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KRöniKa 
vem vill förlora 
en skatt?

Ö stersjön är inte bara ett stort komplext innanhav, med enorma miljöutmaningar. Östersjön 

är även en integrerad del av planetens biosfär, beroende av hur världens alla andra länder 

förvaltar sin närmiljö, och en bidragande orsak till miljöförändringar långt bortom Öster-

sjöns eget avrinningsområde. insikten att Östersjön är en ”uppkopplad” del av en globaliserad värld 

är något ganska nytt, och en svindlande och svårgripbar tanke, inte minst när jag tillsammans med 

mina barn, tidigt en försommarmorgon ror ut, glidande genom lättande dimma, för gäddfiske längs 

vassruggarna djupt inne i mytingeviken i stockholms inre skärgård.

Det nappar bra denna underbara, stilla morgon, och när vi släpper tillbaka den andra gäddan 

frågar min yngsta dotter hur sjuk Östersjön egentligen är? trots glädjen att få dela med mig av 

upplevelsen att få napp, vilket varit en raritet under mina barns uppväxt jämfört med min egen 

barndoms somrar i st annas skärgård, så tvingas jag konstatera för henne att Östersjön är svag 

och mår riktigt dåligt. att vi har så dålig sikt när vi snorklar  beror inte bara på övergödning från 

jordbruk och städer, utan dessutom på överfiske. Hon förstår direkt den biologiska mångfaldens 

roll för Östersjöns hälsa, och det självklara att när torsken, herren på näringspyramidens topp, 

försvinner så exploderar skarpsillen, som i sin tur äter upp djurplankton. Östersjöns ”gräsklippare” 

försvinner, vilket i ett övergött hav gör att alger exploderar. när dessa sedan dör och bryts ner, äts 

allt syre upp, och vips har vi enorma döda bottnar. 

Hon ser sorgset på mig. Jag tvekar lite om jag skall strö ytterligare salt i såret, men väljer att, 

denna magiska morgon, ändå ge henne hela bilden. Dessutom, försöker jag förklara, så påverkas 

Östersjön av den globala uppvärmningen. utsläpp av växthusgaser i världen bidrar till att Öster-

sjön steg för steg blir varmare och sötare, vilket stressar Östersjön. tyvärr, tvingas jag konstatera, 

så har nog Östersjön, som ett resultat av alla dessa smällar, tippat från ett starkt, syrerikt och 

näringsfattigt tillstånd som ger oss stora värden, och istället trillat ner och fastnat i ett hål, där 

algblomningar tillhör det vanliga, inte det ovanliga. Det här gör henne irriterad. om man står i ett 

hål måste man ju så fort som möjligt sluta gräva, vet inte alla vuxna det? slutar vi med övergöd-

ning, uppvärmning, och överfiske för att rädda Östersjön? 

Här känner jag att det börjar bli dags för en macka och lite varm choklad. vi sätter oss ner 

i båten och diskuterar vad vi kan göra för att rädda Östersjön. egentligen, tycker barnen, så är 

det inte svårt. alla måste bara omedelbart sluta göra fel. visst, säger jag, och många försöker 

verkligen, men det går för långsamt och alla hjälper inte till. men, säger jag, när jag inser att jag 

håller på att veckla in mig i ett samtal där svaren börjar tryta, en sak är säker. om alla vuxna fick 

chansen att följa med ut på en fisketur i världens vackraste skärgård skulle de åtminstone inse 

vilket oändligt värde som står på spel. och vem vill förlora en skatt?
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