
Östersjökompassen 2018 – Världsnaturfonden WWF

ÖSTERSJÖKOMPASSEN 2018
Världsnaturfonden WWF
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VÄCK LIV I ÖSTERSJÖN IGEN
Östersjön är inte bara en viktig resurs, utan allas vårt ansvar att förvalta  
för framtida generationer. Dessvärre är dess tillstånd akut dåligt.  
Trots att utsläppen av övergödande och farliga ämnen långsamt minskar  
så har algblomningarna, syrebristen och botten döden ökat.  

En tredjedel av Östersjöns bottnar är döda och här finns världens största yta av döda bottnar.  
Östersjöländerna är i dag inte ens i närheten av att uppfylla de åtgärder man redan kommit  
överens om. Den biologiska mångfalden, inklusive viktiga kommersiella fiskarter som torsk,  
ål och lax är allvarligt hotade.

WWF kräver att politiken tar krafttag för att ge nytt liv till Östersjön. Sverige måste återta  
ledartröjan i det regionala arbetet för att rädda Östersjön.

Detta genom att:

• Stoppa trålfisket efter torsk.

• Helt stoppa ålfisket eftersom ålen är en akut utrotningshotad art.

• Öka insatserna mot jordbrukets näringsläckage genom att stärka landsbygdsprogrammet  
med 500 miljoner per år för att genomföra åtgärdsprogrammen för ramdirektivet för vatten.

• Stärka nätverket av marint skyddade områden och nya förvaltningsplaner vid kusten och till havs.
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VILL DITT PARTI:

1 Kommer ditt parti att verka för att Sverige inom EU agerar för ett trålfiskestopp  
för torsk under nästa mandatperiod?

S JA Ja, vi har som parti tagit ställning för ett generellt stopp för bottentrålning i EU.

Mp JA Ja. Miljöpartiet vill fortsatt verka för förbud av bottentrålning inom EU och Sverige. Vi vill fasa ut destruktiva fiske-
metoder med början i de skyddade områdena och se ett totalt förbud på sikt. Vi har påbörjat arbetet med fiske
regleringar i skyddade områden i synnerhet bottentrålning. Under mandatperioden har det införts ett trålfiskeförbud 
inom EU i djuphav.

V JA Situationen för torsken i Östersjön är alarmerande och ett trålfiskeförbud bör införas.

M JA Moderaterna står bakom den gemensamma fiskepolitiken och vi är öppna för att driva ett gemensamt förbud  
mot bottentrålning inom EU förutsatt att lämpliga undantag finns. Exempelvis är ett förbud mot bottentrålning  
på sandbottnar inte ändamålsenligt.

Kd JA Torsken i Östersjön är starkt hotad. Ett tillfälligt stopp för torskfiske i Östersjön behövs troligtvis. Att begränsa 
användningen av vissa fiskemetoder, exempelvis trålning, är inte ett ändamålsenligt sätt att skydda hotade  
fiskebestånd. Det är istället viktigt att det görs seriösa bestämmelser om att begränsa fångsternas storlek  
och att dessa följs. 

L JA Fiskemetoder som allvarligt skadar det marina livet ska förbjudas. Utvecklingen av mer miljövänliga metoder  
inklusive trålar måste fortsätta. Exempelvis har svenskt räkfiske utvecklats när det gäller selektivitet, påverkan  
på botten och en kraftigt minskad bränsleförbrukning. Skadlig trålning ska begränsas men all bottentrålning  
behöver inte totalförbjudas.

C JA När Centerpartiet satt i regering arbetade vi för en hållbar fiskepolitik och bland annat återhämtade sig torsk
beståndet. Nu är flera fiskbestånd hotade och Östersjöns tillstånd är krisartat. Det räcker inte att begränsa  
fiskekvoterna som regeringen gjort. Det behövs bättre kontrollfunktioner, uppdaterade lagar om tillåtna fiske
redskap och att beslut tas enligt vetenskapliga rekommendationer.

