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Förord  
Föreliggande rapport ingår som kurslitteratur för kursen Vattenresursteknik och GIS 7,5 hp vid 
den Ingenjörsutbildningen/kandidatprogrammet Byggteknik och Design vid KTH. Rapporten 
kan dock användas i andra kurser som behandlar uthållig vattenresursanvändning. Det vore 
roligt om den också kunde få en bredare publik. 

Vi här i Sverige har gott om vatten av god kvalitet. Åtminstone är det vad vi alltid har fått höra. 
Men stämmer det? Och hur påverkar vattenbristen i andra delar av världen oss? 

I rapporten diskuteras hur mycket vatten som egentligen förbrukas. Dels direkt ur kranen. Men 
också den vattenförbrukning som uppstår vid tillverkning av mat, kläder, elektronisk utrustning 
och annat. Och de utsläpp som bildas till följd av utvinning och förbrukning av naturresurser. 
Vårt behov av ständig tillväxt innebär också vattenkonsekvenser i andra delar av världen. 

Vidare diskuteras vårt dricksvatten. Varifrån det kommer och vilken kvalitet det har. Vad det är 
för skillnad på mineralvatten och källvatten jämfört med kranvatten. Och hur 
vattenförbrukningen i andra länder påverkas av vår livsstil. 

Tack till studenterna på den treåriga ingenjörs/kandidatutbildningen Byggteknik- och Design 
vid KTH som bidragit med synpunkter och tips. Samt till familjerna i Ekopilotprojektet som 
läste och kommenterade manus. 
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1. Hur mycket kostar en bomullströja egentligen?  
Det är varmt i affären, jag svettas i mina tjocka ytterkläder. Det är veckan innan jul och jag är 
tillsammans med resten av Sverige på jakt efter något riktigt fint att ha på mig. När jag snurrar 
på ställningen med kläder framför mig, kastas en tröja ur sin omloppsbana. Alla verkar djupt 
koncentrerade på sitt och jag bläddrar vidare som inget har hänt mellan plaggen, på 
storviltsjakt i en klädaffär där Fyndet när som helst kan uppenbara sig. Allt som behövs är 
några snabba handgrepp för att nedlägga bytet, hala fram plånboken och sedan är det jag som 
äger.  

Med famnen full av möjliga byten tar jag sikte på kön vid provrummen. Någon svettig timme 
senare har jag en snygg bomullscardigan och en skjorta i en påse och lämnar med lätta steg 
affären. Rena reapriset och jag är en nöjd konsument. Inte förrän jag kommit hem granskar jag 
närmare de små lapparna som är fastsydda i plaggen. ”Made in Pakistan” står det på den ena, 
”Made in Taiwan” på den andra. Var mina fantastiska fynd verkligen bra köp? Vad kostar 
kläder egentligen i form av miljö och arbetskraft vid tillverkningen?  

Hur många av alla vi som går omkring med bomullskläder har sett en bomullsbuske i 
verkligheten? Hur ser den ut egentligen, som en jättestor vit bomullstuss? Om en vill kan en 
göra ett besök i en botanisk trädgård och kolla. Bomullsbusken är 1-2 meter hög och har stora 
gulvita blommor. Det är de dekorativa vita fluffiga fröställningarna som utgör själva 
råmaterialet. Bomullsodlingen börjar med ett litet frö. För att det ska växa krävs vatten och 
gödning. Efter sex månader är det dags att skörda. Ett monotont arbete som sysselsätter 
mestadels kvinnor och barn. I hettan som dallrar över fälten plockas bomullsbollarna tuss för 
tuss. Det går otroligt snabbt för flinka fingrar att samla in det vita fluffet och stoppa ner i 
säckar. Bomullen väger nästan inget, ändå är det ett arbete som är långt ifrån lätt. 

