
Hur står det då till med våra hav? Varför denna oro? Låt oss
börja med vad vi kan se med egna ögon. Allt är inte nega-
tivt. Havsörnen är t.ex. på väg tillbaka. Denna mäktiga syn
i skärgården är svår att överträffa, och är ett resultat av
hängivet miljöarbete. Många av HELCOMs utpekade s.k.
hot spots är åtgärdade. Våra grannar i öster kan numera
bada nästan obehindrat längs Östersjöns stränder. Det
finns också i Sverige flera lokala områden där remarkabla
förbättringar har skett.

Men då man lyssnar på människor i allmänhet och skär-
gårdsbefolkning i synnerhet är det framförallt två negativa
förändringar som lyfts fram. Dels algblomningar med
slemmiga havsvikar som följd och dels allt mindre fisk i
havet. Förr kunde man åka ut i skärgården och vara säker på
att fånga både torsk och rödspotta till middagen. Så är det
inte längre. Även som konsument kan man notera en allt
dyrare och alltmera sällsynt torsk. Däremot tycks flertalet,
konstigt nog, ha accepterat kostråden för fisk som något vi
får leva med. 

Forskarnas sorgliga beskrivning
Låt oss sedan se haven med forskarnas ögon. Då blir bilden
mer negativ. I korthet kan den sammanfattas enligt följan-
de: Marina ekosystem är starkt påverkade av övergödning,
fiske, gift- och oljeutsläpp. Närsaltbelastningen i kusthaven
är flera gånger större än normalt. Planktonblomningar har
blivit omfattande. Ålgräs och blåstång minskar dramatiskt
i utbredning i stora kustområden. Nästan alla fiskade arter
är överexploaterade och mer än hälften hotas av kollaps.
Halterna av dioxin och PCB i fisk är fyra gånger högre än
EUs gränsvärden. Illegala oljeutsläpp i Östersjön skadar
mer än 100 000 alfåglar varje år. Bifångster hotar de mari-
na däggdjurens existens, och miljögifter orsakar fortfaran-
de påtagliga fysiologiska skador.

Denna bild kan kompletteras med oroande trender på
flera kritiska områden. Under de senaste åren har exporten
av olja direkt från ryska eller baltiska hamnar ökat med
50%. Fram till 2015 förutses en ytterligare ökning med mer
än 40% till ca 250 miljoner ton. Fartygen blir allt större och
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Havet 
– ett offer för allmänningens förbannelse
Vi har i Sverige beslutat att lämna över ett samhälle till

nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Styrande är miljökvalitetsmål inom femton områden

som beskriver det tillstånd för Sveriges miljö som är ekolo-

giskt hållbart på lång sikt. På många områden är bedöm-

ningen att det finns goda möjligheter att nå de uppsatta

målen. Tyvärr gäller detta inte våra hav. 

Oron över bristen på framsteg gjorde att regeringen

tillsatte Havsmiljökommissionen. Uppdraget är att

sammanfatta kunskapsläget om miljötillståndet i Sveri-

ges kust- och havsområden och föreslå övergripande stra-

tegier och åtgärder som kan bryta denna negativa utveck-

ling. 

TEXT: HANS JONSSON, HAVSMILJÖKOMMISSIONENS ORDFÖRANDE

Vi har beslutat att lämna över ett samhälle till nästa generation där de
stora miljöproblemen är lösta. På många områden är bedömningen att det
finns goda möjligheter att nå dit. Tyvärr gäller detta inte våra hav.



förekomsten av undermåliga fartyg och befäl med bristan-
de kompetens utgör en allvarlig och ökande olycksrisk. Vad
gäller övergödning kan vi notera en svag förbättring i
ytvattnet, men inte i djupvattnet. Moderniseringen av
Östeuropas jordbruk kan dessutom utgöra en källa till kraf-
tigt ökade utsläpp av näringsämnen. Därtill kan läggas en
ständig ökning av nya kemikalier som tillförs marina
ekosystem. Vi ser fortsatt höga halter av dioxiner och
ämnen som PAHD, flamskyddsmedel och läkemedel ökar.
Exempelvis används idag mängdmässigt ungefär lika
mycket läkemedel i Sverige som det används bekämp-
ningsmedel i jordbruket. Havsmiljön är ofta slutdestinatio-
nen för läkemedel och kemikalier.

För Östersjön som är ett brackvattenhav och har mycket
långsam vattenomsättning är situationen särskilt känslig.
Östersjön är enligt flera bedömare redan idag ett av värl-
dens mest nedsmutsade innanhav.

