HJÄLP OSS ATT
STARTA BALTIC STEWARDSHIP
Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade,
och drabbas varje sommar av algblomning och döda
bottnar. Läget är allvarligt, men vi har kunskapen och
verktygen för att rädda havet.

WWF vill ta nya krafttag mot över
gödningen och skapa bättre förutsättningar
för ett mer hållbart lantbruk. Det är livsviktigt
både för miljön och den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i regionen.
Endast tillsammans kan vi göra Öster
sjön renare och friskare. WWF vill därför
starta ett internationellt nätverk, Baltic
Stewardship, där vi tar fram en gemensam
färdplan och beslutar om kraftfulla åtgärder
mot övergödningen.

Med WWFs närvaro i samtliga länder runt
Östersjön och med våra kontakter inom både
jordbruk och livsmedelsindustrin vet vi att det
är möjligt. I nätverket vill vi engagera de största
aktörerna inom Östersjöregionens livsmedels-,
foder- och gödselindustri, de mest engagerade
lantbrukarna, detaljhandel och politik.
Med Baltic Stewardship underlättar vi
för bönderna att producera mat som är bra
för vattenmiljön, samt gör det lönsammare att
minska sitt näringsläckage.

Stöd oss i vår största Östersjösatsning någonsin.

Kontakta Anna Peterson Skogsborg: 0708-24 90 70, anna.peterson.skogsborg@wwf.se
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Vi är igång. Grundfinansiering så att vi kan
starta i Sverige står Jordbruksverket för, det är
vi väldigt stolta och tacksamma för. Vi behöver
nu säkerställa ytterligare 30 miljoner kronor
för att vi på sikt ska kunna arbeta i alla länder
runt Östersjön.
Som ideell organisation är WWF beroende
av gåvor och anslag från såväl stiftelser och
myndigheter som privatpersoner samt genom
partnerskap med företag. Därför behöver vi
din hjälp.

VARFÖR WWF?

VÅR STORLEK ÄR VÅR STYRKA.

Genom WWF Baltic Ecoregion
Programme har vi närvaro i alla nio
länder runt Östersjön. Det ger oss en unik
möjlighet att involvera hela r egionen och
skapa lösningar som verkligen ger effekt.
Med vår kunskap och bredd av experter
tar vi ett helhetsgrepp på Östersjön, såväl
det som sker på land, som i havet, och
kopplingen däremellan.
WWF är en stark regional aktör med högt
förtroende. Vi har förutsättningarna att
samla och skapa nätverk av tongivande
intressenter och koppla samman allmänhet, näringsliv, a
 kademi och politik.

BalticNOW

Genom Baltic NOW arbetar WWF med fokus
på ökat skydd, ett hållbart fiske och att stoppa
bottendöden - för att skapa en hållbar Blå Ekonomi i Östersjöregionen.
Arbetar för att bevara naturen
för både människor och djur.
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