Bomullsodlingar är mycket vattenkrävande. Näst efter socker är bomull den gröda som kräver 
mest vatten per areal och det går åt mest vatten per kilo färdig produkt (tabell 1). Trots det tål 
bomullen inte särskilt bra att bli fuktig. Vid hög nederbörd eller alltför hög luftfuktighet angrips 
bomullsbollarna lätt av skadeorganismer. Därför odlas bomull i torra områden där fälten 
konstbevattnas. Ett av de länder för vilket bomullsexporten har störst betydelse är Uzbekistan. 
På gränsen mellan Uzbekistan och Kazakstan ligger Aralsjön som försörjs av vatten från 
floderna Syr-Darja och Amur-Darja. Området runt sjön är en av människans äldsta 
civilisationer. Jordar i området har konstbevattnats i tusentals år. Odling av bomull i riktigt stor 
skala startade i området när Lenin deklarerade att Sovjetunionen, som området då var en del 
av, skulle bli oberoende av import och helst världsledande inom bomullsproduktion (1). 
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Tabell 1. Vattenåtgång vid odling av utvalda grödor per areal och kilo (2). 

Gröda Vattenåtgång per areal  
(liter/m2) 

Vattenåtgång per kilo produkt 
(liter/kg) 

Potatis 350-625 500 

Vete 450-650 900 

Ris 500-950 1900 

Soja 450-825 2000 

Sockerrör 1000-1500 1500-3000 

Bomull 550-950 7000-29000* 
*beroende på bevattningsmetod, droppbevattning kräver minst. 

 

Figur 1.1. Aralsjön (USGS/NASA; visualisering UNEP/GRID-Sioux Falls) 

Aralsjön som en gång jordens var fjärde största sjö har nu krympt till 10% av den ursprungliga 
ytan och mindre än 10% av ursprungliga volymen (3). Samtidigt har befolkningen som ska 
försörjas med vatten fyrdubblats sedan 1960-talet och är nu mer än 60 miljoner (3). Idag är där 
frilagd sjöbotten, en expanderande öken där rostiga spökskepp står på torra land, en global 
symbol för vattenmissbruk. Från sjöbotten har miljoner ton saltkontaminerat damm piskats 
upp sedan 1960-talet då sjön på allvar började krympa. 

Dammet innehåller inte bara höga salthalter, utan också mängder med kemikalier som 
används och har använts för odling. Sjukdomar som kolera, blodcancer, bronkit, tyfus, 
cirkulationsrubbningar, astma och multiresistent tuberkulos är vanliga hos befolkningen (4). 
Sjön har förlorat 20 av sina 24 fiskarter och våtmarkerna har minskat med 85 procent, vilket 
lett till en förödande minskning av antalet fågelarter (5). Strandskogarna har försvunnit och 
betingelserna för den kaspiska tigern som tidigare levde i området har förändrats.  

Läckaget är så stort att bara en bråkdel av vattnet når fram till odlingarna. 
Bevattningskanalerna är sällan tätade och bara en liten del av det vatten som avleds kommer 
bomullsplantorna tillgodo (6). Stora mängder av vattnet infiltrerar i stället ner genom sanden 
till grundvattnet. Försaltning och försumpning av jordar är vanlig då avdunstningen är hög och 
dräneringen bristfällig. Försaltning innebär att halterna av salter i jorden ökar när vattnet 
avdunstar. Jorden blir ofruktbar och fortsatt odling omöjlig. Försumpning sker när stora 
mängder vatten infiltrerar och grundvattenytan stiger, vilket resulterar i ännu högre salthalter i 
jorden eftersom salterna då inte kan sköljas bort.  Konsekvensen blir att odlingar måste 
överges och ny mark tas i anspråk.   

Eftersom bomull är så känslig för insektsangrepp används stora mängder bekämpningsmedel. 
Bomullsfälten upptar endast 2,4 procent av all odlad jord, men bomullsodlingen svarar för en 
fjärdedel av världens användning av insektsgifter (5). Det är potenta medel som dödar inte 
bara oönskade skadedjur utan även insekter, fåglar och däggdjur på och omkring fälten. Den 
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biologiska mångfalden minskar och ekosystem försvinner. Kemikalier i bekämpningsmedel är 
ofta långlivade och sprids vidare till vatten (7). De som arbetar på fälten exponeras och utsätts 
för en direkt hälsorisk med ökad dödlighet som följd. De överblivna kemikalierna dumpas i 
naturen och de tomma kemikaliebehållarna används sedan för förvaring av livsmedel och 
vatten. Vid bomullsodling går det också åt stora mängder konstgödsel för att öka skörden 
vilket bidrar till övergödning av vattendrag och påverkan på ekosystemen. När bomullen 
maskinplockas används ofta avlövningsmedel för att minska mängden bladrester. Dessa 
ämnen är ofta svårnedbrytbara (jfr Agent Orange under Vietnamkriget)och återfinns i 
grundvatten och ytvattendrag. 