Beskrivningen kan göras mycket längre. Låt oss bara
konstatera att vi på intet sätt kan utesluta ett framtida
scenario där all den attraktion som ett levande hav utgör
går förlorad och med den hela fiskenäringen. Slutsatsen är
dyster men klar: Trots omfattande investeringar och trots
de framsteg som faktiskt gjorts måste havsmiljöarbetet
beskrivas som till stor del misslyckat. 

Inget syns under ytan 
Hur kan då våra hav vara i ett så bekymmersamt läge när vi
på så många andra områden noterar positiva trender? Det
är sannerligen inte bristen på stolta deklarationer som är
problemet. Dokument från EU, regeringar, OSPAR,
HELCOM m.fl. aviserar gång på gång kraftfulla åtgärder
avseende havsmiljön. Om alla goda intentioner förverkli-
gats hade situationen varit helt annorlunda. Det finns dock
ingen anledning att jaga syndabockar. Låt oss helt enkelt
konstatera förekomsten av ett betydande genomföran-
deunderskott. Det är på något sätt tillåtet att ”slarva” med
havet. Vi skulle aldrig någonsin acceptera att landbacken
behandlades på ett liknande sätt. Grundläggande är att allt
miljöarbete handlar om att förändra mänskligt beteende.
Det är mycket sällsynt att ekosystem förgör sej själva. 

Sverige är, liksom många andra länder, en jordbruksna-
tion. Vår historia är starkt knuten till jord- och skogsbru-
kets utveckling. Vårt förhållande till havet är mera diffust,
och det faktum att vi bara ser ytan på havet gör att värdet
av ett levande hav liksom dess miljötillstånd undgår de fles-
ta människor. Det är betydligt lättare att få ett brett folkligt
engagemang kring parkträd än förlorade tångskogar. Det
är lättare att följa älgens utveckling än rödspottans eller att
förstå värdet av backsippan jämfört med ålgräs. Frånsett
stopp för torskfiske är det sällan som havet står högt på den

politiska dagordningen eller utgör förstasidesstoff. Detta
utgör säkerligen en anledning till att situationen tillåtits bli
så allvarlig. Men det finns fler.

Allmänningens förbannelse
På frågan vem som egentligen har det yttersta ansvaret för
havsmiljön, är svaren synnerligen svävande eller obefintli-
ga. En anledning är att haven ägs av alla och ingen. Fisken
har t.ex. traditionellt behandlats som en ägarlös resurs. Det
saknas alltså motiv att bevara resurserna för framtida bruk. 

Vad gäller sjöfarten reglerar Havsrättskonventionen i
stort sett alla aspekter av havens och havsbottens fredliga
användning, inte minst på miljöområdet. Havet får utnytt-
jas för sjöfart av alla nationer och ingen stat får lägga någon
del av det fria havet under sin överhöghet. Rätten att ingri-
pa mot utländska fartyg är mycket begränsad. Vi kan exem-
pelvis inte ens kräva att oljetankers bevisar att man rensat
sina tankar eller hanterat ballastvatten på ett korrekt sätt. 

Sammantaget kan sägas att havet är ett offer för allmän-
ningens förbannelse. Alldeles för många näringar har allde-
les för många rättigheter och alldeles för få skyldigheter.
Visst finns regelverk som delvis skall stävja negativt
mänskligt beteende. Dessa är emellertid knappast långtgå-
ende och ofta av sådan komplex natur, där nationell och
internationell lagstiftning går in i varandra, att det snarare
motverkar än möjliggör förverkligande av goda intentio-
ner.

Överhuvudtaget har knappast tydlighet och enkelhet
varit ledstjärnor vid utformningen av dagens system. Detta
har också lett till att branscher med anknytning till havet
lever sitt eget liv med begränsade möjligheter till insyn.
Denna slutna värld har också starkt påverkat samhällets
hantering av de marina resurserna. Förekomsten av ”skilda
världar” mellan olika delar är besvärande stort. 

Samarbete är nödvändigt
Som bekant följer inte miljöproblem nationsgränser. Över-
huvudtaget är en enskild nations möjligheter att lösa dessa
på egen hand synnerligen begränsade. Ett enskilt svenskt
stopp för torskfiske skulle få endast marginell betydelse.
Det skulle dessutom allvarligt försvåra samarbetet med den
viktigaste intressenten, nämligen fiskarena själva. Visst kan
det få en symbolisk betydelse som får igång en politisk
process, på samma sätt som en stor tankerolycka, men vi är
helt beroende av ett förtroendefullt samarbete med andra
länder. Detta fråntar självklart inte oss från ansvaret att
både vidta egna åtgärder och att i många avseende vara
föregångare. I en värld med knappa resurser är det också
angeläget att över nationsgränser satsa resurser där dessa
förväntas ge störst nytta. Vi vet t.ex. att av den vattenburna
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kvävebelastningen till Östersjön kommer ungefär hälften
från fem floder. Ingen av dessa ligger i Sverige, alla ligger
inte ens i EU. 