Sd NEJ Fiskekvoterna regleras regionalt (av EU) och sätts i dialog med expertis med hänsyn tagen till beståndens status. 
Vad gäller fiskemetoder pågår en utveckling, men Sverigedemokraterna är inte beredda att radera ut en hel näring 
genom ett direkt förbud.
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VILL DITT PARTI:

2 Kommer ditt parti att verka för ett heltäckande ålfiskeförbud i såväl Sverige  
som i övriga EU tills att arten återhämtat sig till hållbara nivåer? 

S JA Ja. Ålen är en kraftigt utrotningshotad art och ett fiskestopp är mest verkningsfullt i hela EU. 

Mp JA Eftersom ålen är akut utrotningshotad har Miljöpartiet arbetat för ett ålfiskeförbud både i Sverige och i EU. Vi 
kommer att fortsätta arbeta för det. När EUkommissionen föreslog ett ensidigt stopp för ålfiske i Östersjön stod 
Sverige – som enda land – upp för det. Vi såg det som ett första viktigt första steg för att förbjuda ålfiske i hela EU. 

V JA Vi har agerat intensivt för detta under mandatperioden och kommer fortsätta att arbeta för att ålfiskeförbud träder  
i kraft för denna akut hotade art.

M JA Kraftfulla åtgärder behöver vidtas för att rädda ålen. Vår övergripande målsättning är att EUs förvaltningsåtgärder 
för ål ska vara i linje med den reformerade fiskeripolitikens mål och principer samt att den vetenskapliga råd
givningen utgör grunden för beslutet. Vi välkomnar därför initiativ för att rädda arten under förutsättning att det 
fortsatt finns ett undantag för det småskaliga fisket.

Kd NEJ Ålen är hotad. Ålfisket är en känslig balansgång mellan att bevara både ålen, ålfisket och den kultur och kunskaps-
tradition som är förknippad med dessa. Den starkt restriktiva fiskeripolicyn för ål måste fortsätta under tämligen 
lång tid, även efter det att nuvarande ålfiskare gått i pension. Vi vill göra det möjligt att överföra ålfisketillstånd 
mellan generationer för att bevara traditioner. 

L JA Situationen för den europeiska ålen är ytterst alarmerande. Åtgärder måste vidtas för att rädda ålen liksom ålfisket 
på längre sikt. Vi vill att den svenska linjen inom EU ska vara ett generellt ålfiskeförbud i alla EUs vatten och att det 
även gäller fiske av ål under 12 cm (glasål) fram tills dess att arten återhämtat sig. Det beslut som gäller idag där 
förbudet undantar glasål är inte rimligt.

C JA Det råder generellt ålfiskeförbud i Östersjön och vi välkomnar att det utvidgas till att omfatta EUs alla vatten. För 
att förbudet ska fylla sitt syfte anser vi att det ska omfatta även ål som inte uppnått 12 centimeter. En förutsättning 
för ett förbud är att möjlighet finns till ett högst begränsat ålfiske för att bland annat värna det småskaliga kustnära 
ålfisket och bevara dess kultur och tradition.

Sd NEJ Ålfisket är och ska vara reglerat genom mellanstatligt samarbete i harmoni med beståndens status. Sverige
demokraterna motsätter sig dock att en hel näring avskaffas. Kunskap som gått i arv i generationer skulle då  
gå förlorad.
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VILL DITT PARTI:

3 Kommer ditt parti att verka för att anslagen för att bekämpa övergödning från jordbruket  
ökar till minst 500 miljoner kronor årligen?  

S NEJ Vi utlovar inga exakta budgetnivåer i enkäter till organisationer före valet men vi har som parti tydligt slagit fast att 
vi behöver att utsläppen av övergödande ämnen i till exempel Östersjön måste minska. Vi har tillsatt en utredning 
som ska granska frågan och ta fram åtgärder för att hejda övergödningen. Viktigt är att besluten fattas i en bred 
politisk överenskommelse för att ge långsiktiga resultat.

