
I FOKUS
WWFs vision är hållbar utveckling i en livskraftig  skärgård 
med fungerande ekosystemtjänster, över och under ytan.

WWF jobbar nu med ett särskilt fokus på  
skärgård. Vi vill i samverkan med skärgårdsbor, 
besöks näringen, kommuner och myndigheter  
återskapa ett friskt och  levande Östersjön som 
sjuder av liv. För att nå dit  behöver vi  restaurera 
viktiga livs miljöer och skapa ett  samman - 
hängande nätverk av  skyddade områden. 

Människa och natur har i hundratals år  
levt i  samverkan i skärgården. Det har  
format den miljö och de arter som gör  
skärgården så unik i världen att vi anser att  
området har världsarvs kvaliteter. Men vi 
människor  behöver förhålla oss mer  
 respektfullt till  ekosystemen.

SKÄRGÅRD
I FOKUS



VÄRLDSARVSKVALITET
Med drygt 30 000 öar utgör Stockholms 
skärgård en arkipelag med ett unikt landskap. 
Det är  Sveriges största skärgård och den är näst 
störst i Östersjön efter Skärgårdshavet mellan 
Åland och Finland. Det örika landskapet har 
vuxit fram genom landhöjningen efter  senaste 
istiden, som pågår än idag, och nya grund och 
skär kommer till ytan. Öarna och det omgivande 
brackvattnet erbjuder viktiga ekosystemtjänster 
som vi är beroende av.

Östersjön är ett grunt hav med ett medeldjup 
på bara 55 meter, och med den smala vägen 
ut  genom Öresund tar det hela 35 år innan allt 
 vatten har bytts ut i Östersjön. Vi lever vid ett 
unikt innanhav där alla arter är helt anpassade 
till  det bräckta vattnet. 

Skärgården är lättillgänglig för olika besökare 
som vill ha ett aktivt friluftsliv och erbjuder 
många andra möjligheter för nära och tillresta 
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 besökande turister genom att erbjuda fritids-
boende, båtliv, fritidsfiske, bad, vattensporter 
och framförallt naturupplevelser. Sommaren 
är tiden då det rör sig mest folk och fartyg i 
 skärgården, men detta är även en viktig tid för 
bland annat växtlivet, fiskars lek och tillväxt  
samt fåglars häckning.

Ett friskt Östersjön skulle kunna ge 500 000 
jobb och cirka 280 miljarder kronor varje år 
jämfört med ett sjukt Östersjön där vi varken kan 
fiska eller bada. Ett fungerade ekosystem skapar 
fortsatt möjlighet till naturupplevelser och är en 
förutsättning för en fungerande turism, trivsam 
boendemiljö, fiske och ett  attraktivt friluftsliv.

FLERA STORA UTMANINGAR
En stor utmaning ligger i ett växande behov 
av utökad infrastruktur till havs och längs 
 kusten, sjötrafik och exploatering. Ökande 
 befolkning, ett snabbt växande friluftsliv och 
båtliv till sammans med förändrad sjöfart kan 
öka slitage och utsläpp till havsmiljön.

I och med klimatförändringarna, och ökande 
lufttemperaturer ökar även temperaturen i 
vattnet, samt frekvensen av kraftig, tillfällig 
nederbörd. I kombination med den ökade 
vatten användningen från en växande befolkning 
och en fortsatt exploatering av strandnära 
 miljöer i Stockholmsregionen kommer erosion 
och näringstillförsel till havet att öka.

Östersjötorsken är nu tyvärr nära total kollaps. 
 Alg blomningarna, tillsammans med bland 
annat  syrebrist och döda bottnar, har skapat 
en miljö där torsken fått svårt att leva, 
föröka sig eller  hitta föda. Som om detta inte 
vore nog har  torsken fiskats hårt under lång tid, 

OLAGLIGT, MEN …

Varje 
år slängs

 döda torskar tillbaka 
i Östersjön



FISK ÄR INTE BARA MAT 
– ALLT HÄNGER IHOPÖSTERSJÖN
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vilket gett den mindre och mindre möjlighet att 
återhämta sig. Om vi förlorar torsken, förlorar 
vi en unik och viktig art i Östersjöns ekosystem. 
WWF kräver nu ett fiskestopp för att ge torsken 
möjlighet till återhämtning.

