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Karttjänst främjar hållbar havsmiljö.

NATURRESERVAT Hela Östersjön
bör klassas som naturreservat. s04

UTSLÄPPSSTOPP Vi tjänar
pengar på en frisk havsmiljö. s16

Rädda Östersjön
Barbara Jackson
och Niklas Zennström
”Om Östersjön ska räddas
måste vi investera i hållbar
tillväxt. Det ﬁnns redan en
rad innovationer som kan
göra stor skillnad.”
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Rädda Östersjön
Läs Johan Tells artikel om
hur ett hållbart Gotland
har möjlighet att bli det
goda exemplet för alla runt
Östersjön att ta efter för att
rädda Östersjön. s08

Krönika
För att nå en renare Östersjö
och möta vattenbristen krävs
det gränsöverskridande
utvecklingsarbeten och
forskning från ﬂera olika håll,
menar Staffan Filipsson. s18

Race for the baltics
Fyra kommuner satsar
på att bidra till ett
friskare hav. Läs om
deras arbete för att
förbättra Östersjön på
sajten.

Vem ansvarar för Östersjöns
framtida ﬁskbestånd?

I

januari 2015 infördes utkastförbudet i Östersjön.
Förbudet innebär att all
torsk, sill, skarpsill och
lax som fångas i Östersjöﬁskarnas trålar måste
registreras, landas och
räknas av från kvoterna – oavsett
storlek på ﬁsken.
Utkastförbudet ska förhindra
att tusentals ton matﬁsk varje år
slängs överbord för att dö, samtidigt
som det blir möjligt att beräkna hur
mycket ﬁsk som faktiskt fångas.
Införandet av förbudet var en historisk framgång – men, nästan 2 år
senare har väldigt lite hänt.
Utkastförbudet är en viktig del
i EU:s gemensamma ﬁskeripolitik
(CFP) för att nå målen om ett
uthålligt och hållbart ﬁske till år
2020. Förbudet kommer också bidra
till bättre beståndsuppskattningar,
vilket på sikt ger bättre vetenskapliga underlag för de politiker som
beslutar om ﬁskekvoterna.
Vad har hänt sedan införandet
i januari 2015?

Trots förbudet är utkasten i det
svenska trålﬁsket fortsatt höga.
Uppgifter från svenska och
Följ oss på

europeiska myndigheter indikerar
att utkastet inom det svenska torskﬁsket var närmare 30 procent under
2015, det vill säga nästan samma
nivåer som före införandet av förbudet. Resursslöseriet har alltså
fortsatt och införandet av utkastförbudet kan inte ses som något
annat än ett totalt misslyckande.

tilldelas större kvoter. Trots detta
har inget hänt. Politikerna har tagit
ett beslut om ett utkastförbud, men
inte sett till att det ﬁnns praktiska
förutsättningar för beslutet att
genomföras. Utan en fungerande
kontroll gynnas de som inte följer
lagar, samtidigt som slöseriet med
vår gemensamma resurs tillåts
fortsätta.

Medförde utmaningar

Redan i ett tidigt skede varnade
experter för att ett införande av
utkastförbudet skulle medföra
utmaningar – komplicerad lagstiftning gällande ﬁskeredskap och
avsaknad av fungerande kontroll av
ﬁsket var två av dessa. Sedan dess
har regeringen skjutit till pengar för
utveckling av ﬁskeredskap, vilket är
bra, men frågan om hur en fungerande kontroll ska gå till står fortfarande obesvarad och obehandlad.
Det måste ﬁnnas incitament
för de ﬁskare som vill följa lagen.
Till exempel har myndigheter och
intresseorganisationer
framfört
förslag om elektroniska loggböcker
och kameror på båtar (som ﬁlmar
fångsten).
Ett annat förslag är att de ﬁskare
som tillåter kameror ombord skulle

facebook.com/Mediaplanet.AB.Sverige

Vad gick fel?

Conrad Stralka
Verksamhetschef BalticSea2020
FOTO: FREDRIK WULFF

Utan en fungerande
kontroll gynnas de
som inte följer lagen

@MediaplanetSE

Det är inte enbart en sak som gått
fel, utan ﬂera. Fisket har länge lidit
av kortsiktiga politiska beslut med
planeringshorisonter på år i taget
samtidigt som det också visat sig
att de vetenskapliga råden grundat
sig på osäkra uppgifter och data,
vilket ytterligare spätt på en redan
olycklig situation.
Det ﬁnns mycket torsk i
Östersjön i dag, men individerna
har blivit allt magrare och smalare.
Det pågår forskning för att ta reda
på varför torskarna inte växer och
varför de är så små, trots det fortsätter politiker att sätta kvoter
över de vetenskapliga råden och
ﬁskarna att ﬁska utan att det ﬁnns
en fungerande tillsyn.
Politiskt beﬁnner vi oss i dag i
@Mediaplanet_se

ett ingenmansland. Östersjöns
ﬁske förvaltas inom EU:s gemensamma ﬁskeripolitik, men eftersom CFP förespråkar mer regionalt
och nationellt bestämmande, faller
ansvaret tungt på vår regering.
Sverige, som länge var ledande
nation gällande utformningen och
drivet för ett väl förvaltat Östersjöﬁske, har tillsynes helt tappat initiativet. Detta trots att vi i dag har
en regering där ﬂera företrädare
har haft nyckelroller i hur vår nuvarande ﬁskeripolitik utformats,
både nationellt och inom EU.
Det finns ljusglimtar

I somras implementerades EU:s
långsiktiga förvaltningsplan för
Östersjön. För första gången ﬁnns
en plattform som tittar ﬂera år
framåt, vilket är en viktig aspekt för
att uppnå hållbart ﬁske.
Det är ett steg i rätt riktning,
men det är långt kvar. Därför är
det hög tid för Sverige och svenska
politiker att åter plocka upp stafettpinnen och visa initiativkraft och
ledarskap, för det behövs, annars
riskerar vi en av våra viktigaste
gemensamma resurser – torsken. Q

Återvinn gärna tidningen
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Var med
och skapa
streamad
solel
Vi söker energirebeller som vill vara med och äga ett stort solcellstak J Kalmar.
Redigt enkelt och kostar ungefär hälften så mycket som att installera solpaneler på
sitt eget tak. Bli solcellsrebell på energirepubliken.se!

Haninge kommun räddar
Östersjön genom att främja
den biologiska mångfalden
Haninge kommun är en utpräglad tillväxt- och skärgårdskommun
som ligger strax söder om Stockholm. 80 procent av kommunens
yta består av vatten och här pågår ett aktivt arbete som ska bidra
till att på olika sätt rädda Östersjön.

Thomas Hjelm vinner Miljöpriset 2016 som här delas
ut av Annica Hjerling (MP), kommunalråd i Haninge.

I Haninge kommun finns en fantastisk skärgård
med välkända öar som Utö, Kymmendö och
Huvudskär. Kommunen står, som så många andra
expanderande kommuner, inför en stor utmaning
när det gäller att begränsa klimatförändringarnas
konsekvenser och övergödningen av Östersjön.

LONA-bidrag anlades därför en våtmark på drygt
fyra hektar. Våtmarken har bidragit till förbättrad
vattenkvalitet och ett myller av yngel. Samtidigt
har Fladen blivit ett fantastiskt attraktivt område
för fåglar, säger Malin Löfgren, kommunekolog i
Haninge kommun.

– Fladen på Utö var tidigare
en av Sveriges bästa yngelplatser för fiskarter som
abborre och gädda. Ett antal
faktorer hade dock försämrat
situationen kraftigt och mätningar visade på höga halter
av både kväve och fosfor.
Med hjälp av finansiering
från bl.a. Naturvårdsverkets

Fladen ger förutsättningar för myllrande
fågelliv och lekande fisk
Haninge kommun har anlagt våtmarken för att
skapa bra förutsättningar för lekande fisk och ett
myllrande fågelliv samt för att rena och syresätta
vattenflöden som rinner genom området.
– Det här projektet belyser hur vi kan arbeta
tillsammans för att åstadkomma en bättre miljö
regionalt. De som genomför det här projektet är
eldsjälar och duktiga entreprenörer. Vår långsiktiga

Malin Löfgren, Kommunekolog.

målsättning är att få till bete på strandängarna
och skapa en blå bård som är mycket gynnsam för
både fisk och fågelliv. Det påverkar såväl skärgårdsmiljön som friluftslivet och Östersjön som helhet,
säger Malin Löfgren.
Har instiftat ett miljöpris
För att uppmärksamma det miljöarbete som äger
rum i kommunen har Haninge kommun instiftat
ett miljöpris. I år vann Tomas Hjelm för hans
arbete som initiativtagare och drivande kraft
bakom våtmarksprojektet Södra Fladen på Utö.
Projektet främjar vattenkvalitet, biologisk mångfald och besöksnäring och är ett av många exempel
på Thomas Hjelms stora engagemang för hållbar
utveckling på Utö, vilket också är värdefullt för
hela Haninge, skärgården och Östersjön.

Sopsug - klimatsmart miljöteknik
Envac löser avfallsinsamlingen från
hushåll, gator och parker på ett
enkelt och miljövänligt sätt

100 ÅR AV BÅTLIV
www.atlantica.se

www.envac.se
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Genom att tänka om i politiken kring
Östersjön kan man inte bara lyckas rädda
havet utan dessutom skapa och rädda
900 000 jobb till år 2030.