Miljöproblemen är dock inte över för att bomullen skördats. Tvärtom har de bara börjat. 
Textilindustrin är en mycket kemikalieintensiv verksamhet (8). Tusentals kemiska ämnen 
används, varav många är cancerframkallande, allergena och miljöfarliga. Kemikalier som 
exempelvis tensider används vid tvättning och formaldehyd mot skrynkling. Endast en liten del 
av ämnena är avsedda att fastna i tyget, det mesta hamnar i avloppet eller luften. Det går 
också åt stora mängder energi till att värma vatten och slutligen torka tyget. Tvättning, 
blekning, färgning och efterbehandlingar står för den största förbrukningen av vatten, energi 
och kemikalier (9). De stora mängder avloppsvatten som produceras under de här 
tillverkningsstegen har höga halter av förorenande ämnen och hög temperatur (10).  

Men även den svenska miljön påverkas av giftiga ämnen från våra kläder. I en undersökning 
som Svenska Kemikalieinspektionen gjorde av hudnära kläder köpta i Sverige; scarves, 
badkläder (främst för barn), underkläder och T-shirts, tröjor och toppar visade det sig att 32% 
av kläderna innehöll ämnet nonylfenoletoxylat som numera är förbjudet i EU (11). 
Nonylfenoletoxylat bryts ned till nonylfenol, ett hormonstörande ämne som är klassificerat 
som mycket giftigt för vattenlevande organismer.  

Höga halter av nonylfenol i importerade plagg innebär med största sannolikhet ännu högre 
halter på fabriken där klädesplaggen tvättas och impregneras. Och höga halter i sköljvattnet 
som lämnar fabriken. 

Konstfibrer som polyester, elastan, lycra eller akryl och polyamid, utgör inte heller några 
hållbara alternativ. Materialet i dessa produkter framställs av petrokemiska produkter, det vill 
säga från ändliga resurser som stenkol och olja.  Däremot är det möjligt att minska den 
miljöförstörande påverkan genom att odla material och tillverka kläder av lokalt producerat 
råmaterial. Under andra världskriget var Sverige i stort sett självförsörjande på textilier och 
historiskt har vi haft en betydande produktion av ull, linne och hampa. Det finns förädlade 
sorter av lin som ger god avkastning även längre norrut i Sverige. Fårskötseln är en extensiv 
form av djurhållning som kan bedrivas på marker som tidigare inte var uppodlade och det är 
möjligt att köpa ekologisk ull från svenska får. Hampa ger en grövre fiber som kan användas för 
tillverkning av både kläder och inredningstextilier. Bambu har kommit på senare år här i 
Sverige och ger liksom hampa en grövre fiber som kan processas till mycket tunn tråd som 
förekommer ibland annat i strumpor. Så kallade regenatfibrer som viskos, modal och acetat 
tillverkas av förnyelsebara ämnen som cellulosafibrer eller andra växtfibrer.  

Även naturligt framställda fibrer måste dock beredas, det vill säga spinnas, vävas/stickas, 
tvättas, blekas, färgas och kanske impregneras. Också beredning skedde tidigare i Sverige. 
Fabriker i främst i Göteborgstrakten, Sjuhäradsbygden, Norrköping och Skåne försedde under 
slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet svenskarna med textil. År 1911 fanns det 
175 fabriker bara i Norrköping. Idag finns bara ett fåtal fabriker kvar i Sverige och de flesta av 
dessa har specialiserat sig på beklädnader till bilindustrin.  

Den tillverkade varan borde rimligen vara mycket mer värd. En hundralapp för en tröja är med 
andra ord ett alldeles för lågt pris. Om en räknar in anständiga löner och arbetsförhållanden, 
och miljöpåverkan i form av utsläpp till mark, luft och vatten borde priset vara mycket högre.  
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Glädjande nog har dock antalet secondhandaffärer och bytesställen för kläder ökat de senaste 
åren. Och det finns klädkedjor som tar emot gamla plagg för återvinning. 

