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Oljeutsläpp är ett av de allvarligare hoten mot det
marina livet i Östersjön. Samtidigt utgör
sjöfarten en av hörnpelarna i regionens ekonomi,

och utgör idag 15% av den totala sjöfarten i världen.
Dessutom ökar den oavbrutet. Oljetransporterna
uppskattas exempelvis öka från 22 miljoner ton olja
årligen under 1995 till 90 miljoner ton under 2005
enbart i Finska viken.

Olyckor och avsiktliga utsläpp
Oljeutsläppen i Östersjön sker antingen på grund av
olyckor eller avsiktligt från fartyg. De avsiktliga utsläppen

är naturligtvis olagliga, men dessvärre registrerar
bevakningsmyndigheterna runt Östersjön omkring 500
sådana utsläpp årligen. Dessa utsläpp kommer oftast
från maskinutrymmen i fartygets botten, där olja och
vatten samlas upp. Eftersom det kostar pengar att lämna
detta oljespill i hamnar med mottagningsanläggning
väljer somliga redare att istället släppa ut oljespillet
olagligt i havet.

Utsläppen som sker vid olyckor kan vara stora, efter-
som det ofta är just olja som är fartygens last. I Östersjön
kan lastfartyg ha flera tusen ton olja som bränsle i tank-
arna. Därför kan olyckor som kollisioner och grund-
stötningar  innebära att stora mängder olja kommer ut.

Hoburgs bank i riskzonen
De flesta utsläpp sker längs med de mest trafikerade
rutterna som passerar Öresund, danska Bälten och södra
Gotland på väg in till Finska viken och Rigabukten.
Exempelvis passerar cirka 50 000 fartyg årligen söder om
Gotland, och passerar då några av de känsligaste och
viktigaste övervintringsområdena för alfåglar i hela
Östersjön; Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken.

Oljeutsläpp är ett av de allvarligare hoten mot det marina livet i
Östersjön. Stora utsläpp sker vid olyckor, men bevaknings-
myndigheterna registrerar även cirka 500 avsiktliga utsläpp
varje år. Sjöfåglar tillhör den mest drabbade gruppen av djur,
eftersom det räcker med små mängder olja för att fåglarnas
fjäderdräkt ska förlora sin vattenavvisande förmåga. Östersjön
har internationellt klassats som ett särskilt känsligt område,
vilket innebär att lagstiftningen kring oljeutsläpp skärpts.

Fåglar tillhör den mest drabbade gruppen djur vid oljeutsläpp. Det behövs bara en liten mängd olja för att fjäderdräkten ska förlora sin
vattenavvisande förmåga, så att fågeln snabbt kyls ner och dör. Minst 100 000 sjöfåglar dör varje år i Östersjön på grund av oljeutsläpp.
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Större risk med enkelskroviga fartyg
En tredjedel av alla oljetransporter i Östersjön sker med
enkelskroviga fartyg. Risken för oljeutsläpp vid
kollisioner, grundstötningar och andra olyckor är mycket
större med enkelskroviga fartyg jämfört med dubbel-
skroviga. Det är inte så konstigt eftersom det inre skrovet
hos dubbelskroviga fartyg hindrar oljeutsläpp vid en
skada. Därför är det viktigt att enkelskroviga fartyg och
andra undermåliga fartyg fasas ut så snabbt som möjligt.

Sjöfåglar extra utsatta
Oljeutsläppens kortvariga effekter drabbar organismerna
på vattenytan och i kustlinjen, fåglar och marina däggdjur.
Stora utsläpp innebär långvariga skador på hela eko-
systemet, och det kan ta åtskilliga år innan arter som
skadats av oljan kan återhämta sig.

Sjöfåglarna är en av de mer utsatta grupperna som
drabbas hårt av oljeutsläpp. Detta beror inte bara på att
de råkar befinna sig där utsläppen sker utan också på att
de faktiskt dras till områden där utsläpp har inträffat.
Oljan är lättare än vatten vilket gör att den flyter på
havsytan och dämpar vågorna så att det ser lugnare ut.
Det lockar fåglarna att lägga sig på vattnet just där oljan
finns.

Det behövs bara små mängder olja för att fåglar ska
ta allvarlig skada. Det kan räcka med en fläck stor som en
enkrona för att fjäderdräkten ska förlora sin vatten-
avvisande förmåga, och fågeln kylas ned och dö. Det är
svårt att exakt säga hur många fåglar som dör p.g.a.
oljeutsläpp, men uppskattningsvis handlar det vissa år
om runt 100 000 bara vid Hoburgs bank.

Inte tillräckligt skydd
Drygt 90% av  fåglarna i Östersjön övervintrar inom
mindre än 5% av Östersjöns yta. Detta gör att vissa
områden, som t.ex. Hoburgs bank, är känsligare än
andra. Hoburgs bank ingår i EUs nätverk Natura 2000,
vilket innebär att Sverige har ett särskilt ansvar att
skydda den biologiska mångfalden i området. Men så
länge fartygen tillåts passera området är det omöjligt för
Sverige att ge området tillräckligt skydd.

ÖSTERSJÖN KLASSAT SOM SÄRSKILT KÄNSLIGT

Ett av de största och viktigaste organen som
bestämmer lagarna för sjöfart är FNs sjöfarts-
organisation, International Maritime Organisation
(IMO). En av IMOs viktigaste konventioner heter
Internationell konvention om förhindrande av
havsförorening från fartyg (MARPOL 73/78). Denna
konvention fastställer bland annat utsläpps-regler
för fartyg t.ex. oljeutsläpp.

Östersjön klassades som "special area" under
MARPOL redan i början av 80-talet vilket gav Östersjön
högre skydd och innebar att oljeutsläpp förbjöds i
hela området. I april förra året togs ännu ett steg i
riktning mot att höja säkerheten för Östersjön när
IMO godkände Östersjöländernas (utom Ryssland)
ansökan om att klassa Östersjön som särskilt känsligt
havsområde, s.k. PSSA. Beslutet var ett princip-beslut,
vilket innebar att de ansökande länderna uppmanades
av IMO att inom två år lämna in konkreta förslag
knutna till klassningen för att ansökan skulle bli
slutgiltig.

Cirka 50 000 fartyg passerar varje år förbi Hoburgs bank. En tredjedel av
fartygstransporterna sker med enkelskroviga fartyg, vilket innebär större risker
för oljeutsläpp vid en skrovskada.

Östersjön särskilt känsligt
Det finns några faktorer som gör Östersjön särskilt
känsligt för oljeutsläpp och andra föroreningar. Dels är
det artfattigt, dels är vattenomsättningen låg. Temp-
eraturen i vattnet är relativt låg, vilket innebär att ned-
brytning av exempelvis olja sker långsamt.

Östersjöns avrinningsområde är till ytan cirka tre
gånger större än själva havsområdet och befolkas av mer
än 80 miljoner människor. Det innebär att Östersjön
också får ta emot föroreningar från land, t.ex. från jord-
och skogbruk, avloppsrening, industriutsläpp mm.
Östersjön är numera klassat som ett särskilt känsligt
havsområde, vilket tyder på att man även internationellt
insett vikten av att skydda vårt innanhav mot olja och
andra föroreningar.
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