– Vi måste se över vår egen politik och föregå med gott exempel.
Det borde till exempel ställas krav på att alla hamnar ska klara av att ta emot
avfallet från fartyg som lägger till för att förhindra utsläpp i havet, säger
Johan Rockström.
FOTO: ISTOCK

Kan skapa nära en
miljon jobb
Av Alexandra Ekström Madrid

Ö

stersjön
är
det sjukaste
innanhavet i
världen med
utbredd bottendöd och
övergödning.
Forskarna tror att vi snart når
gränsen varefter skadorna på havet
är oåterkalleliga. Ingen vet säkert
var gränsen går men de ﬂesta är
eniga om att vi snart är där.
Om inget drastiskt görs kommer
vi till slut inte kunna rädda Östersjön från en säker död. Det är den
bittra sanningen menar Johan
Rockström, professor i miljöveten-

skap vid Stockholms universitet,
och Fredrik Lind, senior partner
på The Boston Consulting Group.
Även om utsläppen i Östersjön
har blivit bättre under de senaste
åren är det fortfarande för lite som
görs för att stoppa övergödningen,
säger Johan Rockström.
Omstart krävs

För att rädda Östersjön krävs en
omstart och en ny strategi. Fredrik
Lind, som varit med och tagit fram
rapporten Restoring Waters in the
Baltic Sea Region – A Strategy for
Municipalities and Local Governments to Capture Economic and

Environmental Beneﬁts, menar att
Sverige borde inspireras av Singapore och satsa på att bli världsledande inom vattenteknik.
Inspirerande exempel

I Singapore gjordes en satsning
år 2006 för att kunna försörja
befolkningen med rent dricksvatten.
Knappt tio år senare hade antalet
jobb inom sektorn fördubblats och
antal företag inom vattenteknologi
tredubblas till 150 stycken.
Vi borde skapa en hubb i Sverige
för forskning och utveckling inom
vattenteknik där entreprenörskap
och miljöarbete samverkar. Det

NonHazCity – Ett samarbete för att minska utsläpp
av skadliga kemikalier från städer runt Östersjön
Skadliga ämnen släpps ut i Östersjön från våra städer och de kommer från varor vi
använder varje dag. Nu ska medvetenheten öka och åtgärder sättas in. Stockholms stad
leder EU-projektet NonHazCity.

Östersjön har inte bara problem med övergödning
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skapar massor av jobbtillfällen och
ger oss möjlighet att exportera ny
teknik som värnar om miljön, säger
han. Att rädda Östersjön ska inte
ses som en kostnad utan som en
samhällsekonomisk möjlighet. I
slutändan kan det handla om uppemot 900 000 jobb i östersjöregionen
till år 2030 enligt vår rapport.
Politiker måste ta ansvar

Sveriges politiker måste göra en del
stora åtgärder och det måste ske
snabbt. Hela Östersjön bör klassas
som naturreservat menar Johan
Rockström.
Vi måste strypa utsläppen nu

annars kanske det är för sent. Då
förlorar vi också den samhällsekonomiska potentialen, säger han.
Statsministern måste nu börja ta
frågan på största allvar.
Kan inte skylla på andra

Många skyller Östersjöns ohälsa
på de Östeuropeiska länderna men
det är inte hela sanningen. Sverige
har till exempel i många fall sämre
reningsverk än de nya man byggt
i Polen med den senaste tekniken.
Vi har också regler som säger att
det är okej att tömma latrinerna
utanför skärgården samtidigt som
jordbruket släpper ut fosfor.
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Fredrik Lind, senior partner på
The Boston Consulting Group.
Johan Rockström professor i
miljövetenskap vid Stockholms
FOTO: ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID
universitet.

Det är en myt att det som är bra
för miljön är dåligt för ekonomin.
Att prioritera Östersjön är en
investering som skapar jobb
och tillväxt.
Missa inte ﬁlmerna med Johan och Fredrik där
de pratar vidare om hur vi kan rädda Östersjön.
hållbartsamhälle.nu

– Vi kan inte bara skylla på andra.
Vi måste se över vår egen politik
och föregå med gott exempel. Det
borde till exempel ställas krav på
att alla hamnar ska klara av att ta
emot avfallet från fartyg som lägger
till för att förhindra utsläpp i havet,
säger Johan Rockström.
Använd tekniken som finns

Tekniken utvecklas hela tiden, i dag
kan man ha små reningsverk redan
på färjorna så att avfallet som måste
tas omhand är mindre. Det ﬁnns ﬁlter som renar avloppsvattnet från
hormoner och mediciner innan det
går ut i havet. Frågan är bara varför

det inte är lag på att använda den
nya tekniken.
– I dag är det till och med
subventionerat att förstöra miljön.
Det kostar inget att släppa ut avfall
i Östersjön och i slutändan är det
vi som får betala, säger Johan
Rockström.
Det är en myt att det som är bra
för miljön är dåligt för ekonomin.

Att prioritera Östersjön är en investering som skapar jobb och tillväxt.
– Genom att inte prioritera
Östersjön riskerar politikerna
att missa de möjligheter ett rent
Östersjön kan ge i form av jobb och
tillväxt och snart är det för sent.
Östersjöfrågan måste drivas av
statsministern för att något ska ske,
Q
säger Fredrik Lind.

Så ska du göra för att bidra:
Johan Rockström och Fredrik Lind är eniga om att det krävs stora åtgärder för att
rädda Östersjön. Bästa sättet att själv bidra är att se till att samtalet om Östersjön
aldrig tystnar. Vi måste börja visa att vi är förbaskade över att inte tillräckligt görs
och se till att frågan tas på allvar av politiker, näringslivet och media.

Bioreningsverk för
enskilt avlopp
Klarar alla miljö- och utsläppskrav
Kräver inte regelbunden slamtömning
Ingen kemikalietillförsel
Testat avTest
JTI*
- klarar hög
- kla
Innebär låga driftskostnader skyddsnivå!
sky
Kretsloppsanpassat
I stort sett underhållsfritt
* JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik.

www. alnarpcleanwater.se
Tel. 040 - 46 26 90
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Gunnar Thelin
Grundare av Ekobalans
FOTO: TOMAS SVÄRD

Sikfiske. FOTO: ALRIC LJUNGHAGER

Fosfor och kväve
från rötrester blir
effektiv gödning
Av Annika Wihlborg

I

Av Annika Wihlborg

dagsläget hanteras rötrest från biogasproduktion
ineffektivt, med negativ klimatpåverkan och risk
för näringsläckage vid spridning. Men, rötrest, som
består till 95 procent av vatten, kan avvattnas och
omvandlas till kretsloppsgödsel i fast form.

–Vi avvattnar och torkar rötrest och extraherar kväve och
fosfor ur rejekt från avvattning av rötresten. Därefter kombineras dessa ﬂöden. Resultatet är en gödselprodukt med hög
näringshalt, säger Gunnar Thelin, grundare av EkoBalans,
som utvecklat en teknik för att återvinna fosfor och kväve från
reningsverk, biogasproducenter och livsmedelsindustrier.
Effektivt och snällt mot miljön
Eftersom näringen är i fast form snarare än ﬂytande
så minimeras risken för näringsläckage. Den fasta
gödselprodukten möjliggör istället precisionsgödsling, som är
effektiv och snällare mot miljön.
– I dagsläget transporteras och sprids nästan all rötrest
oavvattnad, vilket inverkar på klimatet genom emissioner av
växthusgaser vid lagring och transporter. Om näringsämnena
istället extraheras och koncentreras i en fast gödselprodukt
så minskar klimatpåverkan och även påverkan på Östersjön.
Branschföreningen Avfall Sverige ser för närvarande över den
certiﬁering som reglerar hantering av rötrest och produktion av
den här typen av gödselmedel, säger Gunnar Thelin.

BioKube
– ett riktigt reningsverk,
i det lilla formatet
BioKube BÄST I TEST*
-ÊOTTUZSFMTFO 7ÊTUSB(ÚUBMBOE 3BQQ

t,PNQBLUCJPMPHJTLULFNJTLUNJOJ
SFOJOHTWFSLGÚSFUUIVTIÌMMPDIVQQÌU

Återvinner växtnäring och sluter
kretsloppet.
Vår klimatvänliga teknik
”eco:P” sluter kretsloppet och
återvinner näringsämnet fosfor. Vi utvinner
ren och giftfri näring som blir miljövänlig
ersättare för bland annat konstgödsel.
Fler positiva effekter med ”eco:P”
– fri från tungmetaller
– säkerställer generationers odling av mat
– utvinner fosfor och återförs till kretsloppet
– omvandlar avfall till resurs

t,PNQMFUUUJMMTBNNBOTNFEFOTMBN
BWTLJMKBSF UFYUSFLBNNBSCSVOO
0#4(PEBNÚKMJHIFUFSBUUÌUFSBO
WÊOEBCFmOUMJHTMBNBWTLJMKBSF
t4FSWJDFBWUBMPDIFOLFMUVOEFSIÌMM

fanns tillräckligt vetenskapliga
underlag för att kunna bedöma om
torskﬁskebeståndet var tillräckligt
livskraftigt.
Genom målmedvetet arbete och
samverkan mellan ﬁske och
länderna kring Östersjön kan östersjötorsken återfå sin MSC-certiﬁering redan nästa år. Just nu ﬁnns det
goda exempel på torskbestånd som
återhämtat sig.

Den ideella organisationen
Marine Stewardship Council,
MSC, jobbar för att fisket
världen över skall bli hållbart.
Genom att välja MSCcertifierad fisk bidrar du
till långsiktigt livskraftiga
fiskbestånd och levande
hav. I Östersjön dominerar
framförallt torsk, sill och
skarpsill, med utsikt att
kunna bli certifierade.