Vad du kan göra: 
 Konsumera medvetet (är det här något du verkligen behöver?) 

 Ordna en klädbytardag och byt med kompisar, grannar, släkt 

 Köp secondhandkläder av god kvalitet 

 Välj textil som producerats hållbart och lokalt som ull, hampa, lin 

 Köp ekologisk bomull (KRAV IFOAM).  Fråga i affären om färgning och behandling, etc. 

är ekologisk. 

 Köp kläder som är ursprungsmärkta, fråga i affären var plaggen är gjorda, av vem och 

varifrån materialet kommer. Kräv märkning! 

 Återanvänd tyger eller produkter som är av återvunnet material tex trasmattor av 

kläder eller plast  
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Faktaruta: Vatten, virtuellt och reellt – En 
vattenkonsekvensbeskrivning 

Vattnets olika faser och kretslopp är ett fantastiskt evighetsmaskineri drivet av solenergi (figur 1.2). Det verkar enkelt 
och självklart. Vattnet i floderna, i jorden och i vegetationen hänger samman och samverkar. Ju mindre vatten som 
avdunstar desto mer vatten blir tillgängligt lokalt och därmed möjligt för människan att använda. Och ju mer vatten vi 
lägger beslag på för egen del för att producera nyttigheter som människan direkt kan konsumera, desto mindre blir 
kvar till naturen och ekosystemen. Om biotoper försvinner och djurarter utrotas innebär det att förutsättningarna för 
vår existens också förändras eftersom vi alla ingår i ett gemensamt ekosystem. Genom det globala vattenkretsloppet 
kan bromerade flamskyddsmedel återfinnas på Antarktis och finfördelade plastsopberg i världshaven. 

 

Figur 1.2. Vattnets kretslopp. 

Vi brukar räkna med att vi i Sverige använder ungefär 180 liter vatten per person och dygn om vi räknar det som 
hushållen förbrukar, det som tappas ur kranarna i våra hem. Det är den mängd vatten som ledningar, pumpar och 
vattentorn är dimensionerade för att distribuera till hushållen varje dygn. I det ingår cirka 35 liter renat dricksvatten 
som vi använder för att spola våra toaletter. Om den allmänna förbrukningen till skolor och sjukhus också räknas 
med blir vattenförbrukningen något högre, cirka 320 liter per person och dygn. 

Den svenska professorn Malin Falkenmark var tidigt ute med att beskriva risken för en framtida brist på färskvatten 
(12). Hon introducerade kvoten tillgängligt vatten per person och år som ett mått på tillgången på vatten. För att 
räkna på hur mycket vatten som går åt för att skapa en vara eller tjänst föreslog Tony Allan begreppet virtuellt vatten 
(13) (14). För detta fick han Stockholm Water Price 2008.  Virtuellt vatten är det vatten vi konsumerar indirekt, det vill 
säga den mängd vatten som gått åt för att skapa en vara eller tjänst. Mängden virtuellt vatten som 
genomsnittssvensken gör av med har beräknats till närmare 6 000 liter per person och dygn, d.v.s. 20-30 gånger mer 
än det vatten vi dagligen tappar ur kranen (15). Och vi importerar ungefär hälften av detta, hela 3 kubikmeter per 
person och dygn. Trots Sverige är ett land med gott om vatten av god kvalitet är vi alltså långt ifrån självförsörjande 
om en i vattenförbrukningen även inkluderar det virtuella vattnet.  

Det virtuella vatten som vi importerar kommer bland annat från Brasilien i form av kaffe, soja och nötkött, från 
Danmark i form av griskött, nötkött, mjölk, från Tyskland som rapsfrö, nötkött, griskött och mjölk och från Indien i form 
av bomull, bönor och ris. En viss mängd vatten kommer även från Pakistan och Uzbekistan. Och vi exporterar 
föroreningar. För samtidigt som det går åt vatten lämnar produktionen också spår i dessa länder i form av exempelvis 
bekämpningsmedel, konstgödsel, metaller och salter. 
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Figur 1.3. Vattenstress (Water Scarcity Index, WSI) uttryckt som kvoten mellan årligt vattenuttag och mängden 
förnyelsebart vatten (16). 