Mp JA Miljöpartiet vill genomföra kraftfulla åtgärder mot övergödning. Vi har satsat på våtmarker, blå fångstgrödor och 
åtgärder för renare dagvatten och avlopp samt kraftigt ökade anslag till havs och vattenmiljö. Vi har också antagit 
en maritim strategi med målsättningar om minskad övergödning. Vi vill fortsatt satsa mer på att motverka över
gödning. 

V JA Vi vill även införa konstgödselskatt för att minska övergödningen.

M NEJ För att minska övergödningen krävs internationellt samarbete med lokala åtgärder – det här är inget problem som 
Sverige löser på egen hand. Alla utsläppskällor måste minska. Därför är det glädjande att samtliga länder runt 
Östersjön genom HELCOMs Baltic Sea Action Plan har åtagit sig att till 2021 minska utsläppen av näringsämnen. 
Sverige bör vara fortsatt vara drivande i detta samarbete.

Kd JA Jordbruket lever redan idag under regler som innebär att de måste uppfylla så kallade tvärvillkor, som är förut
sättningar för att ta del av EUs jordbruksstöd. Till dessa hör bland annat åtgärder för att hindra övergödning.  
Åtgärder för att bekämpa övergödning finns även inom nationella åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. 

L JA Användningen av handelsgödsel måste minska då det bidrar till övergödning av till exempel Östersjön. Vi förordar 
generellt höjda miljö och klimatskatter i stället för höjda anslag (förorenaren betalar och grön skatteväxling). Vi tar 
därmed inte ställning till summan 500 miljoner utan våra ekonomiska styrmedel finns i stället i skattetabellerna.

C JA Centerpartiet föreslår fem kraftfulla insatser för att stoppa övergödningen och bottendöden i satsningen ”en blå 
miljard”. Bland annat har Centerpartiet infört och permanentat det så kallade LOVAbidraget (stöd till lokala vatten-
vårdsåtgärder) och aviserat en fördubbling av stödet. Vi vill även se investeringsstöd för utbyte av enskilda avlopp, 
förstärka regionalt och internationellt havssamarbete.

Sd NEJ Arbetet mot övergödning är angeläget och jordbruket är en av många källor till näringsläckage. Som sig bör har 
Jordbruksverket och Naturvårdsverket detta högt på sin agenda, men Sverigedemokraterna skjuter inte till några 
extra medel för detta ändamål. Däremot har vi en ”Östersjösatsning” som adresserar frågan lite bredare, vilket 
exempelvis kan finansiera pilotprojekt med strukturkalkning.
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4 Kommer ert parti verka för att Sverige etablerar fler marina skyddade områden,  
samt att förvaltningsplaner kommer på plats för dessa, till exempel det föreslagna  

Natura 2000-området söder om Gotland?  

S JA Regeringen har under mandatperioden beslutat om kraftig ökat marint skydd. Detta arbeta måste fortsätta  
och vi måste också se till att det finns solida förvaltningsplaner för dessa områden. 

Mp JA Med Miljöpartiet i regeringsställning har havsskyddet fördubblats från cirka 7 % till cirka 14 % och därmed med 
råge nått arealmålet för skydd av havsmiljöer. Miljöpartiet vill se fler skyddade marina områden och ett representa-
tivt skydd och som arealmässigt motsvarar skyddet på land om 20 %. Kvalitén i skyddade område behöver också 
stärkas genom mer trafik och fiskeregleringar samt medel till skötsel

V JA Vi anser att Sverige bör anta en långsiktig strategi och målsättning för att skydda 20 procent av våra vatten miljöer. 
Se vårt förslag i motionen Biologisk mångfald:  
https://data.riksdagen.se/fil/3120273277D24D54989F29C032197DD7

M JA Det är centralt att de områden vi skyddar också förvaltas på ett ändamålsenligt sätt. Därför är det viktigt  
att förvaltningsplaner tas fram och att kontinuerlig uppföljning av dessa sker. Vi är också öppna för att etablera  
fler marina skyddade områden. 

