŵĂƩŽŵǀĂŶĚůĂůĊŐƚĞŵƉĞƌĞƌĂĚ
ǀćƌŵĞĨƌĊŶŵŽƚŽƌĞƌƟůůĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞƚŬĂŶ
ƐƚŽƌĂŵŝůũƂǀŝŶƐƚĞƌŐƂƌĂƐ͘EćƌůŝŵĞŽŶƐ
ŝŶŶŽǀĂƟǀĂƚĞŬŶŝŬŚĂƌŝŶƐƚĂůůĞƌĂƚƐƉĊ
sŝŬŝŶŐ>ŝŶĞƐĨĂƌƚǇŐĮŶŶƐƉŽƚĞŶƟĂͲ
ůĞŶĂƩŵŝŶƐŬĂŬŽůĚŝŽǆŝĚƵƚƐůćƉƉĞŶ
ŵĞĚϭϵϬϬƚŽŶƉĊĞƩĊƌ͘hƚƐůćƉƉĞŶ
ŵŽƚƐǀĂƌĂƌĞŶďŝůƐŽŵŬƂƌϰϴϬǀĂƌǀ
ƌƵŶƚũŽƌĚĞŶ͘
'ĞŶŽŵ ĂƩ ŽŵǀĂŶĚůĂ ůĊŐƚĞŵƉĞƌĞͲ
ƌĂĚ ǀćƌŵĞ ĨƌĊŶ ŵŽƚŽƌĞƌ Ɵůů ĞůĞŬƚƌŝͲ
ĐŝƚĞƚ ŬĂŶ ƐƚŽƌĂ ŵŝůũƂǀŝŶƐƚĞƌ ŐƂƌĂƐ͘
Ećƌ ůŝŵĞŽŶƐ ŝŶŶŽǀĂƟǀĂ ƚĞŬŶŝŬ ŚĂƌ
ŝŶƐƚĂůůĞƌĂƚƐ ƉĊ sŝŬŝŶŐ >ŝŶĞƐ ĨĂƌƚǇŐ
ĮŶŶƐƉŽƚĞŶƟĂůĞŶĂƩŵŝŶƐŬĂŬŽůĚŝŽǆͲ
ŝĚƵƚƐůćƉƉĞŶ ŵĞĚ ϭ ϵϬϬ ƚŽŶ ƉĊ ĞƩ Ċƌ͘
hƚƐůćƉƉĞŶ ŵŽƚƐǀĂƌĂƌ ĞŶ ďŝů ƐŽŵ ŬƂƌ ϰϴϬ
ǀĂƌǀƌƵŶƚũŽƌĚĞŶ͘
,ćůŌĞŶ Ăǀ Ăůů ĞŶĞƌŐŝ ƐŽŵ ŬŽŶƐƵŵĞƌĂƐ ŝ ǀćƌůͲ
ĚĞŶ ďůŝƌ Ɵůů ƌĞƐƚǀćƌŵĞ͕ ĂůůƟĨƌĊŶ ǀćƌŵĞŶ ĨƌĊŶ
ĞŶůĂŵƉĂƟůůŚĞƩƐƉŝůůǀĂƩĞŶĨƌĊŶŬƌĂŌǀĞƌŬ͘Ʃ
ƉĊŽůŝŬĂƐćƩŬƵŶŶĂƵƚŶǇƩũĂƐĊĚĂŶƌĞƐƚǀćƌŵĞ
ŝƐƚćůůĞƚĨƂƌĂƩƐůćƉƉĂƵƚĚĞŶŝŽŵŐŝǀĂŶĚĞůƵŌ
ĞůůĞƌǀĂƩĞŶŬĂŶŐĞƐƚŽƌĂĞŶĞƌŐŝďĞƐƉĂƌŝŶŐĂƌ͘

dĞŬŶŝŬĨƂƌŽŵǀĂŶĚůŝŶŐĂǀǀćƌŵĞƟůůĞůŚĂƌĨƵŶͲ
ŶŝƚƐůćŶŐĞ͕ĚŽĐŬŚĂƌĚĞƚŬƌćǀƚƐĞŶŚƂŐǀćƌŵĞ
ƉĊŇĞƌĂŚƵŶĚƌĂŐƌĂĚĞƌĨƂƌĂƩĚĞƚƐŬƵůůĞǀĂƌĂ
ĞŬŽŶŽŵŝƐŬƚ ůƂŶƐĂŵƚ͘ EƵ ŚĂƌ ůŝŵĞŽŶ ůǇĐŬĂƚƐ
ƵƚǀĞĐŬůĂĞŶƚĞŬŶŝŬƐŽŵƉĊĞƩĞŬŽŶŽŵŝƐŬƚůƂŶͲ
ƐĂŵƚƐćƩŬĂŶŽŵǀĂŶĚůĂćǀĞŶƌĞƐƚǀćƌŵĞŵĞĚ
ůćŐƌĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌ͕ŵĞůůĂŶϳϬʹϭϮϬŐƌĂĚĞƌ͕Ɵůů
ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞƚ͘
ʹsĊƌ ĚƌŝǀŬƌĂŌ ćƌ ĂƩ ǀĂƌĂ ŵĞĚ ŽĐŚ ďŝĚƌĂ Ɵůů
ĞŶ ďćƩƌĞ ǀćƌůĚ͘ sŝ ŝŶƐĞƌ ƐĂŵƟĚŝŐƚ ĂƩ Ăůů ŶǇ
ƚĞŬŶŝŬ ŵĊƐƚĞ ǀĂƌĂ ĞŬŽŶŽŵŝƐŬƚ ůƂŶƐĂŵ ʹ ĚćƌͲ
ĨƂƌ ŚĂƌ ĚĞƚ ǀĂƌŝƚ ĞƩ ƚǇĚůŝŐƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƚ ďĞƐůƵƚ
ĂƩ ǀĊƌ ůƂƐŶŝŶŐ ŵĊƐƚĞ ǀĂƌĂ ďĊĚĞ ĞŬŽŶŽŵŝƐŬƚ
ŽĐŚ ŬůŝŵĂƚŵćƐƐŝŐƚ ŚĊůůďĂƌ͕ ďĞƌćƩĂƌ WĞƌŶŝůůĂ
tŝŚůďŽƌŐ͕,ĞĂĚŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůǆƉĂŶƐŝŽŶ͕ƉĊ
ůŝŵĞŽŶ͘
&ƂƌůŝŵĞŽŶƐŬƵŶĚsŝŬŝŶŐ>ŝŶĞŵƂũůŝŐŐƂƌƚĞŬͲ
ŶŝŬĞŶ ŵŝŶƐŬĂĚ ďƌćŶƐůĞĨƂƌďƌƵŬŶŝŶŐ͕ ŐĞŶŽŵ
ĂƩĚĞŶĞůƐŽŵŐĞŶĞƌĞƌĂƐĂǀƌĞƐƚǀćƌŵĞŶĨƌĊŶ
ŵŽƚŽƌĞƌŶĂŬĂŶďŝĚƌĂƟůůƐŬĞƉƉĞƚƐĨƌĂŵĚƌŝŌ͘
&ƂƌƵƚŽŵ ƉĊ ĨĂƌƚǇŐ ŬĂŶ ĚĞŶ ŶǇĂ ƚĞŬŶŝŬĞŶ ĂŶͲ
ǀćŶĚĂƐ ŝ ĞǆĞŵƉĞůǀŝƐ ŬƌĂŌǀĞƌŬ ŽĐŚ ƐƚĊůǀĞƌŬ͘
ĞŶŬĂŶćǀĞŶƵƚŶǇƩũĂŐĞŽƚĞƌŵŝƐŬǀćƌŵĞŽĐŚ