Det går till exempel åt cirka 140 liter virtuellt vatten för att tillverka en kopp kaffe och flera tusen liter till ett par jeans. 
Importen av vatten sker från områden där det redan i dag råder vattenbrist (figur 1.3). Efterfrågan på vatten i ett land 
är en funktion av landets utvecklingsnivå, industrialisering och klimat. Beroende på ett lands ekonomiska status har 
det också olika förutsättningar att hantera en vattenbrist.  Rika länder har större möjligheter att importera varor som 
bomull och ris, som kräver stora mängder vatten vid odling och tillverkning. Vatten kan visserligen återanvändas, en 
brukar till exempel säga att vattnet i Rhen har passerat åtta människor innan det rinner ut i havet. Men detta 
förutsätter att de föroreningar som mänsklig aktivitet ger upphov till kan renas i tillräcklig omfattning och att det finns 
resurser att göra detta.  

För närvarande är det många länder som utnyttjar nästan hela den förnyelsebara vattenresursen. I till exempel delar 
av USA och Kina används till och med mer än så. Grundvattenreserver överutnyttjas genom att vatten som tagit 
årtusenden att bildas pumpas upp. Om en flyger över den amerikanska Mellanvästern kan en se ett mönster av stora 
gröna rundlar. Det verkar egendomligt att odla i cirklar istället för rektangulära åkerlappar. Men mönstret kommer av 
att det finns ett borrhål i cirkelns mitt varifrån vatten pumpas upp för att sedan ledas genom den roterande arm som 
snurrar ovanför marken och konstbevattnar grödan. Så länge det är ekonomiskt att pumpa upp vatten, det vill säga 
så länge dieseln inte är alltför dyr, kan det fortsätta trots sjunkande grundvattennivåer. Men till slut blir odlingen inte 
längre ekonomiskt lönsam och då får bönderna ge upp.  

I stora delar av nordöstra Kina är det inte längre möjligt att pumpa upp grundvatten för bevattning. Istället har Kina 
övergått till en annan strategi för att trygga sin matförsörjning. Landet köper upp mark i Afrika och Latinamerika för att 
i framtiden kunna försörja sin befolkning genom import av varor från dessa områden. 
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2. Att släcka törsten 
Jag har gått på det igen. Jag är en marknadsförares våta dröm. Kranvatten är den bästa 
drycken och det är viktigt att bara köpa saker som står på shoppinglistan och vara en 
medveten konsument. Ändå smög sig en flaska sockrat vitaminvatten ner i korgen när jag stod 
där i den långa ringlande kön i väntan på att betala för de varor jag skördat i livsmedelsaffärens 
diskar. Det var inte jag, det kan inte ha varit jag som stoppade ner den i korgen bara för att för 
att testa hur den smakar. Jag packar upp varorna hemma i köket och studerar 
innehållsdeklarationen noga. Vattnet innehåller förutom vitaminer en hel del socker. Jag ställer 
den i kylskåpsdörren bredvid Coca Cola-flaskan från helgens fredagsmys. 

 

Figur 2.1 Olika sorters vitaminvatten. 

 

Men varför skulle det vara så himla dåligt att dricka mineralvatten egentligen? Det är inte 
ohälsosamt, men det är inte nödvändigtvis nyttigare heller (17). Faktum är att mineralvatten 
ofta är vanligt kranvatten. På Livsmedelsverkets hemsida finns det regler för vad som får kallas 
mineralvatten och vad som får kallas källvatten. Mineralvatten är helt vanligt grundvatten som 
tagits upp ur en akvifer, det vill säga ur ett grundvattenmagasin. Det pumpas till en tankbil och 
transporteras till ett bryggeri. Där tappas vattnet på flaska, kolsyras och transporteras till en 
affär, varifrån vi sedan köper och fraktar hem vattnet.  Det vill säga hela hanteringen innebär 
en ganska lång och miljöovänlig omväg för något som går att få direkt ur kranen.  

