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KröniKa 
Flyt 2009 – 
kraftsamling 
för havsmiljön

r ubriken kan se ut som en besvärjelse. när det gäller vår havsmiljö behövs det mer än så 

under detta viktiga arbetsår. vi behöver kunskap och hårt arbete. vi behöver omsätta 

kunskap som redan finns i politisk handling. och vi behöver arbeta tillsammans med andra 

länder – bilateralt, regionalt och internationellt. 

att Östersjön mår väldigt dåligt vet vi alla. vi vet också att mycket forskning återstår. men, 

utifrån den kunskap forskningen försett oss med hittills, finns det en rad åtgärder vi kan ta tag i 

genast. under detta år, som präglas starkt av vårt ordförandeskap i eu, kommer arbetet att in-

tensifieras. Det är i år vi ska arbeta fram den nationella aktionsplanen för att leva upp till kraven 

i den av Östersjöländerna antagna Baltic sea action Plan . en ”sternrapport” om vad det skulle 

kosta att inte göra något alls har utarbetats tillsammans med finland. många forskare kommer 

involveras när ekosystemtjänsternas värde ska beräknas.  Havsmiljöinstitutet har nu etablerats. ett 

helhetsgrepp på de svenska havsresursfrågorna tas i havspropositionen som nyligen presenterades. 

och sist, men inte minst – kommer sverige som ordförandeland i eu att få ansvar för unionens 

nya Östersjöstrategi.

Östersjöstrategin presenteras i juni. Den har föregåtts av ett brett förankringsarbete där många 

”stakeholders”, det vill säga länder, regioner, ngos, näringsliv, finansierings- och intresseorga-

nisationer har kunnat göra inspel i formuleringarna. från miljösidan har vi särskilt tryckt på att 

Östersjön ska bli ett pilotområde, på åtgärder mot övergödning och utfiskning samt fosfatförbud. 

när denna baby sett dagens ljus kommer det till att börja med vila på sverige att ge den en bra 

start i livet. Det kommer att krävas god organisation och klart ansvarstagande på hemma-plan, det 

vill säga inom eus institutioner.  De närmaste grannarna, Östersjöländerna, behöver ge sitt fulla 

stöd. Även medlemsländerna lite längre bort kan ha intresse av strategin, som kan komma att bli 

ett framgångsrecept på hur en grupp länder med gemensamma intressen kan samverka inom en 

av eus mest dynamiska makroregioner. allra viktigast är förstås att Östersjöstrategin får stöd på 

högsta politiska nivå.

Havsmiljöanslaget på en miljard kronor ska användas för konkreta projekt som bidrar till en 

bättre havsmiljö. 40 miljoner kronor till havsmiljöforskning ska ge utrymme för ännu mer kvali-

ficerat kunskapsunderlag i arbetet. 

samverkan mellan forskare, politiker, näringsliv och myndigheter behövs för att rädda havs-

miljön. i samspelet med andra länder finns plats för ministrar, ambassadörer och marinbiologer. 

om var och en bidrar med sin kompetens, kanske vi får flyt i miljöarbetet 2009.

gabriella Lindholm utsågs i 
september 2008 till sveri-
ges havsmiljöambassadör. 
Hon har 30 års erfarenhet 
av utrikesförvaltningen 
och har tjänstgjort vid en 
rad svenska ambassader 
i utlandet. senast har hon 
varit ambassadör i Wien 
och Lissabon.
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