Sill och skarpsill på tur

MSC står för Marine Stewardship
Council och är en internationell,
icke-vinstinriktad
organisation
som skapats för att ﬁnna en lösning
på problemet med överﬁske och för
att skydda marina habitat. Enligt en
färsk undersökning har hela 72 procent av de svenskar som känner till
miljömärket ett högt förtroende för
MSC-certiﬁeringen.
Medvetenheten ökar

– I Sverige ser vi en uppåtgående
trend av konsument kännedom
och efterfrågan av miljömärkt ﬁsk
och därmed ett ökat intresse från

Läs ﬂer intressanta artiklar på
hållbartsamhälle.nu

www.ekobalans.se

MSC jobbar för ett hållbart
ﬁske i Östersjön

Minna Epps
Programdirektör för Skandinavien
och Östersjöregionen på MSC
FOTO: ULF BERGLUND

svenskt ﬁske att bli certiﬁerade, så
jag hoppas att vi kan se yrkesﬁsken
i Östersjön certiﬁreade i framtiden,
säger Minna Epps, programdirektör
för Skandinavien och Östersjöregionen på MSC.
Östra östersjötorsken MSCcertiﬁerades 2011, men 2015 drogs
certiﬁeringen in eftersom det inte

–Efter årtionden av överexploatering av torsken i Skagerack och Kattegatt kommer det att kunna bära
MSC:s miljömärke. Beståndet har
ökat år efter år de senaste tio åren
och uppfyller idag MSC:s hårda krav
för ett hållbart ﬁske och vi hoppas
på en liknande utveckling för övriga
bestånd. Flera sill och skarpsillﬁske
står på tur att bli granskade.
–Tidigare i år färdigställdes en
förvaltningsplan för sill och skarpsill i Östersjön, vilket är en grundläggande förutsättning för att
kunna granskas enligt MSC:s krav,
Q
säger Minna Epps.

Biosfärområde Blekinge Arkipelag
- ett hav av möjligheter
Biosfärområde Blekinge Arkipelag står för en levande kust och skärgård där utvecklingen
sker i harmoni mellan företagande och ekologi. Grunden är lokalt engagemang och
omtanke om kommande generationers framtid.
Exempel är vår rapport från förstudien till en ARKIPELAGRUTT, där möjligheter och
behov till kust-och skärgårdsleder har utretts och beskrivits, LOVA, ett lokalt vattenvårdsprojekt, t ex installation av latrintömningsstationer, och RECORDI som går ut på att lyfta
goda exempel där entreprenörer har kommersialiserat kustkulturarv.
HAR DU IDÉER ELLER VILL DU BLI MEDLEM?
KONTAKTA OSS!
0457-46 42 01 eller info@blekingearkipelag.se

t.JOJSFOJOHTWFSLTPNWFSLMJHFOGVO
HFSBSGÚSGSJUJETIVT
t½WFSJOTUBMMFSBEFw#JPLVCFSw

Kontakta IFO Vattenrening
för mer information!
08-445 95 40
www.ifowater.se

Vill du veta mer om vår teknik eller vårt
företag. Kontakta oss så berättar vi mer.

Ett av Sveriges fem biosfärområden!
2011 utsåg Unesco Blekinge Arkipelag
till biosfärområde, ett modellområde
för långsiktigt hållbart brukande och
bevarande av biosfärens resurser.

EkoBalans Fenix AB i Lund
Tel 0709 22 74 73. info@ekobalans.se

Läs mer på www.blekingearkipelag.se

Annons

BY T BRÄNSLE
MINSKA UTSLÄPPEN
SPARA PENGAR
Vi konverterar din panncentral till ett komplett och
modernt produktionssystem som är skräddarsytt för
din verksamhet. Genom att byta ut fossilt bränsle mot
förnybara bränslen hjälper vi dig att sänka kostnaderna
och utsläppsnivåerna avsevärt.
På petro.se kan du läsa mer och se en
ÄSTVTO\Y]POHYOQpSW[L[[H]:]LYPNLZ
mest kända livsmedelsvarumärken att
bli nästan helt fossilfria.

Sjömanshusstiftelsen
hjälper sjöfolket
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

^ƟŌĞůƐĞŶ^ǀĞƌŝŐĞƐ^ũƂŵĂŶƐŚƵƐ
är en av de viktigaste bidragsgićƌĞŶǀŝŬƟŐďŝĚƌĂŐƐŐŝǀĂƌĞƟůů
varna till svensk sjöfartsrelaterad
ƐǀĞŶƐŬƐũƂĨĂƌƚƐƌĞůĂƚĞƌĂĚĨŽƌƐŬŶŝŶŐ͘
forskning. Man premierar också
DĂŶƉƌĞŵŝĞƌĂƌŽĐŬƐĊƐũƂŵćŶ
sjömän som förbättrat säkerheƐŽŵ
ĨƂƌďćƩƌĂƌƐćŬĞƌŚĞƚĞŶŽĐŚ
ten och
arbetsmiljön ombord och
Ădelar
ƌďĞƚƐŵŝůũƂŶŽŵďŽƌĚŽĐŚĚĞůĂƌƵƚ
ut gratial till behövande.
ŐƌĂƟĂůƟůůďĞŚƂǀĂŶĚĞ͘
––Vi
sjömän ochsjömän
deras och
anhöriga
Vi hjälper fortfarande
deras
som
har det
Trots
anhöriga
som svårt
har detekonomiskt.
svårt ekonomiskt.
YlOIlUGHQ
ÀQQV GHW
GH VRP
Trots välfärden
ﬁnnsIRUWIDUDQGH
det fortfarande
de
av
olika
skäl har
knapert,
som
av olika
skäldet
har mycket
det mycket
knasäger
Christer
Nordling,
pert, säger
Christer
Nordling, stiftelsens
kanslichef.
kanslichef.
Tack
Tack vare framgångsrik förvaltning
ning har
har stiftelsens tillgångar vuxit.
Avkastningen
Avkastningen går till
till enskilda
enskilda sjömän,
sjömän,
skolor,
forskning,ochoch
sjöfartskultur.
skolor, forskning
sjöfartskultur.
Det
Det
handlar
om gratial,
individuella
handlar
om gratial,
individuella
och loRFK
VWLSHQGLHU
ÀQDQVLHULQJ
DY
kalaORNDOD
stipendier,
ﬁnansiering
av sjöfartssjöfartsrelaterade
forskningsprojekt
och
relaterade forskningsprojekt
och bidrag
bidrag
till utrustning
på sjöfartsskolorna
till utrustning
på sjöfartshögskolorna
och
gymnasier
med
sjöfartsutbildning.
och gymnasier med sjöfartsutbildning.

Christer Nordling
Christer Nordling

och inspirera andra att hitta på egna
lösningar
när något
fungerar.
Vi
och inspirera
andra inte
att hitta
på egna
belönar
också
insatser vid
lösningar
när framstående
något inte fungerar.
Vi
sjöräddning,
Christerinsatser
Nordling.
belönar ocksåsäger
framstående
vid
sjöräddning, säger Christer Nordling.

^ã®¥ã½ÝÄ
STIFTELSENSveriges
Sveriges Sjömanshus
Sjömanshus
bedriver
bedriver även
även en
en omfattande
omfattande belöningsbelöningsverksamhet.
verksamhet. Varje
Varje år
år premieras
premieras ett
ett stort
stort
antal
sjöfolk
som
gjort
förbättringar
antal sjöfolk som gjort förbättringar på
på
sina
sina fartyg
fartyginom
inom områdena
områdena arbetsmiljö,
arbetsmiljö,
säkerhet
säkerhet och
och trivsel
trivsel ombord.
ombord.
––Belöningarna
Belöningarna är
är till
till för
för att
att sprida
sprida
kunskap
om
förbättringar
som
kunskap om förbättringar somgjorts
gjorts

sjomanshus.se

Soluppgång, höstpromenad,
sjöbodar, korvgrillning,
kajaker, hala klippor, fisketur,
svamputflykt, vedeldad bastu,
kallt vatten, saltsjötvål,
maneter, skärgårdskrogar,
tända brasan och solnedgång.
Från 90 kronor.
Välkommen till Stockholms skärgård.

Från bara 90 kronor får du tillgång till Stockholms skärgård.
Från Arholma i norr till Landsort i söder. Ingen ö är en annan lik.
ì<F88=2/6>/85/6>8í19>0ģ<+66++>>1ģ<+Mģ<7/<3809<7+>398
om biljettpriser och tidtabeller, besök waxholmsbolaget.se.
Välkommen ombord!

8 HÅLLBARTSAMHÄLLE.NU

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

MEDIAPLANET

NYHETER

EXPERTTIPS

Så här kan du göra för att
bidra till ett friskare hav

1
2
3
4

Östersjön. Skriv ett blogginlägg, twittra, publicera dig
på Facebook eller posta en bild på Instagram. Länka
till och gilla allt som du tycker verkar miljösmart.
kring Östersjön, desto större blir vår vilja att rädda det.
Ta gärna hjälp av en förening eller en professionell
organisatör som vet var man ska spana och känner till
eventuella regler för djurskydd.
Gynna grön el. Svensk el kommer fortfarande
till viss del från kraftverk som drivs med fossila
bränslen som kol och olja. Närdessa förbränns bildas
växthusgasen koldioxid som bidrar till den globala
uppvärmningen.
Gilla bakterier. I dag hittar vi antibakteriella tillsat-

ser som triclosan, silverföreningar och tennorganiska
föreningar, i allt från tandkräm, lakan, tröjor, diskdukar, strumpor, kylskåp, underkläder, rengöringsmedel
till sportkläder.