Hanteringen av mineralvatten i PET-flaskor innebär också att plastsopberget växer med 
oroväckande hastighet. För några år sedan i ett forskningsprojekt i Nicaraguas huvudstad 
Managua, studerade vi dammar som magasinerade vatten vid stora regn. Det som blev kvar 
när regnvattnet sjunkit undan var drivor av plastflaskor och flipflop-sandaler. Visserligen 
återanvänder och återvinner vi här i Sverige den mesta plasten, men också det kostar energi i 
form av fossila bränslen. Och det räcker med att ta en promenad längs med en strand vid 
Östersjön för att inse att inte alla plastflaskor och plastkorkar återvinns. 

Men källvatten då, det är väl särskilt rent och hälsosamt? Källvatten måste visserligen till 
skillnad från mineralvatten tappas på flaska vid källan, alltså inga tankbilar som transporterar 
vatten till ett bryggeri är tillåtna. Även om det verkar som om tillverkarna vill få oss att tro 
motsatsen (kolla etiketterna på flaskorna), existerar nästan inga rena, opåverkade källor i dag.  
Produktionen av källvatten förutsätter så att säga en bryggeriindustri med en fungerande 
infrastruktur, som vägar, vid källan. Bon Aqua till exempel, källvattnet som tillverkas av Coca 
Cola, hämtar sitt vatten från Hanvedens grundvattentäkt söder om fabriken i Jordbro 
industriområde i Haninge. Tidigare var Hanveden en kommunal dricksvattentäkt med 
kvalitetsproblem. Höga järnhalter gjorde att vattnet måste pumpas upp och luftas för att 
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sedan återinfiltrera. På åsen förbi industriområdet passerar Gamla Nynäsvägen. Vintertid 
saltas vägen och dricksvattnet som tidigare togs upp på andra sidan vägen i Loviselunds 
vattentäkt hade höga kloridhalter på grund av vägsaltet. I dag är det bara Coca Cola som 
hämtar vatten från Hanveden. De delar av Haninge kommun som tidigare fick grundvatten från 
Hanveden får istället sitt dricksvatten från Mälaren via Norsborgs vattenverk.  

Försäljningen av läskedrycken Coca-Cola har ökat med fler hundra procent i Sverige de senaste 
20 åren. Cola har gått från festdryck till måltidsdricka. Drycken som uppfanns av apotekaren 
John S. Pemberton, började saluföras som en allmänt stärkande medicin 1886 i Atlanta, 
Georgia i USA.  

Coca-Cola har genom åren varit extremt framgångsrikt på marknadsföring och på att skapa en 
positiv identitet hos Coca-Cola-konsumenterna. Mer än hundra år av säljande livsstil har 
producerat en rad reklamfraser. I den senaste reklamkampanjen 2013 byttes Coca Cola-loggan 
ut mot de 144 vanligaste namnen i Sverige, Mohamed undantaget. Exempel på tidigare 
kampanjer: 

- Drink Coca-Cola (1886). 

- Refresh Yourself (1923). 

- The best friend thirst ever had (1938). 

- It´s the real thing (1970). 

- Coca-Cola is it (1982). 

- Enjoy (2000). 

Förutom socker innehåller drycken koffein, fosforsyra, växtextrakt och kemiska tillsatser. För 
att producera de 40 gram socker som finns i en 33 centiliters läsk går det åt ungefär 200 liter 
vatten, det vill säga ungefär lika mycket vatten som den genomsnittliga svensken förbrukar per 
dag. Dessutom behövs det ännu mer vatten för att framställa övriga ingredienser, samt för att 
producera en flaska av plast eller burk av aluminium och sedan förpacka drycken. 

Det blir en livsstil att dricka Cola och många klarar sig inte utan sin dagliga dos. På nätet kan en 
hitta många forum där en kan diskutera sitt beroende av den söta drycken. Koffein har ju en 
dokumenterat uppiggande verkan, kaffe är ju till exempel beroendeframkallande och kan 
orsaka abstinens i form av huvudvärk och svettningar då intaget upphör. På samma sätt kan 
det vara kännbart att sluta dricka Coca Cola (18).  