Jordbruket är den främsta orsaken till över-
gödningen i Östersjön, och WWF jobbar för att 
förändra EU:s jordbrukspolitik så att bidrags-
medel kopplas till höga krav på miljöåtgärder för 
att minska näringsläckaget. Vi har också instiftat 
priset ”Årets Östersjöbonde” för att uppmuntra 
goda exempel för ett förändrat jordbruk.

Våtmarker ökar biologisk mångfald, 
fungerar som skydd mot övergödning,  hanterar 
vattenmängden vid ökande nederbörd och 
bidrar till lekområden för gädda och abborre. 
Dessutom fungerar våtmarker som vatten-
reservoarer och bidrar till att stärka grund-
vattnet vid långvarig torka.

UNDER YTAN 
Det finns idag många kust- och skärgårds-
områden där WWF jobbar för att återställa 
ängar och hagar för att öka biologisk mångfald. 
Nu sätter vi också fokus på livet under ytan i 

grunda Östersjövikar. Syftet är bland annat att 
öka skyddet, minska övergödning, återskapa 
lek områden för gädda och abborre och testa om 
det går att använda tång som blåst iland som en 
resurs att odla i. På något ställe kommer vi även 
testa metoder för att minska skador på bottnar 
efter fritidsbåtars ankringar.
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 Ät fisk som inte är hotad. Ladda ner  
WWFs mobilapp Fiskguiden – en gratis 
 konsumentguide för mer miljövänliga  
köp av fiskar och skaldjur.

 Tvätta med miljömärkta och fosfatfria 
tvätt- och diskmedel.  Fosfat göder Östersjön. 
Använd miljöanpassade rengöringsmedel, 
hygienartiklar och andra vätskor.  
Släng aldrig mediciner eller annat farligt 
avfall i toaletten eller hushållssoporna  
– lämna på en station som tar emot farligt 
avfall; mediciner tas även emot av apotek.

 Lämna förpackningar och överblivna  
produkter till återvinning. Använd färre 
engångsbestick, tallrikar och grillar,  
och släng aldrig skräp i naturen.

 Töm båttoaletten och avloppsvattnet  
 på hamnarnas mottagningsstationer,  
inte i havet.

 Välj miljöanpassade fordon och bränslen  
på land och till sjöss.

 Använd miljövänliga metoder för att rengöra 
båtbotten; stanna vid en båtbottentvätt.

 Byt ut båtens gamla tvåtaktsmotor mot  
en fyrtaktare.

Ät fisk som inte är hotad. Ladda ner WWFs  mobilapp 
Fiskguiden – en gratis konsumentguide för mer 

miljövänliga köp av fiskar och skaldjur.

DU KAN  

Världsnaturfonden WWF  
Ulriksdals Slott, 170 81 Solna.  
08-624 74 00  
info@wwf.se  
Plusgiro 90 1974-6 
Bankgiro 901-9746

 Bojkotta kryssningsfartyg som fortfarande 
dumpar avfallsvattnet i havet. Från 2019 
gäller totalstopp för alla nya fartyg; från  
2021 för befintliga fartyg.

 Tyck till. Ställ frågor till dina lokala  
politiker om Östersjöns miljö, skriv  
insändare och driv på – inte minst om du  
bor i en  kust   kommun. Ju fler som bidrar 
desto större chans att påverka.

 Respektera fågelskyddsområden och stör 
inte häckande fåglar.

 Bli WWF-fadder och var med och stöd 
 arbetet för ett friskt och levande hav.

HJALPA TILL

Därför finns vi

wwf.se

Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer
och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.


