
Praktiska åtgärder har minskat näringsbelastningen, särskilt i Finska viken. Övergödning är 
dock fortfarande Östersjöns största problem. Särskilt måste utsläppen från lantbruket minskas 
i alla Östersjöstater.

Fartygstrafik och oljetransporter ökar på Östersjön och medför mer utsläpp i luft och 
vatten. Även om man har kunnat minska olycksrisken genom aktiva åtgärder, höjer den ökade 
trafiken även risken för en allvarlig oljeolycka.

Östersjöns hotade fiskbestånd behöver bättre skydd och vandringsfiskarna måste få möjlig
het att stiga upp i sina uppdämda parningsälvar.

EU:s miljöstöd till lantbruket har en viktig 
roll vad gäller att minska lantbrukets närings
utsläpp. Vi stöder en exaktare allokering av 
medlen till de värsta problemområdena. En 
undersökning som vi lät göra år 2013 visar att 
en investering i ett renare Östersjön även ska
par nya arbetsplatser och ekonomisk välfärd.

För att förhindra oljeolyckor måste man 
besluta om nya säkerhetsbestämmelser för 
fartygstrafiken i Östersjön. Eskortbogsering 
och anlitande av lots måste införas inom alla 
riskfyllda områden. Hotet av främmande ar
ter som tankerfartyg medför måste äntligen 
minimeras.

Hållbara fiskemetoder och fiskekvoter 

garanterar att vi även i framtiden får njuta av 
Östersjöfisk på våra tallrikar. Under de senaste 
åren har man lyckats minska fiske kvoterna för 
Östersjölaxen nära de gränser som rekommen
deras av forskare, men i synnerhet fiskekvoter
na för torsk är fortfarande för stora.

Som en följd av vårt långa arbete beslu
tade skyddskommissionen för Östersjön 
(HELCOM) vid sitt ministermöte att ordna 
beredskap för rengöring av oljeskadade fåglar 
i alla Östersjöstater fram till år 2016.

Vi utför ett mycket effektivt arbete för att 
förbättra Östersjöns tillstånd, eftersom vårt 
nätverk omfattar experter från nästan alla 
Östersjöländer.

Östersjön

Vårt mål är ett Östersjön som mår bra och där det är  
trevligt att ta sig ett dopp. Därför måste mängden närings
ämnen som rinner ut i Östersjön minskas, olje och kemikalie
olyckor förhindras och hotade fiskar skyddas med lagar.
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Våra lösningar

Övergödningen har tyglats – oljeolyckor hotar
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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



WWF.FI

• WWF:s Östersjönätverk genomför under
sökningar och utredningar gällande Öst
ersjöns tillstånd. Bland annat utvärderar 
nätverket regelbundet huruvida östersjö
staterna lyckats implementera HELCOM:s 
skyddsprogram för Östersjön. 

• Vi har utarbetat principer för en hållbar 
blå ekonomi och i vår rapport All Hands 
on Deck utredde vi hur dessa principer 
borde tas i bruk i Östersjöområdet. 
Utvecklingen av den blå ekonomin kan 
ge tusentals nya arbetstillfällen och 
ytterligare intäkter på miljarder euro i 
Östersjöområdet.

2015
NÄSTAN ALLA BE
TYDANDE AKTÖRER 
INOM FISKHANDELN 
FÖLJER UNDER 2016 
RIKTLINJERNA I VÅR 
FISKGUIDE

Vi producerar information
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VÅRA OLJEBEKÄMP
NINGSTRUPPER HAR 
REDAN ÖVER 7 800 
FRIVILLIGA  
MEDLEMMAR

• Vi påvisade redan i vår rapport som publicerades 2014 att skyddet av naturtyperna under 
vatten vid våra kuster är bristfälligt. Därför innehåller vår rapport anvisningar för att ut
veckla och utvidga marina nationalparker.

• År 2015 avslöjade vi att passagerarna på internationella lyxkryssare inte godkänner dump
ning av avloppsvatten i Östersjön. Rentav 93 procent av de passagerare som svarade på vår 
enkät angav att det i fortsättningen hellre väljer ett ansvarsfullt kryssningsföretag.

Vi påverkar politiskt beslutsfattande
• Vi påverkar i flera nationella arbetsgrupper och regionala forum. Vi är till exempel observa

törsorganisationer i Helcom och IMO.
• Vi har förbättrat skyddet av hotade fiskar i Finland genom politisk påverkan. Vi har bland 

annat bidragit till goda innehåll i lagen om fiske, fiskvägsstrategin samt lax- och havsörings
strategierna.

Vi samarbetar med organisationer och företag
• Vi belönar årligen den mest miljövänliga jordbrukaren i Östersjöområdet. Den nationella 

vinnaren har valts tillsammans med Jord och skogsbruksproducenternas centralförbund 
samt Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC). År 2015 utsågs vinnaren av 
deltävlingen i Finland till den mest miljövänliga jordbrukaren i hela Östersjöområdet.

• De flesta betydande aktörerna inom fiskhandeln följer redan riktlinjerna i WWF:s fiskguide.

Vi verkar på fältet
• År 2014 bar vi det avgörande ansvaret för det omfattande arbetet med att få bort oljan från 

stränderna efter oljeolyckan i Brahestad.
• Vi räknar årligen antalet havsörnsungar. Dessutom har vi utrustat havsörnar med satellit

sändare och vi följer deras rörelser året runt.
• Våtmarkerna som vi anlagt tillsammans med jordbrukare samlar till sig näringsämnen och 

ökar naturens mångfald i jordbruksmiljöer.

Vi engagerar människor
• Varje sommar ordnar vi frivilliga arbetsläger, där man restaurerar traditionella kulturmil

jöer i skärgården.
• Redan nästan 2 miljoner finländare säger att de använder WWF:s fiskguide.

WWF verkar för att skydda 
östersjövikaren.
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LÄS MER OCH DELTA!
wwf.fi/itameri
facebook.com/wwfsuomi
wwf.fi/itamerikummiksi
wwf.fi/yritykset

Därför finns vi
Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer 
och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.
 
wwf.fi