5
6

Klä dig grönare. Många friluftsplagg som tål väta

8
9
10

Författare
FOTO: MARIE HEDBERG

Skåda något vilt. Ju mer vi lär känna djurlivet i och

Märk märkningen. Ta hjälp av den etablerade

7

Johan Tell

Gör dig hörd. Du är en av alla som kan rädda

miljömärkningen när du vill göra ett klokare val. Den
bedömer produktens hela livscykel och kraven skärps
successivt.
och kan andas är impregnerade med giftiga medel
som innehåller ﬂuorkemikalier. De kan orsaka leverskador och cancer, antingen direkt eller indirekt om
de sköljs ut i naturen och kommer tillbaka till dig i
exempelvis den ﬁsk du äter.
Åk klokt. Svenska tåg går på grön el. Det är extremt
miljövänligt. Jämförelsevis kan man säga att om tre personer ﬂyger från Göteborg till Stockholm genererar de
lika mycket koldioxid som om hela Göteborg tog tåget.
Uppmuntra miljösmarta rederier. Fartyg påverkar

havsmiljön på ﬂera vis.
Sänk kvicksilverhalten. Kvicksilver är ett miljögift
som kan orsaka allvarliga hjärnskador. Eftersom det är
ett grundämne kan inte heller naturen bryta ner det.
Semestra vid Östersjön. Ju mer vi använder oss av
detta innanhav, desto mer kommer vi att vilja värna det.
Börja på hemmaplanmed att leta hållbara semestertips
på exempelvis Svenska turistföreningens, Naturens
Bästas och Skärgårdsstiftelsens hemsidor.

Varje dag
dör 1400 barn
av sjukdomar
orsakade av
smutsigt vatten

50 sätt att
rädda Östersjön

F

örsta gången på
Gotland
kunde
jag inte tanka min
gasbil. Det förvånade mig. För
Gotland är ju en
liten ö. Kritiken
mot gasbilar på den tiden handlade mycket om att de, likt dagens
elbilar, hade så kort räckvidd. Men
med en centralt placerad gasmack
på Gotland hade jag kunnat köra
vart som helst och tillbaka igen plus
en omväg för att ﬁka på saffranspannkaka med salmbärssylt.

Utsatt läge

Biogas görs på matavfall och avloppsvatten. Den är alltså lokalt
producerad, förnybar, inget folk
krigar om och tillför knappt några
nya växthusgaser – de som gör Östersjön varmare och surare vilket
medför att skaldjur får svårt att
bilda skal.
Nu, efter att ha satt punkt för en
liten bok om Östersjöns miljöproblem, tänker jag på Gotland igen.
Denna ö ligger mitt i världens mest
förorenade hav, hårt drabbat av
övergödning, algblomning, botten-

EkoMatCentrum
Låt oss bli den guide på
marknaden för hållbar mat!
Kurser
Rådgivning
Föreläsningar
Marknadsstudier

Hjälp oss att rädda liv
genom rent vatten!
SMS:a VATTEN till 72980
för att skänka 50 kronor.

www.ekomatcentrum.se
www.ekomatguiden.se

död och miljögifter. Vilket resulterat i minskat antal sjöfåglar, klenare
sälar, tillfälliga badförbud och ﬁskar
så fulla av miljögifter att övriga EUländer vägrar erkänna dem som
människoföda.
Världens första miljövänliga ö

Gotland borde därför se till att bli
världens första hållbara ö.
Gotlänningarna kan visserligen
inte rädda Östersjön på egen hand.
Det krävs att vi alla 90 miljoner som
bor runt detta känsliga innanhav
drastiskt ändrar våra beteenden.
Men jag tror på det goda exemplet.
Det som visar vad som händer om
man satsar allt. Som nederländska
Groningen, världens bästa cykelstad. Järnvägstationen i Groningen
har plats för 10 000 cyklar under
tak. Cykelbanorna tar fem cyklister
i bredd. I genomsnitt cyklar Groningens invånare 1,4 gånger per dag
och dess centrum är bilfritt – lugnt,
tyst men likväl levande. All världens
traﬁkplanerare besöker Groningen
för cyklande studiebesök.
För att Gotland ska bli en hållbar
ö krävs att gotlänningarna producerar all sin el av vind och sol, bara

låta ﬂygplan som drivs av förnybara bränslen landa (ﬁnns en miljömack på Karlstads ﬂygplats, bygg
en likadan), bara låta färjor som
körs på miljöbränslen få lägga till i
Visby hamn, inga jordbruk läcker
näringsämnen till havet, inga
miljögifter spolas ut i toaletterna,
bara låta fritidsbåtar utan bottenfärger segla in i marinorna och alla
gutar klär sig i naturﬁber istället
för i syntet (vadmal får bli det nya
svarta!).
Ett hållbart Gotland blir då det
goda exemplet för alla runt Östersjön att ta efter och denna hållbara
ö kan då även förvänta sig studiebesök från hela världen.
Bara att sätta igång

Det är bara att sätta igång, eller
rättare sagt, att fortsätta. För i dag
har Gotland ﬂera biogasmackar liksom ladduttag för elbilar.
Babben Larsson turnerar med
Sveriges första klimatkompenserade ståuppshow. Varpa är en oerhört miljövänlig sport. Det ﬁnns
ekologiska saffranspannkakor och
obesprutade salmbär. Det är bara
Q
resten kvar. Lycke till!

ÖSTERSJÖNS
RENASTE
75% lägre utsläpp
15% lägre bränsleekonomi
100% upplevelse

Ett miljövänligt båtliv
för en giftfri miljö
Den upplevelse vi längtar efter i
skärgården är friskt vatten och känslan av orörd och ren natur. Som
kommun har vi ett ansvar att värna
skärgårdsmiljön. Det gör vi, tillsammans med båtägare båtklubbar och
marinor.
I Österåker ﬁnns många stora och små
båthamnar och ett intensivt båtliv under
sommarmånaderna.
– Vi arbetar med tillsyn av hamnar och
marinor. Vi har en dialog och samverkan
med båtklubbar och informerar båtägare. Jag tycker att vi har hittat en bra modell för att driva på utvecklingen, säger
miljöstrateg Kristina Eriksson.
Båtlivet har en lång tradition och hamnarna har ofta funnits på samma plats
under lång tid. Kommunen har i år kartlagt nio hamnar och genomfört översiktliga undersökningar av mark, vatten och
sediment. En hamn har delvis sanerats,
men ﬂera kommer att behöva göra det.

Hamnägarna har varit tillmötesgående
och intresserade av att få veta hur det ser
ut. Arbetet kommer att behöva fortsätta
under ﬂera år framöver.
– Kostnaderna för sanering kan bli
stora, men det är angeläget att minska
belastningen av tungmetaller till de känsliga vikar där hamnarna ofta ﬁnns, säger
Markus Andersson miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Båtägarna står inför en viktig omställning, från att bottenmåla till att tvätta eller
ta upp båten istället för att undvika påväxt. Här har båtklubbarna och marinorna en viktig uppgift att skapa förtroende
för ny teknik och informera om alternativen till sina medlemmar.
Vårt viktigaste budskap till båtägarna
är att minska användningen av kemiska produkter för att vårda sina båtar. Vi
har ett gemensamt ansvar för att rädda
Östersjön.

www.osteraker.se

Energieffektiva och klimatsmarta
lösningar med lösullsisolering.
De senaste 30 åren har vi tilläggsisolerat över 2 000 000 m2 vindsbjälklag.
Genom detta har vi medverkat till minskad energianvändning och därmed
utsläpp av växthusgaser som CO2.
Men det är inte bara miljön som är vinnare. De boende i fastigheterna har
fått ökad boendekomfort och fastighetsägarna har sparat miljontals kronor i
minskade uppvärmningskostnader.
Utöver tilläggsisolering har vi isolerat tak i nyproduktion av ca 100 000 villor,
2 500 flerbostadshus samt 750 industrifastigheter. Vi har också tagit ytterligare ett steg och isolerar numera även ytterväggarna.
Kontakta oss så berättar vi mer om smarta och energieffektiva lösningar med
lösull.

FEAB Isolerproffs AB
Tel 08-94 04 05, 0418-121 05 • www.isolerproffs.se
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Blå teknik är en hållbar
och lönsam lösning
för Östersjön

Av Alexandra Ekström Madrid

om superentreprenör har Niklas
Zennström ett sinne för ekonomiskt värde och Östersjöns välmående är inget undantag.
I rapporten, Restoring Waters in
the Baltic Sea Region – A Strategy
for Municipalities and Local
Governments to Capture Economic
and Environmental Beneﬁts, som
tagits fram av Boston Consulting
Grop slås det fast att en frisk Östersjö är skillnaden på nära en miljon
jobb i regionen.
– Om Östersjön ska räddas måste
vi investera i hållbar tillväxt. Det
ﬁnns redan en rad innovationer
som kan göra stor skillnad. Om ﬂer

inser att hållbarhet är lönsamt tror
jag att det ﬁnns hopp för Östersjön,
säger han.
Omstart krävs

Niklas Zennström menar att det
behövs en omstart i debatten kring
Östersjön. Det ﬁnns en tro på att
det som är bra för miljön inte skulle
vara ekonomiskt lönsamt. Men, det
är precis tvärtom.
– I dag är det inte tillräckligt
många som förstår hur illa det är
ställt med Östersjön eller vilka
möjligheter det ﬁnns att skapa nya
jobb om vi räddar Östersjön. Två
tredjedelar av kommunerna runt

Trots att Östersjön är så viktig för
svenskt näringsliv och svensk
tillväxt, utöver att vara en unik miljö
som bör bevaras, har gensvaret på
nationell nivå varit svagt.

Just nu!