ŽŵǀĂŶĚůĂĚĞŶƟůůĞů͘&ƂƌĚĞƚŬƌćǀƐǀĂƌŵǀĂƩĞŶ
ƉĊƌƵŶƚϭϬϬŐƌĂĚĞƌǀŝůŬĞƚĨƂƌƵƚƐćƩĞƌďŽƌƌŶŝŶŐ
ƟůůƌćĐŬůŝŐƚĚũƵƉƚŶĞƌŝŵĂƌŬĞŶ͕ŚƵƌĚũƵƉƚďĞƌŽƌ
ƉĊǀĂƌŝǀćƌůĚĞŶŵĂŶćƌ͘
ʹŶ ƐƚŽƌ ĨƂƌĚĞů ŵĞĚ ŐĞŽƚĞƌŵŝƐŬ ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞƚ
ćƌĂƩĚĞƚćƌĞŶĨƂƌŶǇďĂƌƌĞƐƵƌƐƐŽŵĂůůƟĚćƌ
ƟůůŐćŶŐůŝŐ͘ĞŶďĞŚƂǀĞƌŝŶƚĞƐŽůƐŬĞŶĞůůĞƌǀŝŶĚ
ĨƂƌ ĂƩ ŐĞŶĞƌĞƌĂ ĞůĞŬƚƌŝĐŝƚĞƚ͕ ĚĞŶ ĮŶŶƐ ĂůůƟĚ
Ěćƌ͕ĂǀƐůƵƚĂƌWĞƌŶŝůůĂtŝŚůďŽƌŐ͘
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Hanna Karlsen
Vd på Topas vatten

Dricksvatten från havet
Östra Gotland har länge lidit av vattenbrist. Ett nytt slutet
vatten- och avloppssystem renar havsvatten till dricksvatten, återanvänder renat avloppsvatten till bevattning och
säkerställer att inget smutsigt avloppsvatten når Östersjön.
Östra Gotland har alltid haft problem med tillgång till vatten och brist på fungerande avloppsreningssystem. På husägarnas eget initiativ har ett nytt VA-system med ledningsnät
lagt grunden till vattenförsörjningen för både hushåll och
jordbruk. Ledningsnätet möjliggör för Region Gotland att
distribuera dricksvatten från en ny kommunal avsaltningsanläggning. Östersjövattnet avsaltas och renas till dricksvatten som sedan leds i ledningsnätet ut till hushållen. När
vattnet använts pumpas det sedan genom avloppssystemet
till ett för ändamålet utformat avloppsreningsverk. Där renas
avloppsvattnet till badkvalitet och samlas i en öppen damm
för att användas vid bevattning av lokala jordbruksareal.

Systemet har ﬂera vinster. Det har ersatt gamla
enskilda avlopp som riskerat att läcka ut
avloppsvatten i Östersjön.
Det är ett helt slutet system innan det renade vattnet når
fälten. På så sätt tar vi vara på varenda droppe och inget
smutsigt vatten rinner ut i Östersjön, säger Hanna Karlsen
vd på Topas vatten.
Systemet har ﬂera vinster. Det har ersatt gamla enskilda
avlopp som riskerat att läcka ut avloppsvatten i Östersjön.
Dessutom bidrar det till en levande region med tillräckliga
vattenresurser på sommarn både för alla semesterboende
och för det lokala jordbruket.
Bonden kunde till och med skörda tidigare i år eftersom de
hade tillgång till vatten för bevattning, säger Hanna Karlsen.
Läs ﬂer intressanta artiklar på
hållbartsamhälle.nu

AVLOPPSRENINGSVERK OCH PUMPSYSTEM I TOPPKLASS

Där andra slutar går vi och våra
reningsverk ett par steg längre
» Hög prestanda och skydd mot störningar
» Drifttjänster för pumpstationer och avloppsreningsverk
Två argument som bidrar till att Topas Vatten har en ledande position som
leverantör av enskilda och medelstora avloppssystem. Våra drifttjänster
säkerställer prestanda och funktion på både rening och ledningsnät.
Vi har ambulerande tekniker som underhåller system som ligger utanför
tätorter. Bra exempel ﬁnns idag bland annat på Granbys reningsverk i
Sigtuna Kommun och Herrviks VA på Gotland.

Med fokus på
de globala
utmaningarna
Genom ett tydligt hållbarhetsfokus vill
Handelshögskolan i Stockholm bidra till att
rädda planeten genom att ge studenterna
bättre verktyg för att hitta lösningar till olika
samhällsutmaningar.
Av Ylva Sjönell

S

tudietiden är ofta
en kreativ period i
livet då man som
student är mycket
nyﬁken och mottaglig för nya kunskaper och insikter.

En gedigen förståelse

– Därför är det viktigt att redan då
inspirera studenterna till att göra
avtryck och förstå att de kan bidra
till förändring i världen, menar
Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.
Sedan han tillträdde som rektor

2014 har utbildningen vid Handelshögskolan fått en betydligt skarpare hållbarhetsproﬁl, då det enligt
honom är nödvändigt med en gedigen förståelse för hållbarhetsfrågor
för att kunna fatta kloka beslut.
Med fokus på hållbarhet

– Och eftersom en så stor andel av
våra studenter hamnar i ledande
beslutsställningar på företag, inom
politiken och i organisationer så
är det vårt ansvar som skola att ge
dem en kontextuell förståelse för de
övergripande sambanden.
De har exempelvis startat ett
nytt utbildningsspår under grund-

info@topasvatten.se | 08-767 00 30 | www.topasvatten.se

En ekonomisk potential

Det Lars Strannegård ser som en
av Handelshögskolans viktigaste
uppdrag under utbildningstiden är
att ge studenterna insikter om att

Välj ett kemikaliefritt
DYORSSPHGIRVIRUȴOWHU
Ett kemikaliefritt kretslopp av
vatten och näringsämnen
WH
UYLQ
.OD 8QGH QHUIR
U
UDU
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N\G ULWW
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Kontakta oss om du vill veta mer om avloppssystem som renar eﬀektivt
och har hög säkerhet och som därmed kan bidra till bättre vatten i våra
sjöar och vattendrag.

100% skydd
mot slamﬂykt
CE-certiﬁerad
e för
hög skyddsniv
å

utbildningen med fokus på hållbarhet - ”Global Challenges”. Där
tar de upp globala utmaningar
som klimatfrågan, migration och
digitalisering. På forskningssidan
har de ett större kompetenscentrum med ﬁnansiering av Mistra,
”Mistra Center for Sustainable Markets”, vilket är en av Europas största
forskningssatsningar på hållbara
marknader.

För en komplett avloppslösning, besök någon av
våra samarbetspartners:

ZZZHFRȴOWUDWLRQVH

Din
samarbetspartner
inom mark
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MULLIS

BIOLOGISKA TOALETTER

För att kunna både formumulera och hantera problem
m kkrävs
rä
vetenskapliga fakta som
mb
bas, m
men
en
det räcker inte för att kkunna
u
m
möta
öt
utmaningarna. Utöver det krävs en
inre övertygelse om att något måste
göras, att skapa ett emotionellt
engagemang för förändring.

