TILLSAMMANS VÄCKER
VI LIV I ÖSTERSJÖN
Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade.
Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra
utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris.
Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på
att göra det!

Stöd oss i vår största Östersjösatsning någonsin.

Kontakta Anna Peterson Skogsborg: 0708-24 90 70, anna.peterson.skogsborg@wwf.se

DET HÄR ÄR BALTIC NOW

Baltic NOW är ett initiativ där insamling och mobilisering
går hand i hand. Med finansiärer och samarbetspartners
samlar vi resurser och bygger relationer för att vidta handlingskraftiga åtgärder för att väcka liv i Östersjön.

– DET HÄR VILL VI UPPNÅ –
ÖKAT SKYDD
Det är av yttersta vikt att vi ökar skyddet av Östersjöns unika miljöer och
arter, både över och under ytan. WWF vill:
Arbeta för att minst 30 procent av
Östersjön är skyddad till år 2030.
Driva och möjliggöra lokala naturvårdsinitiativ, restaurera livsmiljöer
och skydda hotade arter.

Driva och initiera processen för att
UNESCO ska utnämna skärgården till
Biosfärområde, vilket innefattar värden
som bör bevaras och utvecklas, men inte
skyddas från mänsklig aktivitet.

ETT HÅLLBART FISKE
Vi måste ge fiskbestånden en chans att återhämta sig och skapa ett hållbart
fiske med innovativa och skonsamma fiskemetoder. WWF vill:
Förstärka och ytterligare skala upp det
pågående arbetet för ett hållbart fiske,
genom att bland annat öka konsumenters
och handelns användning av WWF
Fiskguiden för hållbara val av sjömat.
Ge östersjötorsken respit, så att
bestånden får en chans att återhämta sig,
baserade på forskarnas råd.

Förbjuda fisket av ål och återskapa
vandringsvägarna i våra älvar.
Växla upp påverkansarbetet så att
EU sätter fiskekvoter baserade på
forskarnas råd.
Visa på bottentrålningens effekter och
påverka beslutsfattare att vidta åtgärder.

STOPPA BOTTENDÖDEN
Näringsläckage från främst lantbruket är den största källan till övergödning,
som i sin tur leder till algblomning och bottendöd. WWF vill:
Starta och driva ett internationellt nätverk,
Baltic Stewardship. I detta nätverk samlar
vi producenter, lantbrukare, detaljhandeln
och politiker för att tillsammans ta krafttag
mot övergödningen. Det är då vi får störst
genomslag och resultat.
Sprida kunskapen från de 70-tal goda
exempel som kommit fram från det

r egionala initiativet Baltic Sea Farmer of
the Year Award. Utmärkelsen premierar
bönder som använder nyskapande och
Östersjövänliga lantbruksmetoder.
Satsa på att restaurera fler våtmarker
som suger upp kväve och fosfor innan
det når havet.

TILLSAMMANS VÄCKER VI LIV I ÖSTERSJÖN.
Vi kan inte göra allt detta själva. Därför
kallar vi Baltic NOW för ett insamlings- och
mobiliseringsinitiativ. Som ideell organisation
är WWF beroende av anslag och gåvor från
både myndigheter, stiftelser, privatpersoner
och partnerskap med företag. Med Baltic NOW
söker vi ekonomiska medel och starka ledare
för att bygga relationer, både för att få in mer
pengar och för att skapa engagemang.

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.

wwf.se

Stöd oss
Kontakta Anna Peterson Skogsborg
anna.peterson.skogsborg@wwf.se
0708-24 90 70

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