HÖSTKAMPANJ
på utvalda
varor

ALLT FÖR DIN BÅT
WATSKI.SE

SE ALLA VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.WATSKI.SE
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Niklas Zennström är mest känd
för att ha grundat Skype och är en på
listan över Sveriges nya IT-miljardärer.
Men, nu satsar han på att rädda
Östersjön genom stora plattformen
Race For The Baltic och den nya
satsningen Baltic Sea City Accelerator.
Barbara Jackson är direktör på
Baltic Sea City Accelerator.
FOTO: ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

FOTO: ALEXANDRA EKSTRÖM MADRID

Östersjön har antingen otillräckliga
kunskaper om det kritiska läget för
vårt innanhav och saknar ekonomiska resurser eller arbetskraft för
att adressera utmaningarna.
Trots att övergödning är ett av
de största miljöproblemen i regionen är det mindre än 1 procent av
kommunerna som arbetar fullt
strategiskt för att göra något åt det,
förklarar han.
Östersjön mår dåligt

Enligt EU-kommissionen har
90 procent av Östersjökusten en
försämrad ekologisk status, vilket
gör Östersjön till ett av de mest

förorenade haven i världen. En
sjättedel av havsbottnen är i dag
helt död. Östersjön mår dåligt och är
nära gränsen varefter den inte kan
räddas. Det börjar redan märkas ute
bland Sveriges kommuner.
Hållbarhet är lönsamt

– Vi hoppas att insikten om den blå
tillväxten och att hållbarhet är lönsamt i längden etablerar sig bland
politiker, näringsliv, ﬁlantroper
och andra samhällsaktörer.
Det ﬁnns innovationer och
tekniska lösningar som jag hoppas
att man investerar i, säger Niklas
Zennström.

Med den nya satsningen Baltic Sea
City Accelerator, som bland annat
stöds av Ålandsbanken, vill han och
hans kollegor uppmuntra till just
investeringar och skapa en hållbar
tillväxt. Det är ett långsiktigt program med målet att samarbeta med
över 100 kommuner innan 2020.
– Först ut är Mariehamn, Slupsk,
Panevezys, Vaxholm, Värmdö,
Kalmarsundskommissionen och
Västervik. Tillsammans utvecklar
vi investeringsplaner för att till
exempel uppdatera avloppssystem
med den senaste och mest effektiva
teknologin, berättar han.
– Vi agerar som länken mellan det

lokala näringslivet, politiker, frivilliga organisationer, medborgare
och globala aktörer för att accelerera investeringar i Östersjön.
Vår förhoppning är att större satsningar kan göras och med bättre
resultat, dessutom vill vi att det
ska spridas till alla kommuner runt
om i Östersjöregionen, förtydligar
Barbara Jackson som är direktör
på Baltic Sea City Accelerator.

nationell nivå varit svagt menar
Niklas Zennström. På kommunal
nivå, där effekterna av ett döende
hav blir direkt märkbara på turism,
näringsliv och hälsan, har medvetenheten och engagemanget ökat
markant. På nationell nivå har det
dock varit ett relativt tyst i Sverige.
Vi hoppas dock på förändringar
nu när Isabella Lövin sitter i
Q
regeringen, säger han.

Hoppas på förändring

Trots att Östersjön är så viktig för
svenskt näringsliv och svensk tillväxt, utöver att vara en unik miljö
som bör bevaras, har gensvaret på

Läs ﬂer artiklar på
hållbartsamhälle.nu
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Experterna – om reningsverk och det moderna avloppet

Krister Andersson
Servicechef på Conclean

Stefan Friberg
Teknisk chef på Wostman

FOTO: BAGA

FOTO: WOSTMAN

Carl-Johan Larm
Produktchef och vice vd på
Skandinavisk Ecotech
FOTO: ECOTECH

Välj reningsverk med
stor omsorg

Husägare med enskilda
avlopp behöver ta ett större
ansvar för miljön

Havs- och vattenmyndighetens
förslag - ett steg tillbaka

F

D

N

ör en husägare är ett reningsverk förstås en
stor och betydelsefull investering, både för den
egna hälsan och för miljön. Ett reningsverk
som säkerställer att det vatten husägaren använder är
tillräckligt rent för att kunna släppas ut vid egna tomten
värnar även om miljön i stort.
– De krav som ställs från myndigheter fungerar
generellt bra. Dock ﬁnns utrymme för mer likartade
bedömningar i vissa frågor. Exempelvis har vissa
kommuner engagerat sig allt mer i skyddsnivåerna för
hälsoskydd i samband med enskilda fastighetsägares
vattenrening. Det är förstås positivt, men de varierande
bedömningarna kan försvåra och förlänga ansökningsprocessen för både fastighetsägare och entreprenör. Mer
likartade bedömningar skulle underlätta säger Krister
Andersson, servicechef på Conclean.
Han rekommenderar husägare att investera i ett
reningsverk av hög kvalitet för att det ska uppfylla kraven
över tid. Välj ett CE-märkt reningsverk och jämför vad som
ingår i de olika leverantörernas garanti- och serviceavtal.
– Granska garantierna och serviceavtalets omfattning
och välj entreprenör med omsorg när det är dags att
installera reningsverket. Hör efter om entreprenören har
goda referenser, säger Krister Andersson.

Läs mer om experternas tips på sajten

et ﬁnns uppemot 700 000 enskilda avlopp.
Kommunernas krav på husägare med enskilda
avlopp är många gånger alltför låga. Samtidigt
har kommunernas miljöhandläggare sällan tid att följa
upp regelefterlevnaden.
–Mycket behöver förbättras för att miljöpåverkan från
de enskilda avloppen ska minska. Supersnålspolande
toaletter och snålspolande duschmunstycken är ett
steg på vägen, liksom att husägare undviker forcerad
syresättning av markbäddar. Forcerad syresättning sätter
nämligen den naturliga syresättningen ur spel och är
därmed skadlig för miljön, säger Stefan Friberg, teknisk
chef på Wostman.
Ytterligare en förändring som krävs för att de enskilda
avloppens samlade miljöpåverkan ska minska är att
husägare tar ett mer långsiktigt ansvar för sina reningsanläggningar och för miljön.
– Många husägare som har minireningsverk väljer att
avbryta sina serviceavtal med leverantören så snart den
obligatoriska avtalsperioden gått ut. Det leder på sikt till
att anläggningens funktion försämras avsevärt samt att
miljöpåverkan ökar. I framtiden bör det inte vara möjligt
för husägare med enskilda avlopp att säga upp sina
serviceavtal. Många husägare nöjer sig med att gräva ner
ett enskilt avlopp utan att bry sig om att underhålla det.
I framtiden krävs ett ökat engagemang från husägarnas
sida, säger Stefan Friberg.

yligen föreslog Havs- och vattenmyndigheten
en ny föreskrift för enskilda avlopp. Förslaget,
hårt kritiserat av remissinstanserna, innebär
i praktiken en återgång till tekniker som använts på
60-talet och medför även ett rejält steg tillbaka vad gäller
de enskilda avloppens miljöpåverkan.
– I Sverige ﬁnns i dag 1 miljon enskilda avlopp
där merparten har en omfattande påverkan på
vattenkvaliteten i vår närmiljö. Det ﬁnns idag ett väl
fungerande arbete bland kommunerna där dessa avlopp
åtgärdas. Miljön, grundvatten och andra vattenförekomster skyddas i detta arbete. Det råder ingen brist
på effektiv och modern teknik som är internationellt
beprövad och bidrar till att minimera utsläppen
Östersjön, säger Carl-Johan Larm, produktchef och vice
vd på Skandinavisk Ecotech.
– Havs- och vattenmyndighetens nya förslag innebär bland annat att det i framtiden ska vara tillåtet för
enskilda avloppsägare att dränera ut avloppsvatten i
marken. I många länder är detta helt förbjudet. Det här
förslaget gynnar varken miljön eller människors hälsa.
Sverige vill gärna bli betraktade som ett föregångsland
vad gäller miljöarbete, men om Havs-och vattenmyndighetens förslag blir verklighet så sänker vi kraven från
dagens standard när andra länder höjer.

Mer intressanta artiklar på hållbartsamhälle.nu

Enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS
Conclean har tankar för framtiden

conclean.se | tel. 019-500 03 00

Forskning från land till hav
för minskad övergödning
Foto: Pär Aronsson

Att bo och leva vid Östersjön innebär
både ett beroende av och påverkan på
KDYHWGlUMRUGEUXNHWRFKÀVNHWKDUVWRU
betydelse för övergödningsproblemen.
Vid SLU forskar vi för att göra människans brukande av naturresurserna
mer uthålligt. Forskningen för minskad
övergödning handlar om åtgärder hela
vägen från land och ut i havet. SLU
utför även nationell miljöövervakning av
mark, sötvatten och hav för uppföljning
av åtgärders effekter och för kalibrering
av beräkningsmodeller som används i
internationella överenskommelser runt
Östersjön.
Jordbruksåtgärder kräver kunniga
jordbrukare
Forskningen ger avtryck i hela åtgärdskedjan, från myndigheters styrmedel till rådgivning på gårdar. Studier av jordbrukslandskapets vatten visar att det tar tid innan
effekter kan avläsas, men i 10-20-åriga
mätserier ses nu sjunkande halter av kväve och fosfor. För att ytterligare minska näringsläckaget från åkermark krävs
noggrann anpassning av åtgärder efter
landskapets och fältens variationer. Nu

utvecklas praktiskt användbara metoder
för att kartlägga problemen och för effektiv åtgärdsplanering, i samverkan mellan
forskning, myndigheter, rådgivare och
lantbrukare.
Ekosystembaserad ﬁskeriförvaltning
tar hänsyn till arters samspel
Fiskeriforskningen har visat hur en minskQLQJ DY WRUVN RFK DQQDQ URYÀVN NDQ OHGD
till effekter på många nivåer i ekosystemet,
bland annat till ökad algtillväxt. Kunskapen kring samspelet mellan torsken och
GHVVE\WHVÀVNDUKDUEOLYLWHWWYLNWLJWXQGHUlag i den internationella rådgivningen inI|UnUOLJNYRWVlWWQLQJI|UÀVNHHIWHUWRUVN
strömming och skarpsill och i arbetet med
Q\ÀVNHULSROLF\LQRP(8
+HOHQD$URQVVRQ%DUEUR8OpQ
Lars Bergström
Institutionen för Mark och miljö
Jens Fölster
Institutionen för Vatten och miljö
Jens Olsson, Anna Gårdmark
Institutionen för Akvatiska resurser
Sveriges lantbruksuniversitet

Känner ni till era möjligheter att få
EU-stöd till miljö- och energiprojekt?
Sverige och EU erbjuder varje år miljarder i form av
bidrag och annan offentlig ﬁnansiering. Flera av dessa
stödprogram beviljar upp till 75% av investeringskostnaden i bidrag och lån till miljöinvesteringar och
innovativa demonstrationsprojekt.
Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig
ﬁnansiering. Vi har sedan 1998 varit rådgivare till ﬂer
än 1 000 företag och organisationer och genererat över
1 miljard kronor till olika affärsprojekt.
Mer information hittar du på www.giasweden.com
GIA Sweden AB
Ulf Castenfors, VD
Tel: 08-440 93 31
Saltmätargatan 5
113 59 Stockholm

www.slu.se

Tillsammans kan vi hålla
hela Sverige levande!
Välkommen till Qstar, Bilisten och Pump. Du hittar våra 400 mackar från
Abisko i norr till Skanör i söder, där du minst anar och mest behöver det.