Mullis tillverkar biologiska
toalettsystem i rostfri plåt.
De är miljövänliga, luktfria och behöver varken el
eller vatten.
9LKDUHWWÀHUWDO
olika storlekar
på tankarna
som går att
anpassa efter
just era behov.
Få en lyxigare
känsla med de
designade, urinseparerande
porslinsstolarna, som kan
fås med eller utan vattenspolning.

Lars Strannegård
Rektor för Handelshögskolan i Stockholm

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

de både måste göra något och att
de kan göra något åt de globala utmaningarna, samtidigt som de lär
sig se en ekonomisk potential i de
förändringarna.
Vetenskapliga fakta som bas

– Det handlar inte om att lära ut
ett antal nya begrepp som cirkulär
ekonomi och hållbarhet, utan om
att lära studenterna förmågan att
formulera problemen. Det krävs
betydligt mer kreativt tänkande
för att kunna formulera problemen
och sedan lösa dem, än att deﬁniera
och diskutera olika begrepp.
För att kunna både formu-

lera och hantera problem krävs
vetenskapliga fakta som bas, men
det räcker inte för att kunna möta
utmaningarna. Utöver det krävs en
inre övertygelse om att något måste
göras, att skapa ett emotionellt
engagemang för förändring.
Hantering av energisystem

– Som chef och ledare har man möjlighet att skapa en hög angelägenhetsgrad för de viktiga frågorna,
och den insikten och förmågan vill
vi att våra studenter får med sig
härifrån, konstaterar han.
När det gäller att speciﬁkt möta
klimatutmaningarna så ser Lars

Det handlar inte om
att lära ut ett antal
nya begrepp som
cirkulär ekonomi och
hållbarhet, utan om
att lära studenterna
förmågan att formulera problemen.

Strannegård hanteringen av energisystemen som en av de viktigare
frågorna. Från deras eget perspektiv handlar det om att utveckla hållbara ekonomiska system.
Skapa engagemang

Cirkulär ekonomi är ett exempel
på en affärsmodell med målet att
utnyttja jordens resurser på ett
uthålligt sätt.
– Men begreppet cirkulär ekonomi behöver beforskas betydligt
mer innan vi vet hur den affärsmodellen kan utnyttjas till fullo.
Avslutningsvis
sammanfattar
Lars Strannegård sina erfarenheter

om hur man som ledare kan skapa
engagemang kring hållbarhetsfrågor och bidra till att de globala
utmaningarna kan mötas.
* Inse att det är möjligt att bidra
till en förändring
* Förstå vilken stor positiv kraft
som ligger i det som uppfattas som
meningsfullt
* Förstå att förändring bara kan
ske genom en kombination av fakta
och känsloengagemang
* Att förstå att det ligger en stor
förändring i de små stegen
* Fira varje litet steg framåt och
se det stora i det lilla man själv
åstadkommer. Q

FANN avloppssystem

Dags för nytt avlopp?
Vi hjälper dig från idé till färdig
avloppsanläggning med
10-års funktionsgaranti!
Lösningar för hög och
normal skyddsnivå.

Vilket sys
tem
passar dig
Testa FAN ?
på www.f N Start
annstart.s
e
Få svar d
irekt!

Ta hjälp av ett avloppsproffs
anlita en FANN Auktoriserad
Entreprenör!
Vårt nätverk av FANN Auktoriserade
entreprenörer täcker hela Sverige,
alla våra entreprenörer har gått våra
utbildningar och har riktigt bra koll på
det här med enskilt avlopp! Klicka in
på fann.se och FANN Start.
FANN VA-TEKNIK AB
Tel: +46 (0)8-761 02 21
webb: fann.se mail: post@fann.se
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Kalkﬁlterfällor är en viktig åtgärd för att komma till rätta med övergödningsproblematiken, säger Eva Feldt,
Kommunikationschef, Nordkalk. FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: ECOFILTRATIONNORDIC

Frank Johansson
Affärsutvecklare på Ecoﬁltration

Filter för
kretslopp av fosfor
Övergödning är ett av Östersjöns största problem och
fosfor från enskilda avlopp är en bidragande orsak. Med ett
fosforﬁlter kan fosforn återanvändas.
Det ﬁnns ca 1,2 miljoner folkbokförda enskilda avlopp
i Sverige, av vilka många inte har fungerande rening
utan släpper ut exempelvis fosfor och kväve i naturen.
Kommunerna jobbar hårt mot målsättningen att alla ska ha
godkända avlopp, även om en del fastighetsägare tycker att
kommunen kräver för mycket.
– Men det är absolut ingen rättighet att förorena våra
gemensamma vatten, utan vi måste alla göra det vi kan.
Och när man väl investerar i en bättre rening så är det lika
bra att göra det fullt ut, konstaterar Frank Johansson,
affärsutvecklare på Ecoﬁltration.
Ecoﬁltration har utvecklat ett fosforﬁlter som kan kopp-

Kalkﬁlter i fosfordammen
gör verklig skillnad
Av Eva Feldt
Övergödning är ett utbrett
problem i sjöar och
vattendrag, vilket har en stor
inverkan på Östersjön.

Men det är absolut ingen rättighet att förorena
våra gemensamma vatten, utan vi måste alla
göra det vi kan.

När kväve och fosfor tillförs inom
till exempel jord- och skogsbruk
eller genom utsläpp från industriverksamhet, avloppsvatten och
transporter, läcker näringsämnen
ut i våra vattendrag, sjöar och slutligen hav. Näringsläckaget leder till
en ökad alg- och bakterietillväxt
som kraftigt försämrar vattenkvaliteten. Idag lider stora delar av Östersjön helt eller delvis av syrebrist.
De känsliga ekosystemen förändras
och många växt- och djurarter kan
inte anpassa sig till de snabba förändringarna. Tillsammans med öv-

las på som komplement till olika reningslösningar, utan
kemikalier. Filtret avlägsnar ca 90 procent av all fosfor och
fungerar dessutom bakteriedödande. Filtret är ett naturligt
mineral där fosforn binds genom adsorptionsteknik och
hela ﬁltermaterialet kan sedan återanvändas som gödsel.
– På det sättet kan vi se till att fosforn avlägsnas från ställen där det gör skada och istället används där det gör nytta,
vilket ju är syftet med en återvinningscykel, avslutar Frank
Johansson.

riga EU-länder har Sverige inom ramen för Baltic Sea Action Plan, BSAP,
åtagit sig att minska utsläppen av
kväve och fosfor till våra vattendrag.
Målet är att Östersjön ska vara i god
ekologisk status år 2021. Genom att
fullfölja åtgärderna i BSAP och EU:s
ramdirektiv för vatten, bidrar vi också till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål om Ingen övergödning.

