
Det har gjorts stora framsteg när det gäller att skydda Östersjön, men mycket återstår 
fortfarande att göra. Den yttre näringsbelastningen på Östersjön har minskat, men t.ex. 
utsläppen från jordbruket är fortfarande för stora. Med en bättre planering av havsområden 
kunde havens användning ändras mot en mera hållbar riktning. Nätverket av skyddsområ
den måste kompletteras. Vandringsfiskarnas rutter till fortplantningsområdena i inlandet 
måste öppnas och restaureras.

För att skydda arterna och naturtyperna i 
Östersjön borde 30 procent av havsytan ingå 
i ett ekologiskt enhetligt nätverk av skyddsom
råden. Vårt mål är att utvecklingen av nät
verket ska bli en viktig del av den nationella 
planeringen av havsområdet. 

Avrinningsområdena är av central be
tydelse om man vill förbättra Östersjöns till
stånd. Cirka 80 procent av den övergödande 
belastningen rinner via åarna ut i havet från 
avrinningsområdena. Vårt våtmarksarbete 
har minskat näringsbelastningen och ökat 
naturens mångfald i jordbruksmiljön. På 
Europanivå påverkar vi för att arbeta för 
en undersökning av hur stödsystemet för 
jordbruket fungerar med tanke på miljön 
och hur det inverkar på miljön.

Även med tanke på Östersjön är det 
viktigt att förbättra tillståndet i våra insjöar. 
Vi inriktar kraftligt vårt arbete mot inre 

Östersjön

Östersjön är ett av de mest känsliga och förorenade haven 
i världen. Bland annat övergödning och en växande fartygs   
trafik medför problem. Nedsmutsningen av det känsliga 
havet måste upphöra helt.

Vår lösning

Framsteg har gjorts i skyddet av havsnaturen, men de är inte tillräckliga
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”Vi är en familj som brukar vara ute med 
båten och när man har sett ändringen 
i Östersjön under 20 år, vill man stöda 

Östersjöarbetet genom WWF.” 
Jani Salmi, Östersjö-fadder

vattenvägar, genom att bl.a. avlägsna onö
diga fördämningar och att skapa omvägar, 
så att vandringsfiskarnas naturliga livs
cykel kan förverkligas.

Vår Fiskguide hade en omvälvande in 
verkan på ansvaret inom fiskhandeln. År 
2016 har vi publicerat en Köttguide som 
hjälper konsumenten att göra de ur miljöper
spektiv rätta valen för sin mattallrik   – vilket 
även hjälper Östersjön.

Våra oljebekämpningstrupper, med över 
8 200 frivilliga medlemmar, är hela tiden be
redda att rycka ut. Vi deltar i en expertgrupp 
som omfattar hela Östersjön och som arbetar 
för att förbättra beredskapen att ta hand om 
oljeskadade djur vid en oljeolycka.

Vi har tillsammans med våra partner
kontor i länderna kring Östersjön skapat ett 
Östersjönätverk för att främja det gräns
överskridande havsskyddet. 
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FÖR ARTER I 
FLÖDANDE VATTEN 
ÖPPNADE VI ÖVER 
20 KILOMETER NY 
LIVSMILJÖ BLAND 
ANNAT GENOM ATT 
AVLÄGSNA ONÖDIGA 
FÖRDÄMNINGAR
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8 200
VÅRA OLJEBEKÄMP-
NINGSTRUPPER HAR 
REDAN ÖVER 8 200 
FRIVILLIGA  
MEDLEMMAR

WWF verkar för att skydda
östersjövikaren.Vad vi uppnått hittills

2016 och 2017: Många saker som vi drivit 
i åratal ledde till önskat resultat år 2016: 
Östersjön utsågs till ett specialområde där 
det i fortsättningen är förbjudet att släppa ut 
obehandlat avloppsvatten från fartygen. Den 
internationella barlastvattenkonventionen 
som hindrar skadliga främmande arter från 
att spridas trädde i kraft tack vare Finlands 
ratificering av konventionen. Det beslutades 
att kväveutsläppen i Östersjön från nya fartyg 
ska begränsas avsevärt från början av år 
2021. Vår fiskkampanj åstadkom att endast 
två procent av den fisk som säljs i Finland 
numera finns på röda listan i vår Fiskguide. 
År 2017 ökade vi markant vårt arbete för att 
skydda flödesvattnen och utrotningshotade 

Vi producerar och sprider information
• Vi publicerade hösten 2016 ett resultatkort, där man bedömde Östersjöstaternas verksam

het när det gäller att utveckla nätverket av marina skyddsområden (MPA Scorecard) och 
avslöjade brister i skyddet av Östersjöns undervattensnatur.

• Vi har utarbetat principer för en hållbar blå ekonomi (Sustainable Blue Economy). I rap
porten All Hands on Deck (2015) utredde vi hur dessa principer borde tas i bruk i Öster
sjöområdet. En hållbar blå ekonomi kan skapa tusentals nya arbetsplatser i området.

• År 2017 genomförde vi en omfattande kommunikationskampanj för att öka finländarnas 
vetskap om vattendragens och i dem levande arters hot och räddningsåtgärder.

Vi påverkar det politiska beslutsfattandet
• Vi påverkar i flera arbetsgrupper och regionala forum i Finland.
• Vi fungerar som ett nätverk genom att vi är observatörsorganisation i Skyddskommissionen 

för Östersjön (Helcom), Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Arktiska rådet.
• Som ett stöd för statsrådet utarbetade vi medborgarorganisationernas förslag till nationellt 

genomförande av FN:s mål för hållbar utveckling för att skydda havsnaturen (SDG 14).

Vi samarbetar med företag

2%
ENDAST 
TVÅ PROCENT AV 
DEN FISK SOM SÄLJS 
I FINLAND FINNS 
NUMERA 
PÅ RÖDA LISTAN 
I VÅR FISKGUIDE 

• Vi arbetar för att minska fartygstrafikens miljöpåverkan. T.ex. har vår samarbetspartner  
Tallink och Silja Line redan i flera år långsiktigt arbetat för att minska utsläppen från 
fartygen.

• Många företag stöder vårt arbete för att skydda Östersjön med donationer eller via royalty
samarbete.

• Med Kgruppen påbörjade vi ett mångårigt samarbete för att förbättra levnadsförhållan
dena för utrotningshotade fiskarter och övriga arter i vattendrag.

Gilla, följ, dela och påverka.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/itameri
wwf.fi/itamerikummiksi
wwf.fi/yritykset

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje

vandringsfiskar i Finland. Arbetet omfattar både politiskt påverkande för att ändra lagstift
ningen och praktiskt fältarbete. Vi byggde över 40 grusbäddar för lek och avlägsnade onödiga 
dammar med den påföljd att flödesvattenarterna fick över 20 km nytt livsmiljö. 
Tidigare: Vi har byggt tiotals jordbruksvåtmarker tillsammans med markägarna och 
hundratals har följt exemplet. Vi bidrog i hög grad till att användningen av fosfater som 
övergöder vattnen förbjöds i hushållens tvättmedel. Utrotningshotade fiskarter har delvis på 
grund av vårt långsiktiga arbete fått laga skydd. Fisket regleras nu striktare. Fiskekvoten för 
Östersjölax följer de vetenskapliga råd som ges.

Vi skyddar naturen och löser 
miljöproblem – för naturens 
och människornas bästa.

wwf.fitogether possible TM