Scanna in QR-koden eller gå in på www.qstar.se
för att hitta dina närmaste stationer

WWW.QSTAR.SE • 011-28 00 00
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En säkrare metod för
avloppsrening hjälper
Gotland att hantera
vattenbristen

Rädda Östersjön

Av Annika Wihlborg
Somliga delar av Sverige är mer beroende av
vattenhushållning än andra, vilket illustrerades av
sommarens eskalerande problem med vattenbrist
på Öland och Gotland.

och värna om din egen hälsa med
en effektiv avloppsrening.

För jordbruket medför vattenbristen bland annat att
grödorna inte får vatten i den utsträckning de behöver,
vilket ger mindre skördar. En dellösning på vattenbristproblemet är att återanvända renat avloppsvatten. På så
sätt kan jordbrukarna vattna även när vattenbrist råder.
– Om man vill återanvända avloppsvatten så måste man
normalt sett lagra vattnet i sex månader innan det kan
återanvändas. Det är väldigt lång tid, i synnerhet om de
inträffar på sommaren då jordbrukets bevattningsbehov är
som störst, säger Hanna Karlsen, projekteringsansvarig på
Topas Vatten.

Av Annika Wihlborg

O

m du är husägare och ditt
hus inte är anslutet till det
kommunala
avloppsnätet
så har du en
fantastisk möjlighet att bidra till
såväl din närmiljö som Östersjöns
långsiktiga överlevnad genom att
investera i en modern avloppsanläggning som svarar upp till myndigheternas krav. Samtidigt får du
ett rent, gott och hälsosamt vatten
som gynnar både din och familjens
hälsa.

Säkerställer att vattnet kan användas

För att säkerställa sammanblandning av eventuella
bräddningar måste man skilja på helt renat vatten och
det som inte har gått igenom alla reningssteg. Genom att
rena, ﬁltrera och UV-behandla vattnet säkerställer man att
avloppsvattnet uppfyller hygieniseringsgrad för att på ett
säkert sätt kunna användas som bruksvatten i jordbruket.
– På Gotland har vi byggt en lagringsdamm på 46 000
kubikmeter som gör det möjligt för bonden i området att
vattna sina grödor på sommaren och därmed få en större
skörd, säger Hanna Karlsen.

– En ny avloppsanläggning gör även
skillnad för närmiljön, exempelvis
i den badvik, sjö eller vattendrag
som ligger nära ditt hus, vilket ger
många mervärden både för dig som
husägare och för dina grannar säger Patrik Ellis, marknadschef på
Baga.

Patrik Ellis
Marknadschef, Baga
FOTO: DAVID BLOME, DIGITALFILM

Gynnar miljön

Östra Gotlands Schakt AB.

FOTO: DENNIS SILVÉN

Läs ﬂer intressanta artiklar på
hållbartsamhälle.nu

En modern och effektiv avloppslösning gynnar miljön, höjer kvaliteten på ditt dricksvatten och är
många gånger även en långsiktigt
lönsam investering som dessutom
höjer marknadsvärdet på ditt hus.
Avloppsanläggningen bidrar till att
minska halterna av de ämnen som
bidrar till övergödningen av våra
vattendrag, men även till att säkerställa kvaliteten i vårt dricksvatten.
Med en modern avloppslösning kan
du både känna dig trygg i att du säkrar ditt dricksvatten från negativ
påverkan och att du bidrar till att
minska övergödningen i Östersjön.

Välj i första hand
ett avloppssystem
som utvecklats i
Sverige
Läs ﬂer artiklar på
hållbartsamhälle.nu

Leverantör med serviceavtal
Han rekommenderar fastighetsägare
som står i begrepp att investera i en
avloppsanläggning att välja en leverantör med lång erfarenhet av att tillverka avloppsanläggningar utifrån
vårt svenska klimat. Välj i första hand
ett avloppssystem som utvecklats i
Sverige. Patrik Ellis rekommenderar
även husägare att välja en anläggning
från ett företag som både erbjuder en
tillgänglig och kompetent kundservice samt en serviceorganisation som
kan hjälpa dig om avloppsanläggningen vid något tillfälle inte fungerar som den ska.
– Felaktigt genomförda installationsarbeten kan orsaka många problem för husägaren när reningsanläggningen väl är i drift. Välj därför
installationsﬁrma med stor omsorg,
säkerställ att de har rätt kompetens
och erfarenhet av att installera reningsverk, företrädesvis av det märke
som du valt, säger Patrik Ellis.
Q

Är du typen som
tänker lite längre?
Våra miljövänliga lösningar för enskilda
avlopp passar dig som tänker långsiktigt,
och längre ändå.
Enskilt
avlopp

BAGA ger dig bästa möjliga avloppsrening
med enklare installation, trygga garantier
och serviceavtal som faktiskt betyder något.

www.baga.se

Rent, renare, Ecoboxrent!
KOMPAKTA MINIRENINGSVERK I TOPPKLASS

Där andra slutar
går vi och våra reningsverk
ett par steg längre
∂∂ Prestanda för hög skyddsnivå
∂∂ Driftavtal som ger maximal trygghet efter köpet
Två argument som bidrog till att Topas Vatten toppade Länsstyrelsens
test av reningsverk för fastigheter som inte är anslutna till kommunalt
avlopp.
Hos oss väljer du kompakta minireningsverk som är bäst när det
verkligen gäller – under verkliga driftförhållanden. De är anpassade för
såväl enskilda hushåll som större samfälligheter. Bra exempel ﬁnns i
dag bland annat på Stora Timrarön i Österåkers kommun och Brändös
kommunala reningsverk på Åland.
Vill du veta mer om reningsverk som renar
eﬀektivt och har hög säkerhet och som därmed
kan bidra till bättre vatten i Östersjön?

Hållbar avloppsrening
– räddar Östersjöns vatten
Ecobox Small
Ersätter markbädd,
trekammarbrunn
och inﬁltration

TA REDA PÅ MER:

Topas Vatten
info@topasvatten.se
08 767 00 30
www.topasvatten.se

Utsläpp från enskilda avlopp är ett stort problem
för våra vattendrag och för Östersjön.
Det är dock ett problem som är enkelt att
åtgärda för dig som fastighetsägare.
Genom att installera ett Ecobox minireningsverk
så får du en lösning som renar avloppet
motsvarande de högsta skyddsnivåerna vi har
i Sverige. Vi hjälper dig med en kostnadsfri
projektering, ansökan till kommun samt ger dig
ett heltäckande serviceavtal. Kontakta oss idag
så hjälper vi dig att rädda ditt närområde och
ditt avlopp. Läs mer på www.ecot.se eller ring
oss på 0927 775 75.

www.topasvatten.se
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Som jämförelse använder en traditionell vattentoalett i
snitt 6 liter per spolning

www.jets.se
FOTO: FireGrader, Shutterstock

       
   

VISSTE DU ATT
en Jets vakuumtoalett använder så lite
som 0,5 liter vatten per spolning?
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AVLOPPSSYSTEM FÖR BÅDE
VILLA OCH FRITIDSHUS
– kretsloppsanpassat för en
bättre miljö
Med smarta avloppslösningar från Jets får du samma komfort i
fritidshuset som hemma. Systemet är enkelt att anpassa, sköta
och underhålla. Det är dessutom miljövänligt, kretsloppsanpassat
och håller högsta skyddsklass. Med Jets får du det tryggt och
bekvämt – till glädje för både gäster och familj.

Läs mer om Jets och hitta din lokala återförsäljare på www.jets.se
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Passagerarfärjorna får
inte längre släppa ut
skit i Östersjön
Plast i havet är ett stort problem.

FOTO: ISTOCK

Världsnaturfonden, WWF, har länge drivit
frågan att passagerarfartygen inte längre
ska få släppa ut svartvatten, toalettvatten,
i Östersjön.

Mikroplasterna förstör
haven och det marina livet
Av Alexandra Ekström Madrid
USA var först med att lagföra förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter. Sverige tittar
också på att införa en liknande lag men inser att
det krävs mer.

Den 30 december 2015 trädde den amerikanska lagen mot
mikroplaster i kosmetika i kraft. Mikroplaster är pyttesmå
plastpartiklar och används bland annat i smink, tandkräm
och olika kroppsskrubb.Platserna är ett onödigt innehåll i
produkterna men de orsakar inte alla mikroplaster i haven.
Plast i havet är ett större problem

Mattias Rust

Det är plast som redan ligger i haven och faller sönder.
Dessutom förs små plastpartiklar ut i havet via dagvattnet
från bland annat konstgräsmattor och bildäck.
Reningsverken släpper igenom runt tio procent av
mikroskräpet som når dem via avloppet. Från Henriksdals
reningsverk utanför Stockholm handlar det om 27 miljoner
mikroplastpartiklar i timmen, enligt en studie utförd av IVL.
Skadar liv och miljö

Ju mindre partiklarna är, desto större är risken att de
hamnar i marina djur som ﬁskar. Musslor och plankton som
ﬁltrerar vattnet för att få i sig föda får också i sig partiklarna.
Dessutom drar plasten till sig organiska miljögifter som
kan transporteras vidare i näringskedjan och på sikt hota
både djurlivet i havet och människors hälsa, konstaterar
Naturvårdsverket.