En del är redan gjort, men mycket återstår. Neutralisering av rök-

gaser från energiproduktion och
avfallsförbränning, absorbering av
svavel från fartygens avgaser, vattenrening och pH-justering, strukturkalkning av åkermark, kalkﬁlterdiken, fosforfällor och kalkning
av sjöar och vattendrag är exempel
på åtgärder som förbättrar Östersjöns miljösituation.
Stora möjligheter

I Löddesborg i södra Sverige har
det utförts fältförsök med kalkﬁlterfällor för att minska fosfor i
våtmarken. Försöken har genomförts med olika kalkﬁlter i olika
dammar för att mäta effekten, och
resultaten är anmärkningsvärda.
Under de första två månaderna
var reningsgraden ca 70 procent
av både total fosfor och löst fosfor, samtidigt som pH i det utgående vattnet legat under 9,0.
Det ﬁnns också stora möjligheter
att öka reningsgraden och minska utfällningen ytterligare genom utformning av fosfordamm
och ﬁlterkassett samt mixen av
kalkprodukter och påfyllnad av
material.
Skillnaden i läckage per hektar
är mycket stor när kalkﬁlter an-

vänds i fosfordamm i jämförelse
med fosfordamm utan kalkﬁlter.
Enligt mätningar minskas läckaget av total fosfor med 6-15 gånger,
och löst fosfor med 4-23 gånger, när
kalkﬁlter används i fosfordammen.
Metoden går enkelt ut på att sedimentationsdammar byggs intill
våtmarkerna. Vattnet dräneras
genom bassängen och kalkﬁltret.
Kalkﬁltret samlar upp fosfor och
pH-justerar vattnet innan det leds
vidare ut i våtmarken. Fältförsök
genomförs även i Gamleby och på
Gotland.
Potential för verklig skillna

I försöken har bland annat en granul av släckt kalk använts, vilket
underlättar återvinningen. Restprodukten från fosfordammarna
tas tillvara och sprids på åkermark.
På så sätt återanvänds fosforn samtidigt som åkermarken får en kalkeffekt på köpet.
Kalkﬁlterfällor är en viktig åtgärd
för att komma till rätta med övergödningsproblematiken. Då vattenmyndigheterna planerar för att
anlägga 10 000 fosfordammar till år
2027, ﬁnns här en stor potential för
verklig skillnad. Q 

Forskning från land till hav
för minskad övergödning
Foto: Pär Aronsson
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Att bo och leva vid Östersjön innebär
både ett beroende av och påverkan på
KDYHWGlUMRUGEUXNHWRFKÀVNHWKDUVWRU
betydelse för övergödningsproblemen.
Vid SLU forskar vi för att göra människans brukande av naturresurserna
mer uthålligt. Forskningen för minskad
övergödning handlar om åtgärder hela
vägen från land och ut i havet. SLU
utför även nationell miljöövervakning av
mark, sötvatten och hav för uppföljning
av åtgärders effekter och för kalibrering
av beräkningsmodeller som används i
internationella överenskommelser runt
Östersjön.
Jordbruksåtgärder kräver kunniga
jordbrukare
Forskningen ger avtryck i hela åtgärdskedjan, från myndigheters styrmedel till rådgivning på gårdar. Studier av jordbrukslandskapets vatten visar att det tar tid innan
effekter kan avläsas, men i 10-20-åriga
mätserier ses nu sjunkande halter av kväve och fosfor. För att ytterligare minska näringsläckaget från åkermark krävs
noggrann anpassning av åtgärder efter
landskapets och fältens variationer. Nu

utvecklas praktiskt användbara metoder
för att kartlägga problemen och för effektiv åtgärdsplanering, i samverkan mellan
forskning, myndigheter, rådgivare och
lantbrukare.
Ekosystembaserad ﬁskeriförvaltning
tar hänsyn till arters samspel
Fiskeriforskningen har visat hur en minskQLQJ DY WRUVN RFK DQQDQ URYÀVN NDQ OHGD
till effekter på många nivåer i ekosystemet,
bland annat till ökad algtillväxt. Kunskapen kring samspelet mellan torsken och
GHVVE\WHVÀVNDUKDUEOLYLWHWWYLNWLJWXQGHUlag i den internationella rådgivningen inI|UnUOLJNYRWVlWWQLQJI|UÀVNHHIWHUWRUVN
strömming och skarpsill och i arbetet med
Q\ÀVNHULSROLF\LQRP(8

Välj ett
elbolag som bryr sig
du också. Läs mer på
tranasenergi.se/elavtal
eller ring
0140-68 308.

+HOHQD$URQVVRQ%DUEUR8OpQ
Lars Bergström
Institutionen för Mark och miljö
Jens Fölster
Institutionen för Vatten och miljö
Jens Olsson, Anna Gårdmark
Institutionen för Akvatiska resurser
Sveriges lantbruksuniversitet

www.slu.se

Elproduktion med hänsyn till biologisk mångfald.

KALK RENAR

VATTEN
OCH ÄR ETT EFFEKTIVT

MEDEL MOT
FÖRSURNING.

Kontakt
Solveig Jakobsson, 010-476 25 51
www.nordkalk.se

Member of Rettig Group

8 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

MEDIAPLANET

NYHETER

EXPERTTIPS

Regeringen
satsar på
rent hav

FOTO: PRIVAT

Ingemar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare

Sveriges sjöar, hav och kuster hotas av av
bland annat övergödning, miljögifter och
nedskräpning. Regeringen satsar därför 600
miljoner kronor på åtgärder för rent hav nästa år.
Pengarna ska användas till att sanera miljöfarliga
vrak, ﬁnansiera projekt mot övergödning och
stärka skyddet av marina områden.

Griskött är klimatsmart

D

ebatten om köttproduktionens klimatpåverkan
tar sällan hänsyn till att medan nötkreatur släpper ut 30 kg koldioxid per kg kött så bidrar grisar
bara med max 4 kg.
Dessutom omvandlar grisar stora mängder restprodukter
från livsmedelsproduktionen som drank, öljäst, mjölkprodukter, choklad och glass, vilket sänker utsläppen av
koldioxid ytterligare.
– Grisen är enastående på att omvandla restprodukter
som skulle kastas annars till fullvärdigt protein, förklarar
Ingemar Olsson, ordförande Sveriges Grisföretagare.
Han tycker också att debatten blir lite snedvriden då
en enda ﬂygresa till Thailand orsakar utsläpp på 3000 kg
koldioxid per person.

Hela grisproduktionen med biprodukter
från livsmedelsindustrin och hanteringen av
grisgödsel skapar ett eget kretslopp av stort
värde för miljön.
Förutom att grisproduktion släpper ut så lite koldioxid är
den väldigt miljövänlig även ur andra aspekter.
– Under ett antal år har man jobbat mycket med miljöaspekterna och har bland annat ändrat vilken typ av fosfor
som används till grisfoder till ett som ger betydligt lägre
fosforhalt i gödsel från grisar.
Vid hanteringen av grisgödsel passerar det också genom
en rötkammare som dels ger biogas och dels ger en mer
fullvärdig gödsel.
– Så hela grisproduktionen med biprodukter från livsmedelsindustrin och hanteringen av grisgödsel skapar ett eget
kretslopp av stort värde för miljön, avslutar Ingemar Olsson.
Läs ﬂer intressanta artiklar på
hållbartsamhälle.nu

Vi är stolta över vår
klimatsmarta uppfödning av grisar.
Vi har ett högt djurskydd, friska
grisar med knorr, vilket gör att vi
har en av världens lägsta
förbrukning av antibiotika.

r att vi

www.sverigesgrisforetagare.se

TEXT Alexandra Ekström Madrid FOTO Kristian Pohl/Regeringskansliet

D

et ligger ﬂera
tusen
vrak
runt Sveriges
kuster. Ungefär 30 av dem
tros utgöra ett
akut miljöhot
då bunkerolja och annat bränsle
riskerar att läcka ut. Under de kommande tio åren vill regeringen successivt åtgärda de akuta vraken.
Trots att vraken anses akuta ska de
öronmärkta resurserna spridas ut
på en tioårsperiod.
– Det handlar om vrak som har
legat länge på botten men som
inte blivit åtgärdade tidigare. Det



























ligger till exempel ett vrak utanför
Lidingö som sjönk 1957. Så länge
bränslet inte läcker går det bra
men vraken är tickande miljöbomber och vi behöver därför sanera
dem innan de börjar läcka, säger
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete
och klimat samt vice statsminister.
Läkemedel påverkar miljön

