
HavsUtsikt 3/2003

3

KRÖNIKA �
Av Kerstin Johannesson, professor i
marin ekologi vid Göteborgs
universitet och aktuell som ledamot
av Havsmiljökommissionen, som
nyligen avgett sitt slutbetänkande
(SOU 2003:72).

Havet
kan inte vänta

Havsmiljökommissionen tillsattes av regeringen för ett drygt år sedan på initiativ av dåvarande
miljöminister Kjell Larsson, främst därför att han var orolig för att de av riksdagens miljömål som
berör havet aldrig skulle uppnås. Kommissionens uppdrag var att sammanfatta kunskapsläget,

föreslå åtgärder och definiera behov av ytterligare kunskapsinhämtning. Det unika var att uppdraget
sträckte sig över departementsgränser, och inkluderade både miljö, sjöfart och fiskefrågor. Ett gammalt
problem för havsmiljöarbetet är att fisken oftast separeras ifrån andra miljöfrågor genom att den som basen
för en areell näring hanteras av Jordbruksdepartementet medan övriga miljöfrågor ligger på Miljö-
departementet. Kjell Larsson märkte att flera av havets miljöfrågor inte verkade få en lösning genom de
åtgärder som redan vidtagits. Han indikerade också att en helhetssyn, en ekosystemansats, behövdes för
att lösa problem som innefattar olika sektorer av samhället.

I den andan arbetade Havsmiljökommissionen under ett intensivt år, och resultatet presenterades för
Lena Sommestad strax efter midsommar i år. I korthet var kommissionens slutsats att det finns en rad stora
problem där Sverige kan agera. Dock krävs både omfattande insatser på hemmaplan och ett intensivt
internationellt lobbyarbete för att få med länder på åtgärder som inget land klarar ensamt. I flera fall
handlar det också om stora kursändringar inom jordbruk, fiske, sjöfart och kemikalieindustri. Havsmiljö-
kommissionen ställde sig frågan om det saknas kunskap. Svaret blev inte helt oväntat att det  oftast finns
både kunskap och förslag till åtgärder men istället råder ett genomförandeunderskott. Varför?

Trots att situationen för våra omgivande hav är allvarligare än någonsin så är det svårt att få även de
mest centrala miljöfrågorna att bli någonting annat än just miljöfrågor. Som sådana kan de i bästa fall
hamna högst på den politiska agendans B-lista, men där stannar de. På A-listan ligger ekonomi,
utrikespolitik och sociala frågor, de politiska tungviktarna. Men hänger inte ekonomi och miljö ihop på
något sätt?

Miljöfrågor är nästan aldrig så viktiga på kort sikt att de genererar omedelbar uppmärksamhet och
direkta politiska insatser. Istället är de viktiga på lång sikt, och är då mycket tydligt länkade till ekonomi,
sociala problem och till och med utrikespolitik. När all torsk är slut och havsytan höjts någon meter p.g.a.
koldioxidutsläpp så kommer detta naturligtvis att påverka vår ekonomi, människors livsbetingelser och
relationer mellan länder. Vårt nyttjande av haven och dess resurser är dock inte långsiktiga. Och det är
kanske detta som är pudelns kärna – vi klarar inte att prioritera långsiktiga vinster över kortsiktiga.

Ett hållbart nyttjande av havens resurser, inklusive fisk, ger både en god miljö och en varaktig utkomst
till kustbefolkningen genom fiske, fisketurism och annan besöksnäring. Det är enkelt att inse att ett hav
med torsk ger betydligt mer inkomster för kustbefolkningen än ett hav utan torsk, så kopplingen till ekonomi
borde vara lätt att göra. Social utveckling handlar om livskvalitet och hälsa, så även här är kopplingen till
en ogiftig och fungerande natur ganska uppenbar. Miljöministern har insett detta, och arbetar med en
miljöpolitik som ska leda till en hållbar utveckling och ett hållbart nyttjande av naturens resurser. Detta
är helt rätt, men tyvärr har inte de andra politikområdena förstått att hållbar utveckling inte bara är en
miljöfråga.

I en förhoppningsvis snar framtid skulle miljöfrågorna i princip kunna strykas ifrån dagordningen.
Miljö, liksom jämställdhet skulle då vara så integrerade i alla andra frågor att speciella dagordningar för
miljöfrågor inte behövde finnas. I den framtiden ligger torsken på A-listan, och det är ekonomerna som i
samarbete med fiskeribiologerna arbetar med frågan om hur en näringsgren ska utvecklas så att man kan
garantera framtida konsumenter torsk på matbordet, kustbefolkningen utkomster och turisterna blåstång
i strandkanten. Det krävs både politisk styrka och mod att lyfta miljöfrågorna till den nivå de förtjänar på
nationella och internationella arenor. Och havet har inte tid att vänta!