Kd JA —

L JA Användningen av handelsgödsel måste minska då det bidrar till övergödning av till exempel Östersjön. Vi förordar 
generellt höjda miljöreservat och marina reservat är viktiga åtgärder samtidigt är det viktigt att inte bara fokusera 
på ytan och procenttal utan även kvalitén på de skyddade områdena har en avgörande betydelse. 

C JA Centerpartiet vill, i likhet med det svenska miljömålet, skydda minst 10 procent av våra havsområden.  
Detta är helt i enligt Nagoyamålen och vi bör fokusera på det innan vi sätter upp nya målsättningar.

Sd NEJ Det nationella arealmålet anger att 10 procent av svenska vatten ska vara skyddade senast 2020. Sverige ligger  
nu över denna nivå och därför prioriterar Sverigedemokraterna inte att inrätta fler marina reservat. Däremot bör 
Hav och vattenmyndigheten arbeta vidare med detaljerna i detta i dialog med berörda näringar. Vad gäller förvalt-
ningsplaner så är dessa i alla parters intresse.

VILL DITT PARTI:

Sverige har en förhållandevis liten areal skyddade marina miljöer i Östersjön.  
Dessutom saknas bevarandeplaner och förvaltningsplaner för många  
av dessa skyddade områden, vilket i praktiken bara innebär ett skydd på pappret.
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ÖVRIGA KOMMENTARER KRING BIOLOGISK MÅNGFALD:

S Nätet av växt och djurarter som bygger ekosystemen är förutsättningen för vår existens eftersom de producerar  
all var mat, allt vårt renade vatten och allt syre vi andas. När arter försvinner minskar ekosystemens motstånds-
kraft. Arter och ekosystem är beroende av sina livsmiljöer. Förekomsten av sammanlänkade skyddade natur
områden är avgörande för den biologiska mångfalden. 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har kraftigt förstärkt medlen för skyddet av vår natur. Vi socialdemokrater 
anser att detta arbete måste fortsätta och att vi även internationellt ska arbeta för att värdefulla miljöer skyddas,  
till exempel i Arktis. 
EUs art och livsmiljödirektiv är EUländernas sätt att klara kraven i FNkonventionen om biologisk mångfald.  
Vi socialdemokrater var med och drev fram konventionen och genom åren har Sverige byggt upp ett högt inter
nationellt anseende i miljöfrågor. Det är viktigt för oss att leva upp till det anseendet.

Mp Vi kan i detta läget inte ge några besked om exakta budgetsatsningar. Vårt valmanifest tas först i helgen  
av vår kongress. Vi kan inte svara på nummer 4 och 9. 

V Naturen är grunden för vår framtida välfärd. Biologisk mångfald och klimatförändringarna är vår tids stora ödes
frågor som också har stor påverkan på varandra. Detta präglar också Vänsterpartiets prioriteringar i miljöarbetet 
och våra budgetsatsningar på miljö i riksdagen. 

M —

Kd För att rädda Östersjöns hälsa föreslår vi att syre tillförs i betydande mängder till bottnarna på valda områden.  
Ett framgångsrikt försök med syresättning har genomförts i Byfjorden. Nästa steg bör vara att genomföra  
en storskalig insats i Östersjön. Vi bör kunna dela kostnaden med våra grannländer. 

L —

C Kommentar gällande fråga 6a: Detta skulle bland annat innebära en betydande byråkratisering och krångel  
för det viktiga svenska skogsbruket, vilket äventyrar skogens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Sd Sverige är ett stort, relativt glesbefolkat land och en stor del av vårt samhälle bygger på tillgång till och utnyttjande 
av naturresurser. Vi anser att det finns utrymme för ett utvecklat naturbruk, samtidigt som miljöintressen tas till-
vara. Många gånger råder ingen intressekonflikt, just eftersom det är det brukade kulturlandskapet som ger upphov 
till både biologisk mångfald och naturupplevelser. Samtidigt är vi öppna för dialog med miljöorganisationerna om 
hur man bäst balanserar olika intressen mot varandra.