Regeringen satsar också på att utveckla reningsverken med bättre
teknik och ﬁltrering för att minska läkemedelsresterna i naturen.
Delar av de läkemedel som kroppen
inte tar upp åker ut med avlopps-

)OHUYnWPDUNHUELGUDU
WLOOHWWUHQDUHgVWHUVM|Q


6NDSDQGHDYYnWPDUNHUlUHQ
DYGHPHVWHIIHNWLYDnWJlUGHU
QDI|UDWWUHQDYDWWQHWIUnQ
QlULQJVlPQHQRFKDQGUD
I|URUHQLQJDUVRPPHWDOOHU
PLNURSODVWHURFKOlNHPHGHOV
UHVWHU

9nWPDUNHUELGUDUGHVVXWRP
WLOOIOHUDDQGUDHNRV\VWHP
WMlQVWHUVRPWLOOH[HPSHO
I|UElWWUDGYDWWHQKXVKnOOQLQJ
PLQVNDG|YHUVYlPQLQJRFK
|NDGELRORJLVNPnQJIDOG

vattnet. Läkemedlen påverkar miljön men vi vet än så länge lite om
läkemedlens påverkan.
Sveriges största miljöproblem

Vi vet däremot till exempel att
hormonbaserade läkemedel kan
påverka reproduktionen hos ﬁskar
och att rester av antibiotika leder
till ﬂer antibiotikaresistenta bakterier. För att öka kunskapen om
läkemedlens påverkan satsar regeringen på ett nytt center för läkemedel och miljö.
Övergödningen av sjöar, kustområden och av havet är fortfarande
ett av Sveriges största miljöpro-

(NRORJJUXSSHQlUHWW
NRQVXOWI|UHWDJVRPLnUV
WLGDUEHWDWPHGROLNDnWJlUGHU
I|UDWWEHJUlQVDXWIO|GHWDY
QlULQJVlPQHQIUnQODQGWLOO
KDY9LKDUSODQODJWRFK
SURMHNWHUDWPnQJDKXQGUD
YnWPDUNHUVDPWIOHUDDQGUD
YDWWHQYnUGVnWJlUGHUL
ODQGVNDSHWVnVRPILOWHUElG
GDUIRVIRUGDPPDURFK
UHVWDXUHULQJDYYDWWHQGUDJ

(NRORJJUXSSHQXWDUEHWDU
ORNDODnWJlUGVSURJUDPI|U
YDWWHQGUDJRFKVM|DUnW
YDWWHQUnGRFKNRPPXQHU

9LOOGXYHWDPHURP(NRORJJUXSSHQEHV|NYnUKHPVLGD
ZZZHNRORJJUXSSHQFRP
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Övergödningen av sj
sjöar,
jö
kustområden och avv havet
ve
et
är fortfarande ettt aavv Sveriges
erig
största miljöproblem.
Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

blem. Övergödning orsakas till stor
del av näringsämnen från land som
rinner ut i havet via vattendragen.
Därför är det viktigt med insatser på land som stoppar näringsämnena innan de hamnar i havet.
Våtmarker är sådana områden som
naturligt stoppar ﬂödet av näringsämnen. 90 procent av alla våtmarker i Mälardalen har försvunnit.
– Det ﬁnns stora nyttor med våtmarker. Det är också ett bra sätt
att få vatten att stanna längre i
marken vilket är viktigt eftersom
stora delar av Sverige har låga
grundvattennivåer, säger Isabella
Lövin.

Genom att återställa våtmarkerna kan man dra nytta av ﬂera
ekosystemtjänster. Utöver att
förebygga övergödning och låga
grundvattennivåer bidrar våtmarkerna även till en ökad biologisk
mångfald och möjlighet att producera bioenergi.

Vi måste titta på
alla fronter för att
komma åt det här
problemet.

Mikroplasterna finns överallt

Under de senaste åren har problemen med plast i haven uppmärksammats allt mer. Ett av de största
problemen är mikroplaster, det
vill säga plastpartiklar upp till fem
millimeter i diameter. Djuren i
havet får i sig plastpartiklarna men

Läs ﬂer artiklar på
hållbartsamhälle.nu

de bryts inte ner i matsmältningsorganen utan ligger kvar och orsakar problem. Dessutom misstänker
man att mikroplast kan knyta till
sig miljögifter, vilket drabbar de
djur och människor som sedan äter
dem.
Mikroplasterna ﬁnns överallt,
de används i kosmetika, bildas när
plast bryts ner men framförallt är
det små däckpartiklar som sprids
med dagvattnet. Isabella Lövin menar att det krävs ﬂera åtgärder för
att komma åt mikroplasterna.
– Vi måste titta på alla fronter för
att komma åt det här problemet.
Regeringen har till exempel före-

slagit förbud mot mikroplast i viss
kosmetika. Den stora satsningen vi
gör är dock satsning på ökad ﬁltrering av dagvattnet för att fånga upp
partiklarna som redan ﬁnns där,
säger hon.
Ett internationellt samarbete

Havens hälsa påverkar globalt, i
juni höll FN ”The ocean conference”
på Sverige och Fijis initiativ.
– Det krävs att vi har ett internationellt samarbete för att komma
till rätta med problemen. Samtidigt
går det inte att vänta, vi behöver
städa upp och det måste vi göra nu,
säger Isabella Lövin. Q
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Renare vattenvägar
till Östersjön
Östersjöns mående handlar inte bara om själva innerhavet. Många sjöar
och vattendrag rinner ut i Östersjön och kan bidra till problematik med
övergödning.

— Alla kan bidra till ett renare hav i såväl i stort som smått, säger Patrik Ellis, expert på avloppsrening. Inte minst genom att se över enskilda avloppssystem som inte är anslutna
till de kommunala reningsverken. I Sverige ﬁnns en lag från 1969 som stipulerar att
det måste ﬁnnas ytterligare rening av avloppsvatten efter vanlig slamavskiljning. Trots

detta uppfyller var fjärde mindre avloppsanläggning inte detta krav. Samma brist gällande reningskrav gäller även för ett stort antal nyare anläggningar, vilket beror på
dålig kontroll, undermålig skötsel och felaktig installation.
— Tyvärr är tillsynen från ansvarig myndighet bristfällig och det saknas en
certiﬁering för installationer, säger Peter Ellis. Men riktlinjer för just certiﬁering är på gång och beräknas vara klara vid skiftet 2017-18. Detta arbete görs av
en samrådsgrupp bestående av myndigheter, entreprenörer, branschråd och
miljöinspektörer. Q 

ATT TÄNKA PÅ
1

2
Välj installatör med stor omsorg. Installationen är faktiskt många
gånger av större betydelse än själva fabrikatet, eftersom funktionen
ska anpassas till de enskilda behoven. Fastställ också att det ﬁnns en
väl fungerande serviceorganisation.

Ha i åtanke att det inte kostar mer att anlägga sitt egna avlopp än att
ansluta sig till det kommunala. Ta in 2-3 offerter, men fokusera inte på
det lägsta priset. Det lönar sig att välja en installatör med stor erfarenhet som kan bedöma funktion och rätt plats för anläggning, samt
beräkna dess driftkostnader.