Marina ekosystem består av ett stort antal komponenter
som påverkar varandra genom komplexa och dynamiska
samband. Systemet befinner sig inte i jämvikt utan är i
ständig förändring. Kombinationen av allmänningens
förbannelse och komplexa system där resultaten av åtgär-
derna kanske inte märks förrän efter flera decennier, ställer
utomordentligt stora krav på valet av strategi. Regeringen
har också i sina direktiv till havsmiljökommissionen angett
att utgångspunkten för arbetet skall vara en ekosysteman-
sats. Även EUs förslag på en gemensam marin strategi
uttrycker vikten av detta helhetsbegrepp där syftet är beva-
rande, uthålligt nyttjande och en rättvis fördelning av
ekosystemets resurser.

Ekosystemet måste komma först 
Ekosystemansatsen kan i sin grundläggande form beskri-
vas enligt följande: En övergripande integrerad förvaltning

som å ena sidan erkänner människans rätt att använda de
varor och tjänster som ekosystemen producerar, och å
andra sidan stadgar att alla komponenter (dvs. arter, livs-
miljöer, strukturer, genetisk variation) ska finnas i sådan
omfattning att de kommer att fortleva i överskådlig fram-
tid. 

Av central betydelse är ett adaptivt förvaltningssätt, där
förvaltningsmetoder testas, utvärderas och förändras i en
ständigt pågående process. Forskningen om mekanismerna
som reglerar ekosystemens struktur och funktion kräver ett
holistiskt synsätt som inbegriper all biologisk mångfald,
men även en fördjupad kunskap om hur människan påver-
kar miljön. Detta förutsätter således ett utvecklat samarbe-
te mellan ekologer, oceanografer, samhällsvetare, ekono-
mer och andra berörda med anknytning till havet. 

Den stora skillnaden mot nuvarande strategi är att
utgångspunkten är biologiska system och inte aktuella
förvaltningsgränser. Ett sådant synsätt får självfallet långt-
gående konsekvenser. Det innebär bl.a. att nationsgränser
och internationell lagstiftning underordnas den övergri-

Att arbeta med en ekosystemansats innebär att nationsgränser och internationell lagstiftning underordnas det övergripande målet att tillförsäkra
kommande generationer värdet av ett levande hav. Syftet är att bevara, uthålligt nyttja och rättvist fördela ekosystemets resurser.



pande målsättningen att tillförsäkra nuvarande och
kommande generationer värdet av levande hav.

Bryt loss Östersjön
Östersjön är ett innanhav med klart definierade gränser. Av
och till har diskuterats olika former av skydd. Vi menar att
man bör gå betydligt längre än så. Bryt loss Östersjön från
nuvarande strukturer. Låt oss skapa ett unikt exempel i
världen med utgångspunkt i ekosystemansatsen. 

För detta krävs en ny legal struktur där alla länder runt
Östersjön inte bara står som adoptivföräldrar utan också
ges fullständiga befogenheter att utöva sitt ansvar. Struk-
turen för detta kan vara ett internationellt biosfärområde.
Ett förändrat HELCOM skulle kunna utgöra kärnan i
detta arbete. 

Även i Sverige krävs ett tydligare ansvarstagande inom
den statliga strukturen. Det behöver inte innebära att ett
särskilt havsdepartement inrättas. Exempel finns där kritis-
ka frågor har lyfts upp över departementsnivå under en
bestämd tid för att få den status och samordning som krävs.

En modell kan vara att flera departement engageras med
rullande ordförandeskap bland ministrarna.

Låt berörda parter delta i besluten
Mycket få beslut fattas med enbart vetenskap som grund.
Det är människor, med alla dess bevekelsegrunder, som
fattar besluten. All erfarenhet säger oss dessutom att beslu-
ten skall fattas så nära berörda parter som möjligt. 

