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KrönIKa 

E n av sommarens höjdpunkter var när vi vaknade en tidig morgon ute i sankt annas skärgård. 

solen lyste från en klarblå himmel och havet låg spegelblankt. vi smög ner till stranden 

och lade försiktigt ner kajakerna i vattnet. med långsamma paddeltag gled vi iväg mellan 

öarna. vi tog varje paddeltag försiktigt för att inte skrämma fåglarna i sina bon, för att inte väcka 

båtfolket som fortfarande sov i sina kojer men framförallt för att göra så lite spår som möjligt i det 

blanka vattnet. skär och öar speglades i det blanka vattnet och det var helt magiskt.
att kunna få en sådan upplevelse, vad har det för värde? Hur skulle man kunna mäta det i kro-

nor? Hur kan man tänka pengar i en sådan situation undrar säkert någon. och det är just det som är 
problemet. vi är alltför dåliga på att sätta ett konkret värde på tjänster som vi får av naturen. 

under lång tid har vi kunnat följa hur miljöstatusen i våra värdefulla hav ständigt har försämrats, 
inte minst i Östersjön. Överfiske, oljeutsläpp och övergödning är några av orsakerna till att havsmiljö-
frågorna klättrar allt högre på den politiska agendan. att åtgärda miljöproblemen i haven kostar 
pengar, mycket pengar. för att veta om insatserna är rimliga måste vi veta vad det kostar om vi inte 
gör något, och vi måste kunna värdera olika tjänster som havet ger.

att värdera ekosystemtjänster är en utmaning som kommit allt mer i fokus den senaste tiden. Listan 
kan göras lång; fiske, kultur, rekreation, biologisk mångfald, förmågan att neutralisera föroreningar 
och så vidare. vad är till exempel värdet av den fantastiska miljö som finns i vår nyaste nationalpark, 
kosterhavet – den första nationalparken under ytan?

i våras lämnade naturvårdsverket utredningen ”samhällsekonomisk havsinformation” till reger-
ingen. utredningens slutsats var att de samlade värdena av våra marina ekosystem är så stora att vi inte 
har råd att förlora dem. Dessutom har vi bråttom, vi behöver agera nu. nyligen hölls konferensen ”the 
value of our marine environment”. konferensen hade fokus på hur värdet av marina ekosystemtjänster 
skulle kunna integreras i beslutsfattandet för att nå hållbar förvaltning av dessa ekosystem.

så länge vi inte förmår att sätta ett värde på havets tillgångar kommer vi ha det svårt att bedöma 
vad det bör få kosta att ta vara på och skydda dessa tillgångar. 

så nästa gång du tar del av det havet har att ge - kanske en nystekt abborre eller ett besök i 
kosterhavets nationalpark - fundera då en stund över vad det skulle ”kosta” att inte få ha tillgång 
till detta.
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