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H ela 80 procent av invånarna i Östersjöregionen 
har någon gång tillbringat sin fritid vid havet. 
De vanligaste aktiviteterna är att bada, sola, pro-

menera, fiska, segla eller åka båt. Många är också oroa-
de över miljösituationen. Återkommande orosmoln är 
nedskräpning, oljeläckage, algblomning och utsläpp av 
farliga ämnen. Detta är några av resultaten från studien 
BalticSurvey som publicerades i oktober 2010. Studien 
är gjord av forskningsnätverket BalticSTERN och är ba-
serad på intervjuer med cirka 9 000 representativt ut-
valda invånare i de nio länderna kring Östersjön. Den 
presenterar unika och jämförbara fakta om hur invå-
narna använder sig av havet, och vilka attityder de har 
till havsmiljön.

många är oroliga
I alla länder utom två ses Östersjöns miljöstatus som en 
av de tre viktigaste miljöfrågorna att komma till rätta 

med. Finländare, estländare, svenskar och de ryssar som 
bor vid Östersjön är mest oroade över miljön i havet.

Gemensamt för samtliga länder är att invånarna anser 
att aktörer inom sjöfart, industrier, fiske och jordbruk 
bör ta ansvar för att åtgärda miljöproblemen. Endast i 
Sverige och Polen tycker en majoritet att de själva kan 
påverka miljösituationen. En majoritet i alla länder anser 
att höjda avgifter på utsläpp av föroreningar är ett rimligt 
sätt att finansiera åtgärder för att förbättra miljön. 

Tittar man närmare på de svenska resultaten visar de 
att hela 97 procent av svenskarna åtminstone någon gång 
har tillbringat fritid vid havet. Cirka 80 procent hade 
varit vid havet det senaste året och det i genomsnitt 35 
dagar under sommarhalvåret. Två av tre svenskar oroar 
sig för havsmiljön och många upplever att tillståndet har 
försämrats under de senaste tio åren. 

Vad är det värt?
BalticSurvey var den första studien som publicerades av 
forskarnätverket BalticSTERN. Den ligger till grund för 
en fortsatt studie där ett urval av befolkningen i alla län-
der runt Östersjön också fått besvara frågor om vad de 
skulle vara villiga att betala för en förbättrad havsmil-
jö. Syftet är att fånga värdet av ekosystemtjänster som 
inte finns på marknaden och därmed inte kan värderas 
via marknadspriser. Ekosystemtjänster som säljs på en 
marknad är exempelvis fisk, medan värdet av att bada 
i ett rent hav inte har ett marknadspris. Denna studie, 
BalticSUN, publiceras under 2012.

Östersjön är ett unikt innanhav, omgivet av nio länder och med 
över 85 miljoner människor boende i avrinningsområdet. Detta 
hav ger oss en mångfald av tjänster gratis, så kallade ekosys-
temtjänster, som bidrar till vår välfärd. En studie omfattande 
alla länder runt Östersjön visar havets stora betydelse för invå-
narnas fritid, och att många är oroade över miljösituationen. 
Hur ser kopplingen mellan ekosystemet och vår välfärd ut? Vad 
kostar det att komma till rätta med miljöproblemen respektive 
att ignorera dem?

havet viktigt
   för Östersjöbor

Våra hav erbjuder oss en rad ekosystemtjänster, såsom fisk, rekreation, inspiration, kulturellt arv och biodiversitet.
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balticSteRn
Balticstern är ett internationellt forskarnätverk 
med medlemmar i samtliga Östersjöländer. genom att 
utveckla och kombinera ekologiska och ekonomiska 
modeller analyserar forskarnätverket vilken nytta vi 
människor har av havets ekosystemtjänster liksom 
kostnaderna för att hantera de miljörisker som hotar 
Östersjön. med andra ord, vad kostar det att komma 
till rätta med miljöproblemen, och vad kostar det 
samhället om vi inte gör något? forskarna söker 
också identifiera kostnadseffektiva kombinationer 
av åtgärder för att nå internationellt överenskomna 
miljömål. fokus har i denna första fas legat på 
övergödning och fiskeförvaltning.