Bland de andra ingredienserna i Cola finns fosforsyra – ett surgörande ämne som riskerar att 
leda till urkalkning av skelettet (19). Dessutom är kombinationen syra och socker inte särskilt 
bra för tänderna. Men trots att den som dricker Cola riskerar att bli fet, urkalkad och få hål i 
tänderna är det ändå så svårt att sluta. 

Inte heller syntetiska sötningsmedel är någon lösning. Coca-Cola Zero sötas med aspartam, ett 
konstgjort sötningsmedel vars effekter på vattenmiljön inte är klarlagda. Coca-Cola Light 
sötades tidigare med det syntetiska ämnet sukralos, ett namn förvillande likt sackaros, d.v.s 
naturligt socker. Sukralos är vattenlösligt och passerar därför genom kroppen och genom 
reningsverken ut i sjöar, hav, sediment och organismer.  En amerikansk studie har visat att 
reningsverken inte förmår avlägsna ämnet (20). I en studie som Svenska Miljöinstitutet (IVL) 
hittades sukralos i det utgående vattnet från samtliga analyserade avloppsreningsverk (21). 
Numera sötas både Light och Zero med aspartam och smakar nästintill identiskt. Det är 
marknadsföringen som skiljer. Light marknadsförs som en dryck för kvinnor som tänker på 
vikten medan Zero riktar sig till unga manliga konsumenter. Sukralos är dock ett vanligt 
sötningsmedel i till exempel lättdrycker, yoghurt och ketchup 
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Coca-Cola jobbar hårt med miljöförbättrande åtgärder som att minska vattnet som går åt vid 
sockerrörs- och sockerbetsodlingar, använda sig av lokalt odlade sockerprodukter, tillverka 
PET-flaskor delvis gjorda av växtmaterial istället för plast gjord av olja, och med att minska 
storleken på flaskkorkarna. Plastflaskorna med Bon Aqua och Cola Zero består idag till nästan 
50 procent av växtbaserad och återvunnen plast (22). Men plastflaskor utgör trots allt en stor 
del av det sopberg som vi producerar. Och vid vattenbrist blir framställningen av Coca-Cola en 
prioriteringsfråga där det lokalt råder brist på dricksvatten och bevattning till grödor.  

Det finns dock exempel på samhällen som handlar utifrån en övertygelse att det går att göra 
något åt läsk- och mineralvattenkonsumtionen. Bundanoon, ett litet samhälle i Australien 
förbjöd flaskvatten efter en folkomröstning 2009 (23). Ursprunget till protesterna var att ett 
företag ville exploatera ortens vattentäkt för mineralvattentillverkning. Flaskvatten-
tillverkarnas lobbygrupper drog igång massiva kampanjer på Facebook och Twitter och 
Youtube som förlöjligade invånarna. Men många andra hörde också av sig och ville studera hur 
Bundanoon lyckades med sitt flaskfria initiativ. Numera finns det fler exempel; de 
kanadensiska provinserna Nova Scotia och Manitoba har förbjudit flaskvatten på officiella 
kontor och det finns organisationer som arbetar för att universitet och högskolor ska bli 
plastflaskfria (24). 

Vad du kan göra: 
 Drick kranvatten till maten 

 Ta med egen flaska och fyll på kranvatten på utflykten, träningen eller skolan/jobbet 

 Kräv returglasflaskor med pant istället för plastflaskor 

 Jobba för att dricksfontäner med kranvatten installeras på offentliga platser (typ torg, 

T-baneuppgångar, pendeltågsstationer, affärer) 

 Berätta för dina kompisar om hur mineralvatten och källvatten tillverkas 

 Lobba för att det på ert företag bara finns kranvatten vid luncher, fikastunder etc 