3
Toalettstolen är ingen sophink! Spola absolut inte ner snusprillor,
plast, kemikalier och sanitetsprodukter. De skadar processen och
förstör slammets kretsloppspotential. Välj också helst miljömärkta
hushållsprodukter.

4

5

För att undersöka hur den egna anläggningen fungerar i praktiken, om
den uppfyller eller inte uppfyller reningskraven, följer miljöskyddet, och
för att få allmän rådgivning, se www avloppsguiden.se

Ha koll på det egna dricksvattnet, så att rengöring och ﬁltersystem
fungerar rätt och inte stör avloppsanläggningen.

Rent vatten - rent samvete!
Hälsosamt dricksvatten och miljövänliga avloppslösningar.
Tryggt och enkelt - för dig och din omgivning!

www.baga.se

Kontakta våra säljare
för mer information:

Jonas Jörnberger • 011-496 01 42
Anders Enfors • 08-519 771 79

SPPs Plusfonder – små val som kan göra stor skillnad!
SPPs Plusfonder är fossilfria indexnära aktiefonder med fokus på hållbarhet. Fonderna
har en strategi som identifierar bolag med högt hållbarhetsbetyg, baserat på vår modell
för hållbarhetsanalys. I analysen väljer vi ut bolag utifrån hur väl de är positionerande
för globala trender, hållbarhet i sin verksamhet/drift samt finansiell stabilitet.
Fonderna passar för dig som vill ha en bred, fossilfri exponering och som väljer in bolag som rankas
högt inom hållbarhet. Du får en indexnära fond som samtidigt bidrar till en mer hållbar värld.
Du kan bland annat köpa fonden på spp.se, avanza.se, nordnet.se,
fondmarknaden.se och pensionsmyndigheten.se

SPP Global Plus

SPP Sverige Plus

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar
i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela
det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.

SPP Tillväxtmarknad Plus

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
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Våtmark – naturens
eget reningsverk

John Strand
Ledamot i Svenska
våtmarksfondens expertråd
FOTO: JESPER MOLIN

Utökad areal av våtmarker
kan lösa en stor del av Östersjöns problem med övergödning och miljögifter. Detta
ger också ekonomisk vinst
och bättre naturmiljö.

Efter 1800-talets svältår
gjordes stora insatser för
att öka adelen jordbruksmark genom att dränera
våtmarker. Det var nödvändigt då, men ger
oss stora problem i
arv nu, menar John
Strand, doktor i
sötvattensekologi.
– Våtmarker fungerar som ﬁlter i naturen, och vatten
har alltid haft en
naturligt renande
resa
genom

1
Våtmarker är de
mest produktiva
natursystemen på
jorden.

2

3

Våtmarker fungerar
som tvättsvampar i
naturen genom att
lagra, och långsamt
släppa ifrån sig
vatten.

bäckar, sjöar och våtmarker innan
sin slutdestination, havet. Men för
att skapa åkermark har dessa vägar
avgränsats, och vatten rinner nu
ofta kulverterat på ett närmast
motorvägsliknande sätt direkt ut i
havet, som i Östersjön. Därför satsas stort på att skapa nya våtmarker för att rena vattnet, och bidra
till en mer livskraftig Östersjö.

Stockholm där kommunen satsade 2,5 miljon på en ny våtmark,
berättar John Strand. Utredningar
visar att man sparat 20 miljoner
på projektet, i form av minskad
risk för erosion och översvämmade
vägar, där man slipper lägga om
traﬁk. Dessa ekosystemtjänster
studeras vidare i EU-projektet Life
Goodstream.

Ekonomiska vinster

Vinner en trivsam miljö

Att anlägga en våtmark har inte
bara ett miljöperspektiv, utan
skapar också så kallade ekosystemtjänster. Med det menas att
renare vatten levereras, mer ﬁsk,
utrotningshotade djurarter får ny
livsluft, och våtmarkens vattenhållande förmåga bidrar till ﬂödesutjämningar.
– Ett tydligt exempel på ekonomiska vinster är ett projekt utanför

Mellan 2015 och 2021 följer man
en milslång sträcka av en å, och
använder varje form av åtgärder som kan bidra till en bättre
miljö. Naturen reagerar snabbt på
positiva åtgärder, vilket alla studier ger klart belägg för. Naturen
vinner tillbaka sin artrikedom,
och vi vinner en trivsam miljö,
som även besparar oss onödiga
utgifter. Q 

4

Våtmarker kan
kallas landskapets
njurar, då de på
liknande sätt renar
vatten.

5

Våtmarker bildar
naturliga gränszoner, där både
landarter, vattenarter samt våtmarksarter delar på
livsutrymmet.

Våtmarker är en
utsatt naturform
som till 80 % har
påverkats negativt
– men som nu får
tillbaka sin viktiga
status!

Svensk Våtmarksfond – en miljöinsats för fågellivet och Östersjön
Våtmarksfonden är en stiftelse som bildades 1995 på initiativ av Svenska Jägareförbundet. I fonden samarbetar
Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och näringslivet.
Våtmarksfondens ändamål är att stödja åtgärder för att restaurera, skapa och
sköta våtmarker främst för fågellivet samt att
främja utbildning och forskning om våtmarkernas roll och värde. Vår målgrupp är markägare/förvaltare/brukare av jord- och skogsbruksmark samt
myndigheter och intresseorganisationer.
Vi lämnar råd och anvisningar med hjälp av vårt nätverk
av våtmarksexperter
Vi utbildar genom exkursioner, kurser, föredrag och seminarier
Vi initierar och stödjer skapande och skötsel av våtmarker för fåglar
Vi samverkar med myndigheter och organisationer i våtmarksarbetet
Vi arrangerar regelbundet en nationell Våtmarkskonferens
Vi delar årligen ut ett prestigefullt Våtmarksstipendium
Sedan Våtmarksfonden bildades har fonden medverkat till att c:a 600
våtmarker på närmre 7000 hektar skapats från Skåne till Norrbotten.
Våtmarksfondens ekonomiska resurser består av ett eget kapital samt

sponsring från företag som delar vår miljömässiga värdegrund om våtmarkernas stora betydelse för den biologiska mångfalden i allmänhet och fågellivet
i synnerhet. Ett samarbete mellan företag och Våtmarksfonden stärker de
GJWङWIFKङWJYFLJSXRNQOङUWTܪQ

Välkommen att stödja Våtmarksfondens arbete!
www.vatmarksfonden.se

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet
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KRÖNIKA

Visste du att Östersjötorsken
är på väg att försvinna?
Torsken är Östersjöns viktigaste rovﬁsk, en resurs som lever och utvecklas i harmoni med miljön
och som utgjort viktig basföda för människor sedan århundraden. Nu är östersjötorsken i kris, vi
bevittnar ett genetiskt experiment som kanske inte kan göras ogjort.

D

e senaste åren har det
kommit alarmerande
rapporter om torskens
tillstånd. Forskning visar att Östersjöns torskar är små
och därmed inte orkar följa efter födan, de stora torskarna saknas nästan helt. Det har också framkommit att torsken blir könsmogen vid
lägre ålder - ett tydligt tecken på att
beståndet är stressat, dvs. överﬁskat. Ett bestånd av bara små torskar
är inte hållbart.