Balticstern står för Baltic systems tools and 
ecological-economic evaluation - a research net-
work, där förkortningen stern är inspirerad av den 
så kallade stern-rapporten från 2007 som jämförde 
kostnaderna för att begränsa klimatpåverkan med 
kostnaderna för samhället om inga åtgärder vidtas.

Balticstern-sekretariatet har till uppgift att 
samordna forskningen i nätverket, kommunicera 
resultaten, diskutera styrmedel och bidra till en för-
djupad dialog mellan vetenskap och politik angående 
förvaltningen av Östersjön. Baserad på forskning i 
nätverket samt på andra relevanta studier kommer 
sekretariatet i slutet av 2012 att publicera en rap-
port riktad till beslutsfattare.

meR inFoRmation
www.stockholmresilience.org/balticstern

att fiska mindre är lönsamt
Torskbeståndens nedgång har varit ett mycket uppmärk-
sammat miljöproblem. Stora fiskekvoter har lett till ett 
överfiske som kraftigt har minskat bestånden. Detta har 
lett till negativa konsekvenser för både det kommersiella 
fisket och för fritidsfisket. Samtidigt har överfisket för-
ändrat hela dynamiken i Östersjöns födoväv och lett till 
ett regimskifte. Ekosystemet har gått från att vara torsk-
dominerat till att vara dominerat av skarpsill.

I pilotstudien FishSTERN användes en kombinerad 
ekologisk och ekonomisk modell för att simulera och 
se konsekvenserna av olika sätt att hantera fiskenäring, 
sysselsättning och ekosystem. Ekonomiska fiskedata från 
sju länder kring Östersjön samlades in, varefter modellen 
simulerade olika scenarier. 

Resultaten visar att med nuvarande fiskbestånd och 
fiskeflotta är fisket i centrala Östersjön enbart lönsamt 
om fisketrycket är lägre än dagens nivåer. Resultaten visar 
vidare att en minskning av fisketrycket också ger vinster 
för både samhällsekonomin och ekosystemet.

Eftersom det finns en del osäkerheter i ekonomiska 
fiskedata bör resultaten tolkas med försiktighet. För att 
få fram mer tillförlitliga scenarier behövs bättre ekono-
misk information. Pilotstudien FishSTERN visar ändå 
att den ekologisk-ekonomiska modellen är ett verktyg 
som passar för att beräkna kostnader och värden av 
kommersiellt fiske. Modellen kan användas för att dis-
kutera avvägningar mellan fiskenäringens vinster och 
ett hållbart ekosystem.

Vad är ett dopp i havet värt? att bada i ett rent hav är en ekosystemtjänst som 
havet ger oss, men värdet av det har inget pris på marknaden.

eKoSyStemtJänSteR
våra hav, liksom andra ekosystem, erbjuder oss en 
rad livsnödvändiga tjänster och funktioner, så kall-
lade ekosystemtjänster, som vi direkt eller indirekt 
är beroende av. Det finns olika sätt att klassificera 
ekosystemtjänster. ett sätt är att dela upp dem i 
fyra kategorier:

reglerande som exempelvis klimatreglering genom 
upptag av koldioxid och kväve samt produktion av 
syre, vattenrening och därmed minskad övergödning.

försörjande som exempelvis livsmedel (fisk och skal-
djur), råvaror (färskvatten), vattenvägar för sjöfart, 
kemikalier och genetiska resurser.

kulturella vilka inkluderar rekreation, estetiska 
värden, inspiration, vetenskap, utbildning och kul-
turhistora.

stödjande vilka även ligger till grund för övriga tjäns-
ter. Biogeokemiska kretslopp inklusive vatten- och 
näringsflöden, primärproduktion som ger grunden 
för näringsvävar, biologisk mångfald och resiliens 
är exempel på stödjande tjänster.
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