Läs ﬂer intressanta artiklar på
hållbartsamhälle.nu

SAMARBETAR
MED STRÖMMA
FÖR ATT RÄDDA
ÖSTERSJÖN

Chef för havsarbetet hos WWF
FOTO: SAGA SANDIN

Av Alexandra Ekström Madrid

N

u har beslutet
om ett förbud äntligen
kommit.
Mattias Rust
som är chef
för havsarbetet hos WWF är mycket nöjd med
beslutet.
– Vi har jobbat många år med
att passagerarfartygen inte ska få
släppa ut svartvatten. Stora fartyg
gäller under internationell lag
vilket har gjort det komplicerat att
få till ett förbud eftersom vi inte kan
lagstifta enbart nationellt, förklarar
han.

MILJÖTEKNIK AB

VI HAR VIDAREUTVECKLAT
VÄRLDENS ÄLDSTA OCH
MEST BEPRÖVADE FILTER
VILKET RESULTERAT I

Rädda

Östersjön
Läs mer om
Världsnaturfonden
WWFs och Strömmas
gemensamma miljöarbete samt hur du kan
stödja vår kampanj
”Rädda Östersjön” på:

Beslutet innebär att efter år 2019
får inte nytillverkade fartyg släppa
ut svartvatten i Östersjön. De är så
få så i praktiken kommer förbudet
gälla från år 2021 då inget fartyg får
släppa ut vatten.
Inte okej att släppa ut skit

Utsläppen från passagerarfärjorna
bidrar till många problem i havet.
De ﬂesta fartyg kommer under
sommaren och reser på några få
rutter. Det gör att utsläppen av
svartvattnet kommer på begränsad yta i havet. Vattnet är varmt
på sommaren vilket i kombination
med näringen från svartvattnet

bidrar till algblomning och övergödning. Men, det är också en symbolisk fråga.
– Det är inte okej att släppa ut
orenat skit i vårt gemensamma hav
bara för att man väl tjäna snabba
pengar. Motsvarigheten på land är
strängt reglerad. På sikt måste det
även gälla många andra näringar
och typer av utsläpp säger Mattias
Rust.
Krav på hamnar

Beslutet gör att hamnarna måste
bygga anläggningar som kan ta
emot svartvattnet och slussar ut
det till reningsverken. Stockholm

Minireningsverk
i betong

AXON MILJÖFILTER
ETT CERTIFIERAT OCH KONTROLLERAT FILTERSYSTEM SOM
RENAR VATTEN FRÅN OLJA OCH
TUNGMETALLER.

0224 - 29630

WWW.AXONMILJOTEKNIK.SE

en framtidssäkrad
lösning för villan
och fritidshuset
• 20 års garanti med serviceavtal
• Ingen egenkontroll
• Svensktillverkat för nordiskt klimat
• Marknadens bästa reningsgrad

stromma.se/wwf
Ingår i:
Majmålavägen 2, Tranås Tel 0140-38 65 90
www.tranascementvarufabrik.se
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Kryssningsfartyg i Östersjön

Algblomning i Östersjön

FOTO: MIKE AMBACH / WWF

FOTO: PÄIVI ROSQVIST / WWF-FINLAND

och Helsingfors har redan tekniken
och är klara att ta emot svartvattnet
men de ﬂesta andra behöver göra
ett krafttag för att hinna sätta upp
anläggningarna.
Ekonomi spelar roll

– Det kostar så klart pengar att bygga anläggningarna men samtidigt
bidrar passagerarna på färjorna till
ekonomin både i hamnarna och
städerna de besöker. Förorenare ska
betala för utsläppen och alla medansvariga, fartyg, hamn och stad,
måste lösa det tillsammans , säger
Mattias Rust.
Beslutet gäller endast svart-

vatten från passagerarfärjorna, inte
gråvatten eller utsläpp från andra
fartyg. Gråvatten är avloppsvatten
som inte kommer från toaletterna
utan från till exempel duschar och
tvättmaskiner. Många färjor blandar svartvatten och gråvatten så
i praktiken kommer förbudet påverka även utsläppen av gråvattnet.
– Det som är viktigast nu är att
det fungerar. Det måste vara tydligt
vad som händer om hamnanläggningen inte kan ta emot utsläppen
och man ska kunna ge böter om
inte lagen följs, säger Mattias Rust.
Beslutet om utsläppsstopp är
bra och problemen i Östersjön

börjar tas på allvar men ingen har
hela bilden eller har ett helhetsansvar. Nu pågår en havsplanering i
Östersjön vilket är ett verktyg som
försöker brygga över att ingen har
helhetsansvaret.
– Vi vill få koll på hela bilden av
trycket från vår användning av
Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten jobbar mycket med havsplaneringen i dagsläget men det är
viktigt att berörda ministrar och
departement sluter upp.
Det är de som i slutändan måste
ta beslut om åtgärder och incita-

BIOLOGISKA TOALETTER

KOM PO S T S YST EM

JÖFARTEN

S

SKAPAR
HÅLLBAR
TILLVÄXT
IGE
FÖR SVER

Spara pengar,
kompostera ditt avfall!
325 år på marknaden.
3Lätt att fylla på och tömma.
3Pryder sin plats i trädgården.

Trädgårdskomposter

Latrinkomposter

Varmkomposter

www.mullbanken.se
08-500 220 10 | order@alltitra.se

www.sweship.se

*Ica kuriren 2004

ment för mindre destruktiva verksamheter för att vi ska nå målet
att rädda Östersjön. Vi tjänar dessutom pengar på en frisk havsmiljö,
menar Mattias Rust.
Egen påverkan

Vill ha en helhetsbild

MULLIS
Bästa komposten*
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Mullis tillverkar biologiska
toalettsystem i rostfri plåt.
De är miljövänliga, luktfria och behöver varken el
eller vatten.
9LKDUHWWÀHUWDO
olika storlekar
på tankarna
som går att
anpassa efter
just era behov.

Åtgärder man gör i dag kan ibland
ta ett decennium innan man ser en
tydlig effekt av. Det kan göra havsfrågor oattraktiva ur ett politiskt
perspektiv där förändringar helst
ska kunna mätas inom en mandatperiod.
Havet är dock knutet till produktion av mat, vattenrening, syre,
underbara upplevelser, jobb och

bromsning av klimateffekter. Vi är
alla knutna till havet. Det är viktigt
att lyfta frågorna och att påverka
sina lokala politiker, riksdagspolitiker och relevanta företag.
– Dessutom bör man se över sin
egen påverkan och till exempel
följa ﬁskguiden när man köper ﬁsk
och minska sin konsumtion över
lag. Nästan 90 procent av alla varor
kommer på köl och den ökande
konsumtionen bidrar till den ständigt ökande sjöfarten och andra
än mer miljöfarliga transporter,
Q
avslutar Mattias Rust.

Obegränsat med dricksvatten
En lyx för andra en självklarhet för dig!
Genom att avsalta och rena havs- eller bräckt
vatten får du ett klart och rent dricksvatten,
från en obegränsad vattenkälla! Processen
sker helt utan kemiska tillsatser och lämnar
inga restprodukter. Med Enwas lösningar för
vattenrening kan du förse hushållet med precis
så mycket dricksvatten du behöver, året om.
Kontakta oss gärna för mer information eller läs
om våra system och lösningar på vår hemsida.

Avsaltningsanläggningar

Få en lyxigare
känsla med de
designade, urinseparerande
porslinsstolarna, som kan
fås med eller utan vattenspolning.

ș Standardsystem från 1,5-1200 m3/dygn
ș Avsaltning via omvänd osmos (RO)
ș Hushåll/Samfälligheter
șGästhamnar
ș Havsnära hotell/Konferensanläggningar
ș /16$ȡ &0("í1/ȡƛ0%,/"
Kapacitet 30 m3/dygn

E-post. info@mullis.se
Tfn. 08-656 54 56
www.mullis.se

031-742 92 50 | info@enwa.se | enwa.com
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Östersjöseminarium
2016 – åtgärder och
innovationer för rent
vatten och grön tillväxt
Den 5 oktober arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet
sitt årliga Östersjöseminarium, en mötesplats
för företag, organisationer, kommuner och andra
myndigheter som verkar för en hållbar tillväxt i
Östersjöregionen. Det här är seminariet för er som
redan i dag genomför eller är intresserade av att
genomföra projekt och nya satsningar kopplade till
hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Under seminariet kommer vi bland annat diskutera:
Hur mår havet egentligen och hur ska det komma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

i form?

Teknikval – vad ﬁnns på marknaden, vad är på

gång och vart går forskningen i EU?
Städer källor till miljögifter i Östersjön – nu satsar

kommunerna på åtgärder.

Mineralfattigt vatten – så kan ett alltför renat

vatten bli ett hälsoproblem.
Läkemedelsrening – nuläget och möjliga

tekniklösningar.
Så kan ekosystemtjänster hjälpa Östersjön.

Återanvändning av vatten.

Faktorer som påverkar framtida

hamninfrastruktur i Östersjön – så förbereder sig
ett växande Stockholm.

Kemikalier från när och fjärran i Östersjön – vad
är problemet, vad kan vi göra?