Saknas vetenskapligt underlag

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) studerar utvecklingen
och ger råd till EU-kommissionen
och ﬁskeministrarna som beslutar
om hur ﬁsket får bedrivas och vilka
mängder som får ﬁskas. I sina re-

de stora torskar som saknas i
Östersjön. I Öresund ﬁnns också
en omfattande ﬁsketurism och ett
lokalt kustﬁske. Bottentrålning
ifrågasätts av allt ﬂer, Socialdemokraternas partikongress beslutade i
våras att verka för ett förbud. Flera
miljöorganisationer menar att det
inte är en hållbar ﬁskemetod.

kommendationer för nästa år konstaterar ICES att de saknar säkra
vetenskapliga data för sin rådgivning, något som är en förutsättning
om det ska ﬁnnas torsk att ﬁska för
framtida generationer.
Inte en hållbar fiskemetod

2015 drog MSC tillbaka sin certiﬁering av östersjötorsk, just av det
skälet att det saknas vetenskapligt
underlag. Det vi ser nu är kulmen
på ett långvarigt överﬁske, där
ﬁskeministrarna beviljat större
ﬁskekvoter än vad vetenskapen
rekommenderat. Mycket talar för
att det är ﬁskemetoden bottentrålning som har bidragit till den kris
vi ser idag.
I Öresund råder sedan 1930-talet förbud mot trålning. Där ﬁnns

Fiskepolitiken är viktig

Conrad Stralka
Verksamhetschef BalticSea2020
FOTO: BALTIC2020

Många miljöfrågor kan man
påverka själv, genom konsumtion
och andra val. Det är svårare med
torsken. Du hittar knappt någon
östersjötorsk i butikerna, men gynna gärna din lokala ﬁskare om han
ﬁskar med hållbara metoder.
För att rädda östersjötorsken behöver politikerna höra att vi bryr
oss och att vi inte accepterar att

torsken snart kan vara bortom all
räddning. Nu under hösten beslutar
EU:s ﬁskeministrar om nästa års
ﬁske. Att de fattar ett beslut i linje
med de vetenskapliga rekommendationerna kan vara ett litet steg
på rätt väg. Gör din röst hörd. Tala
med familj och vänner. Tala med
dina politiker och följ oss gärna på
www.raddaostersjotorsken.se.På
längre sikt behöver ﬁskepolitiken
i Östersjön ställas om. Vi kommer
att presentera ett underlag för
detta i höst och sedan arbeta med
vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser som beslutsunderlag till alla
intressenter. Fiskepolitiken är viktig för en bättre Östersjömiljö och
att rädda torsken är dess främsta
uppgift. Q

VISSTE DU ATT
en Jets vakuumtoalett använder så lite
som 0,5 liter vatten per spolning?
Som jämförelse använder en traditionell vattentoalett i
snitt 6 liter per spolning

www.jets.se
FOTO: FireGrader, Shutterstock

Vi skapar
mångfunktionella
våtmarker
och bidrar till att
Östersjön blir renare
AVLOPPSSYSTEM FÖR BÅDE
VILLA OCH FRITIDSHUS
– kretsloppsanpassat för en
bättre miljö
Med smarta avloppslösningar från Jets får du samma komfort i
fritidshuset som hemma. Systemet är enkelt att anpassa, sköta
och underhålla. Det är dessutom miljövänligt, kretsloppsanpassat
och håller högsta skyddsklass. Med Jets får du det tryggt och
bekvämt – till glädje för både gäster och familj.
WRS – 25 år som miljökonsulter inom vatten och kretslopp
Läs mer om Jets och hitta din lokala återförsäljare på www.jets.se

Våra våtmarker avskiljer näringsämnen, mikroplaster och läkemedelsrester
www.wrs.se | info@wrs.se

Nya kunskapsmiljöer för en
hållbar framtid
– Sverige och världen är i förändring och Agenda 2030 med de 17 globala
målen för hållbar utveckling kommer tveklöst att vara i fokus framöver.
God utbildning för alla, mål 4, är en avgörande framgångsfaktor för de
övriga målen.
Det säger Carina Halvord, VD på Universeum.
Ända sedan starten 2001 har science centret i Göteborg pekat på behovet av lärande för lärandets egen
skull – på bildning snarare än på kunskapsöverföring.
Att uppmuntra och utmana besökarna att ställa relevanta frågor har alltid varit viktigare än att presentera
rätt svar.
– Vi ger bränsle till barns och vuxnas lärande, varje
dag, året om. Som science center har vi en viktig roll
att spela för att stärka Sveriges förmåga att ställa om
till ett hållbart samhälle och då är kunskap nyckeln.
På Universeum använder vi naturvetenskap och teknik för att skaffa oss kunskap om världen och förstå
komplexa systemsamband. Hur allt hänger ihop och
hur jag kan förhålla mig till det på ett hållbart sätt,
förklarar Carina Halvord.
Varje år besöker nära 600 000 människor Universeum för att uppleva och engagera sig i naturvetenskap
och teknik. Hela 70 000 av dem är skolelever och
2 000 är lärare som fortbildas av science centrets egna
pedagoger.
Lärmiljön på Universeum knyter an till både
skolan och vardagen. Här ges många möjligheter till
laborativa och problemlösande arbetssätt. Samtidigt
kan man här, till skillnad från i naturen och vardagstillvaron, studera företeelser och söka kunskap på ett
pedagogiskt, systematiskt och lustfyllt sätt.
– Vi tror att barn och vuxna, genom upplevelserna
på Universeum, kan finna vägar för att se de mångvetenskapliga sambanden och att varje människa själv
spelar en viktig roll, säger Carina Halvord.
2016 fyllde Universeum 15 år. Tillsammans med
ägarna Chalmers, Göteborgs universitet, Västsvenska
Handelskammaren och Göteborgsregionens kommunalförbund startade då också planeringen för de
kommande 15 åren.
– När vi nu riktar vi blicken mot 2030 knyter vi
självklart an till Parisavtalet och de 17 globala målen
för hållbar utveckling. Det är ämneskunskap, kritiskt
tänkande, kreativitet och vilja att själv förändra och
förändras som krävs för att både dagens och morgondagens generationer ska kunna leva hållbart.
Med fortsatt utgångpunkt i naturvetenskap och
teknik gör nu science centret en storsatsning för att

utveckla en fysisk och digital arena för laborativt
lärande som går på djupet, ger människor nya insikter
och leder till transformation.
– Vår verksamhet kommer att växa för att skapa
utrymme för utställningar, labb och digitala lärmiljöer
där man får uppleva hur ny teknik och ny kompetens
leder till hållbar utveckling. Hos oss ska barn och
vuxna få forska och lösa problem på riktigt. Vi ska
vara en grogrund för talanger inom utvecklingsområden som Life Science, fordonsindustrin, hållbar kemi,
marina miljöer och rymdteknik.
Satsningen har redan startat. Genom en jubileumsdonation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
och i samarbete med Visualiseringscenter C, Tekniska
Muséet, Umevatoriet och Science Center Malmö
Muséer satsar verksamheten på en helt ny typ av
kunskapsupplevelse med hjälp av världsledande
visualiseringsteknik.
Det kommer tydligast att synas genom den domteater som ska byggas på Universeums tak. I den
stora kupolen kommer besökarna tas med till platser
de aldrig själva kunnat nå, se det som annars skulle
vara dolt och få förståelse för skeenden som är för
små, för stora, för snabba eller för långsamma för
människan att överblicka. Barn och vuxna ska här
få studera hur världen fungerar utifrån banbrytande
forskning inom till exempel mikro- och cellbiologi,
nanoteknologi, kvantfysik och autonoma system –
forskning som fått avgörande betydelse för hur vi ser
på världen.
– Med hjälp av visualisering kan vi nå varje barn
och varje vuxen som besöker oss, oavsett vilket språk
de talar, vilken kunskapsnivå de befinner sig på eller
vilken bakgrund de har. Domteatern kommer att
vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg som ger ny
förståelse och kunskap genom omskakande, storslagna upplevelser.
– Vi är övertygade om att alla unga, med rätt
support, kan bli avgörande förändringsagenter när vi
tillsammans möter de 17 globala målen för hållbar
utveckling, avslutar Carina Halvord och sträcker samtidigt ut en hand till filantroper, företag och offentliga
verksamheter som vill vara en del av satsningen.