Det är emellertid en himmelsvid skillnad mellan att
inkalla parter för konsultationer och att verkligen låta
dessa delta i och ta ansvar för besluten. Ett avskräckande
exempel är fastställandet av fiskekvoter där besluten fattas
av jordbruksministrarna i ministerrådet. Regelmässigt
negligeras den biologiska rådgivningen och andra kortsik-
tiga intressen tar över. Klart är att det system som skulle
skydda denna biologiska resurs inte har gjort det. 

Låt istället ministerrådet göra det dom ska, nämligen
fastställa långsiktiga riktlinjer som säkrar arternas överlev-
nad och utveckling. Utifrån dessa kan sedan beslutsgrup-
per bestående av t.ex. myndigheter, fiskare, biologer och
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För att bryta den negativa trenden räcker det inte med att lappa och laga i nuvarande system. Åtgärderna måste kombineras med nya kraftfullare
beslutsstrukturer och förändrade attityder. Frågan är om de system som tagit oss till vägs ände kan ta oss därifrån? 



miljöintressen fatta de konkreta besluten om kvoternas
storlek. 

Denna systemförändring bör genomföras även på andra
områden, t.ex. när det gäller sjöfart och lantbruk. Grund-
läggande är att den som nyttjar eller påverkar havets resur-
ser alltid till syvende och sist också är ansvarig för följder-
na.

Visionen om ett levande hav 
Under arbetets gång har vi uteslutande mött människor
med ett stort engagemang för våra hav. Många av dem
känner stor frustration över havens tillstånd. Dessutom
upplevs nuvarande regelverk som tidsödande och i många
fall omöjliga att förändra. Visionen om ett levande hav är
emellertid inte bara en angelägenhet för dem som är bero-
ende av havet för sin utkomst. Det är en angelägenhet för
hela Sverige. De varor och tjänster som fungerande ekosys-
tem förser oss med bidrar högst väsentligt till mänskligt
välbefinnande och därmed också till planetens ekonomiska
värde. 

För att bryta den pågående negativa trenden räcker det
inte med att lappa och laga i nuvarande system. Vi må ha
hur långa och hur väl genomtänkta åtgärdslistor som helst.
Dessa åtgärder måste kombineras med nya kraftfullare
beslutsstrukturer och förändrade attityder. Havsmiljö-
kommissionen är självklart medveten om att dessa förän-
dringar både är tidsödande och kräver ett stort engage-
mang från högsta politiska nivå. Men vi är helt enkelt vid
vägs ände. Frågan är om de system som tagit oss till vägs
ände kan ta oss därifrån?
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English summary

The Sea – a victim of the curse 
of our coastal commons

In Sweden we have decided to leave for the next gene-
ration a society where all major environmental
problems have been solved. It is estimated that there is
a good potential for solutions in many areas. Unfortu-
nately, this does not apply to our seas. 

Due to the lack of progress, the Swedish Govern-
ment appointed a Sea Environment Commission. Its
task is to summarise the state of current knowledge
about the environmental conditions of Sweden’s coas-
tal and sea areas and to propose general strategies and
actions to break this negative trend. 

In summary, we can say that our seas are victims of
the curse of coastal commons. Far too many industries
have too many rights and far too few obligations.
There are indeed regulations that partly control nega-
tive human behaviour. However, they are hardly far-
reaching and are often so complex with interweaving
national and international legislation that they rather
work against than for the realisation of good inten-
tions.

The Sea Environment Commission finds that it is
not sufficient to make additions and repairs to the
current system. We also need to set up powerful struc-
tures for decisions and to foster changes in attitudes. 

TWO OF THE MAIN GENERAL PROPOSALS ARE:

Break out the Baltic Sea from the current adminis-
trative system and instead use the ecosystem as a
basis. Institute a ”Baltic Sea Government” where all
countries around the Baltic become adoptive parents
with complete authority to exercise their responsibili-
ties.

Everyone who utilises and affects ocean resources
must take part in making decisions and also take
responsibility for the consequences. This applies for
example to fishing, shipping and agriculture. 

Kommentar
Detta var, i lätt bearbetad form, Hans Jonssons inled-
ningsanförande vid Havsmiljökommissionens sluthe-
aring den 8 maj, 2003.

Vid sidan av dessa övergripande förslag har Havs-
miljökommissionens arbetsgrupper sammanfattat
kunskapsläget och analyserat ett stort antal förslag på
varierande detaljnivå inom områdena sjöfart, fiske,
övergödning och kemikalier. 

Slutbetänkandet ”Havet – tid för en ny strategi”
blev klart den 30 juni, 2003, och finns för nedladdning
på http://miljo.regeringen.se/propositionermm/sou/
index.htm