Staffan Filipsson
Senior projektledare Affärsutveckling, IVL
FOTO: MARIE HEDBERG

En framtida ren Östersjön
kräver forskning och utveckling

V

årt sätt att leva
har satt det
marina ekosystemet under
hård press och
hälsotillståndet i Östersjön är i dag problematiskt. Tonvis
av mikroskräp hamnar i haven
varje år, läkemedelsrester följer
med avloppsvattnet ut i havet,
oljeutsläpp och dumpning av
avloppsvatten från kryssningsfartyg fortsätter, likaså användningen
av konstgödsel i jordbruket.
Ovanpå detta frigörs stora mängder näringsämnen från Östersjöns
botten. Detta innebär inte bara ett
hot för djuren i havet, utan kan
påverka hela vårt ekosystem. På
IVL Svenska Miljöinstitutet forskar
vi för att skapa en bra framtid i
Östersjöns vatten och försöker med
vår forskning och utveckling vända
trenden där.

havsbottnar genom att använda en
vågdriven pump för ”luftning” av
bottnarna. I ett försök på västkusten har vi kombinerat ﬁskodling
med odling av snabbväxande sjöpungar. Dessa får sin näring genom
att ﬁltrera stora mängder vatten
från plankton och bakterier, vilket
gör att kväve och fosfor tas upp ur
havet när sjöpungarna skördas. Det
skapar ett cirkulärt system som ger
hållbart producerad ﬁsk, bioenergi
och i slutändan renare vatten.
Studier av Östersjön

Våra forskare har i ﬂera års tid
studerat omsättningen av fosfor i
Östersjöns kustområden och vilken
ekologisk påverkan det har i form
av ökad algtillväxt.
De syresättningsförsök vi gjort i
Stockholms mellersta skärgård har
visat att hela fjärden är syresatt
nästan ända ner till 100 meters djup
och att torsken långsamt har börjat
komma tillbaka igen.

Projekt för friskare hav
Plastpartiklar i Östersjön – mikroskräpets källor,

spridningsvägar och effekter på miljön.

Läs mer om seminariet på
www.ivl.se

En stor del av Östersjöns bottnar är
i dag syrefattiga. Från dessa bottnar
frigörs stora mängder näring under
sommarhalvåret. I Östersjön har
vi i ett projekt fört ner syresatt
vatten från ytvattenskikt till döda

Men det räcker inte att bara forska
direkt på plats, då det är från land
problemen ursprungligen kommer.
Vid vår forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk arbetar vår personal året runt med utveckling av
tekniker för att omvandla avloppsvatten till en nyttig resurs i form av
energi, återanvändningsbart vatten
och näringsämnen. En viktig del
av detta är att rena avloppsvattnet
från näringsämnen men också från
läkemedelsrester och andra prioriterade organiska föroreningar.

Läs ﬂer artiklar på
hållbartsamhälle.nu

Rent vatten

I Sverige har vi fortfarande tillgång
till rent vatten, men sommarens
vattenbrist på Gotland och Öland
visar tydligt att heller inte vi är förskonade från den tilltagande globala vattenbristen. Hur vår framtid
blir beror alltså till stor del på hur vi
hanterar vattenfrågorna.
För att nå en renare Östersjö och
möta vattenbristen krävs det gränsöverskridande utvecklingsarbeten
och forskning från ﬂera olika håll.
IVLs forsknings- och utvecklingsinsatser utgör en stark och viktig
länk i denna kedja, där vårt Östersjöseminarium den 5 oktober är en
Q
viktig del.

VI JAGAR ENERGITJUVAR
Optimal balans mellan bra inneklimat och låg energianvändning
Ditt kontor skall vara en trevlig och effektiv arbetsplats med hög ﬂexibilitet.
För att skapa det krävs ett bra inneklimat i en ﬂexibel installationslösning som svarar mot behovet. Men varken du, energifakturan eller miljön
är betjänt av att slösa med energin – det är där vi kommer in i bilden.
Vi är specialisterna inom smart, behovsstyrd ventilation som tar ditt kontor
mot nya energisnåla mål utan ge avkall på inneklimatet. Våra lösningar
styr allt efter behov - ventilation, värme, kyla, solavskärmning och optimerar
systemen för minimal energiåtgång.
För att ha total koll på inneklimatet och energianvändningen visualiseras
detta intuitivt på webben, så att energitjuvarna inte har en chans.
Läs mer på www.lindinvent.se/tjuv

ANNONS

DENNA SIDA PRESENTERAS AV AV IGRENE

Mats Budh,
vd i AB Igrene

Avgörande genombrott för AB Igrene som
prospekterar för gas och olja vid Siljan
)IXǻRRWWXSVEQ®RKHIVREXYVKEWEXXL®QXEM2SVEJ®PXIXMRSQMPNERWVMRKIRH®VTVSWTIOXIVMRKWJÁVIXEKIX.KVIRI
LEVEVFIXEXMQIV®RXMS¯V3YR®VQEVWMKWXEHMIXH®VHIXOERFPMTVSHYOXMSRSGLEOXMIRRSXIVEVEPPXMQILMKL
MÅNGA ÅRS ARBETE i Siljansringen har gett
resultat. Vi står på det lock av berg som håller
gasen instängd och behöver bara borra oss 700
meter genom sedimenten för att vara nere i
UHVHUYRDUHQ+lU¿QQVJDVVRPNDQUlNQDVL
miljarder kubikmeter. Det säger Mats Budh,
vd i AB Igrene och en av företagets grundare
och pionjärer.
Prospekteringsarbetet har präglats av entreprenörskap, envishet, långsiktighet och uthållighet och företaget har hållit en medvetet låg
SUR¿O0HQGHWlUPHGVWRUWVMlOYI|UWURHQGH
som det nu kliver fram och aviserar en nyemission i höst som handlar om många miljoner
kronor som skall användas för bl.a inköp av en
egen borrigg och förstärkning av fältorganisationen. Hittills har all utrusning och kompetens
KlPWDWVIUnQXWODQGHWHIWHUVRPGHQLQWH¿QQV
i Sverige.
– Vi har nu i vår fått bekräftat det vi redan visste efter att ha borrat ett dussintal hål i västra
delen av Siljansringen. Vi har stött på självgenererande gasproduk-tion redan på 220 meters
djup, alltså inte djupare än där man normalt
hämtar bergvärme, säger Mats Budh.

Läs mer på: www.igrene.se

BÖRJADE MED ETT METEORITNEDSLAG
Den så kallade Siljansringen är ytterkanten på
en krater som bildades när en meteorit slog ner
för cirka 377 miljoner år sedan. Det är det största kända meteoritnedslaget i Europa. I området precis utanför nedslagskratern är förutsättningarna som störst att hitta lock av sedimentära bergarter som håller gasen instängd. Den
kraftfulla kollisionen bedöms ha orsakat stora
djupgående förkastningar och söndersprucket
berg ner till 15-20 km. Det är berget under sedimenten som är Igrenes reservoarer.
Företaget påbörjade sin aktiva prospektering
2002 med undersökning av de geotermiska
förhållandena i Siljansbygden. 2008 borrades
två undersökningshål och det bevisades att det
¿QQVI|UHNRPVWHUDYJDVSnULPOLJDGMXS)|Usta större gasförekomsten upptäcktes 2009 och
I|UHWDJHW¿FNXQGHUV|NQLQJVWLOOVWnQGI|UVWRUD
områden inom Siljansringen. 2013 blev Igrene ett publikt bolag och 2014 noterades aktien
på Aktietorget. 2015 gjordes den första teoretiska beräkningen av de sannolika gasvolymerna inom Morafältet och under våren i år startar
fullskaletest för produktion av gas.

DAGS ATT SKÖRDA
Sammantaget har företaget hittills dragit in 41
miljoner kronor i aktieemissioner för sin fortsatta utveckling och i höst väntar ytterligare en
emission som ska göra det möjligt att verkligen
utvinna källan av metangas.
Mats Budh är tydlig med sin vision:
– Vi närmar oss det stadium då vi kan gå in i
produktion. Inom tre år ska vi ha nått fullt genombrott och vara redo att förbereda en försäljning av bolaget, som kan komma att bli en viktig part för försörjningen av fordonsgas och industriell gas i det här landet.
FAKTA
Företag: AB Igrene (publ)
Verksamhet: Prospektering av gas- och
oljefyndigheter i trakten av Siljan i Dalarna.
Grundat: 2002 av Mats Budh, Sören Hedberg och
Paul Storm.
Noteras på: Aktietorget under kortnamnet ABI
Kurs: Kring 32 kr under stor omsättning.
Antal aktieägare: Cirka 2000
Nyemission: I höst avseende ett antal miljoner
SEK.
Målsättning: Omfattande produktion av
fordonsgas och industriell gas samt försäljning
av bolaget.

Erbjudanden som är skonsamma
mot både miljö och plånbok
FÖRBRÄNNINGSTOALETTER
Vi säljer alla förbränningstoaletter och
kan hjälpa dig med valet med vilken
toalett som är bäst för dig.
Mångårig erfarenhet, installations&+!%&$%$(($% &$/"&&
av tillbehör - Vi kan förbränningstoaletter.

INCINOLET
CINDERELLA

- Just kampanjpriser på alla modeller.
NYA TOAMOA

GRÅVATTEN- BDT-AVLOPP
Lösningar för BDT-avlopp till rimlig
kostnad och som dessutom är enkla att
installera och underhålla.
BIOLOGISKA RENINGSVERK

NYHET - EzyHut modulhus
Perfekt som temporär eller permanent
bostad. Isolerad, hög brandsäkerhet,
skräddarsydda hygienutrymmen som
&(/$+$(  $

EzyHut levereras som platta paket, lätta att
"!&$+&&&& "!&$!$"/)&&(
behov. Minimalt med påverkan på mark då
mycket lite grundarbete krävs. Tre olika
standard-modeller 18, 23 och 27kvm.

svenskstugservice.se | 08-20 40 75 | info@svenskstugservice.se