VÄN MED ÖSTERSJÖN

Vi värnar om havet. Vårt fartyg körs på lågsvavligt bränsle,
vi sorterar allt avfall och avloppsvattnet pumpas till reningsverk iland. Åk gärna med våra anslutningsbussar som går
från ett ﬂertal orter, se eckerolinjen.se/busslinjer

”Det skall
smaka gott
på riktigt.”

Välkommen med på en trevlig
dagskryssning med M/S Eckerö!
Njut av god mat tillagad av
lokala råvaror efter säsong och
ﬁn underhållning i baren.

Webbrabatt!

BUSS + BÅT T/R
Ordinarie pris 90:–

60:–

10 års
garanti
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www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00

BDT på burk
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Certiﬁerad rening av BDT-avlopp*
Allt i en burk, utan el.
*Bad-, Disk- och Tvättvatten
*Bad-

En tank - Slamavskiljare och inﬁltration i ett
Ingen el, inga kemikalier
Möjlighet till 10 års garanti
EN12566-3 certiﬁerad prestanda

Läs med på www.bdtpåburk.se
Vi tillhandahåller även slutna tankar för WC inkl larm.

08-4100 77 27 | info@4evergreen.se

De fartyg för LNG-drift som nu beställts av svenska rederier skulle kunna sköta all frakt på Östersjön, men det ﬁnns fortfarande
alltför många gamla och förorenande fartyg som kan offerera lägre priser och därför tar stora godsvolymer, säger Lars Höglund.

Klimatsmart sjöfart
en del av Östersjöns räddning
SPONSRAT INNEHÅLL

Om samtliga länder runt Östersjön inför avgiftssystem som främjar investeringar i fartyg
med lägre miljöpåverkan och som missgynnar
de med höga utsläpp kan sjöfarten bli en del av
lösningen av Östersjöns problem.
Det anser Lars Höglund, VD på rederiet Furetank AB, ett
rederi som redan investerat stora belopp i teknik för att
minska fartygens miljöpåverkan.
– Möjligheten ﬁnns absolut att se till att Östersjön bara
traﬁkeras av klimatsmarta fartyg som kan frakta stora
mängder gods, och därigenom både minska utsläppen i och
kring Östersjön och minska antalet lastbilar och långtradare
på vägarna. Det kostar lite mer, men från sjöfartens sida är
vi beredda att göra det om vi bara får lite hjälp, hävdar han
bestämt.
Den hjälp han skulle önska sig från samhällets sida är att
alla länder runt Östersjön tar initiativ som innebär att det
kostar mer att traﬁkera Östersjön med fartyg som förorenar luft och vatten genom gammaldags teknik och istället
gynnar de som använder teknik som minskar utsläppen av
exempelvis kväveoxider och partiklar till nästan noll och
dessutom sänker bullernivåerna med över hälften.

– Det kan ske genom organisationen Helcom (Helsingforskommissionen). De har redan ansökt hos International Maritime Organization (IMO) om att Östersjön ska bli
en NOx Emission Control Area, vilket innebär att alla fartyg
som byggs efter 2021 ska uppfylla standarden Tier III, berättar Lars Höglund.
Att kostnaderna för att traﬁkera gods på Östersjön differentieras genom att exempelvis använda fartygens kostnader för hamnanlöp. Dessa består idag av ett antal olika avgifter som farledsavgifter, lotsavgifter, hamnavgifter, etc.
– Den skulle man kunna balansera så att totalsumman
blev samma inkomst för staten, men de som förorenar mycket får betala en högre avgift och de som är helt klimatsmarta
betydligt mindre. På det sättet skulle incitament skapas för
samtliga som traﬁkerar Östersjön att bli klimatsmarta.
Men för att en sådan differentiering av hamnavgiften skulle få effekt måste samtliga länder runt Östersjön
genomföra den, annars fraktar man gods via lastbil till de
länder som inte har de reglerna.
Klimatsmarta rederiers bidrag till
ett renare Östersjön
Sverige ligger redan långt framme när det gäller att agera
klimatsmart. Ett exempel är att alla de tankfartyg som
beställts för sjötransporter i Europa med det rena bränslet
LNG (ﬂytande naturgas) har samtliga beställts av svenska
rederier.
– De fartyg för LNG-drift som nu beställts av svenska rederier skulle kunna sköta all frakt på Östersjön, men det ﬁnns

fortfarande alltför många gamla och förorenande fartyg som
kan offerera lägre priser och därför tar stora godsvolymer,
konstaterar Lars Höglund.

”Vi har gått igenom varenda process
och teknik på fartygen och optimerat
med den allra senaste tekniken. Och
vår ambition höjs allteftersom ny teknik
ﬁnns tillgänglig.”
LNG är ett av de miljöinitiativ som kommit på senare år.
Med LNG-drift sjunker kväveutsläppen med över 80 procent, samtidigt som utsläpp av försurande svavel och hälsovådliga partiklar elimineras nästan helt.
Men användning av LNG är bara en av alla de miljöåtgärder
som Furetank har vidtagit de senaste åren. De jobbar på
bred front med att effektivisera motordriften och framfarten på olika sätt, samtidigt som de hittar sätt att minska
energiförbrukningen för alla system ombord. De har även
utvecklat reningssystem för ballasttankarna som bygger på
ultraljudsteknik och undviker därmed kemisk rening.
– Vi har gått igenom varenda process och teknik på
fartygen och optimerat med den allra senaste tekniken. Och
vår ambition höjs allteftersom ny teknik ﬁnns tillgänglig,
avslutar Lars Höglund.

FAKTA OM FURETANK
Ğƚ&ƵƌĞƚĂŶŬŚŝƫůůƐƵƉƉŶĊƩŝƌĞĚĂƐŝīƌŽƌćƌ͗
Minskad bränsleförbrukningen med 40 procent
DŝŶƐŬĂĚĞƵƚƐůćƉƉĂǀƉĂƌƟŬůĂƌŵĞĚϵϵƉƌŽĐĞŶƚ
Minskade utsläpp av koldioxid med 55 procent

Minskade utsläpp av kväveoxider med 86 procent
DŝŶƐŬĂĚĞƵƚƐůćƉƉĂǀƐǀĂǀĞůŽǆŝĚĞƌŵĞĚϵϵƉƌŽĐĞŶƚ
DŝŶƐŬĂĚĞůũƵĚŶŝǀĊĞƌƂǀĞƌǀĂƩĞŶŵĞĚϱϬƉƌŽĐĞŶƚ
DŝŶƐŬĂĚĞůũƵĚŶŝǀĊĞƌƵŶĚĞƌǀĂƩŶĞƚďĞƚǇĚůŝŐƚ
&ƵƌĞƚĂŶŬćƌĞŶĂǀŝŶŝƟĂƟǀƚĂŐĂƌŶĂƟůů'ŽƚŚŝĂ
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