 Välj bort light-läsk med konstgjorda sötningsmedel 

 Drick lokalt producerad dryck: äppelmust, cider, öl, vin istället för importerade 

produkter 

 Pressa egen juice 

 Egen tillverkning av kolsyra typ Sodastream och tillverka egen läsk eller bubbelvatten 

till fredagsmyset 

 Kräv ursprungsmärkning och info om miljöbelastning. Det är svårt för en enskild 

konsument att skaffa info och vara påläst om allt  
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3. Välkommen att grilla, ta med en bit kött! 
Det är lördag kväll i ett sommarstugeområde i Stockholmstrakten. En frestande lukt av grillat 
sprider sig och retar aptiten. Var man med minsta självaktning har numera en värstinggrill på 
sin trätralliga altan. Inte någon futtig kolgrill som måste lirkas att brinna med tändvätska och 
grilltändare. Nä, vi snackar stora maffiga gasoldrivna pjäser som kan förse ett kompani med 
mat för en heldagsövning. Här står jag bredvid den blänkande (nyputsade?) saken och iakttar 
under tystnad värdens skickliga köttjonglering. Grillning är en machosport, det tävlas i storlek 
på grill och i extrautrustning, men även i marinad och tillbehör. Det går åt en hel del kött för 
att kunna avgöra vem som vunnit, det är bara att kolla Facebook eller Instagram för detaljer. 
Vegetarianer lämnas åt sitt tandgnisslande haloumitugg när de andra prisar värdens 
grillfärdigheter.  

En kompis jämförde ett exemplar av Vår kokbok från 70-talet med den senaste utgåvan och 
det visade det sig att mängden kött per portion i standardrecepten ökat från ca 100 till 150 
gram för oxfilé. Det stämmer väl med statistik från Jordbruksverket som visar att den 
genomsnittliga årliga konsumtionen av kött har ökat i Sverige med mer än 35 kg de senaste 50 
åren. I början av 1960-talet åt medelsvensson 50 kg kött under ett år. Idag går det åt mer än 85 
kg per person och år (Figur 3.1). Vi äter alltså nästan ett kvarts kilo per dag. Och vi verkar inte 
ha nått ”peak meat” på långa vägar än. Konsumtionen fortsätter att öka, mycket beroende på 
bantningsdieter som LCHF som förordar en mer köttrik diet. Under samma period har kött 
blivit relativt mycket billigare. Priset per kilo har sjunkit relativt medelinkomsten, vilket innebär 
att kött måste produceras betydligt mer effektivt idag än för 50 år sedan.  

 

Figur 3.1 Köttkonsumtionen i Sverige, kg per person och år (25) 

 

Effektiv köttproduktion betyder en djurindustri med stora besättningar som lever på små ytor 
och som utfordras med billigt kraftfoder. De flesta har hört att kött är dåligt för klimatet – 
djuruppfödningen bidrar med 18 procent till växthuseffekten (26). Men att köttkonsumtionen 
dessutom påverkar tillgången på färskvatten är kanske inte lika välkänt. Liksom människor 
behöver ju djur vatten att dricka, och för att odla maten som djuren äter går det åt vatten. När 
omvägen så att säga går via animaliskt protein istället för direkt konsumtion av vegetabiliskt 
protein som soja eller ärt- och baljväxter direkt, innebär det alltså en mycket dålig 
vatteneffektivitet. För att få fram ett kilo soja går det åt cirka 3 000 liter vatten. Ett kilo nötkött 
kostar mer än fem gånger så mycket vatten, närmare 16 000 liter (27). Det går alltså åt ca 16 
ton vatten för att producera ett kilo kött.   

Import av nötkött från Brasilien innebär alltså import av vatten. Och inte bara brasilianska 
nötkreatur äter brasiliansk soja. Användningen av sojahaltigt kraftfoder i Sverige har ökat 
rejält, vår import av soja har mer än fördubblats sedan 1990. Varje år går det åt mer än 350000 
ton soja inom svensk djuruppfödning (28). Den ökade världsproduktionen av soja får också 
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påtagliga konsekvenser för Amazonas regnskogar och Cerradon, Brasiliens savann. Enligt siffror 
från det brasilianska rymdforskningsinstitutet har närmare 20 procent av Amazonas skövlats 
de senaste 40 åren, vilket motsvarar nästan två gånger Sveriges yta (29). Varje år beräknas 
cirka 20 000 km2 av regnskogen försvinna (29).  

Brasilien är också världens största konsument av växtgifter (28). Fortfarande används 
bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna i Sverige utan restriktioner (30). Ett nervgift 
som metylparation används mot insekter och ämnet parakvat för avlövning (28). Och alltmer 
och allt starkare bekämpningsmedel behövs för att kunna producera sojan, eftersom skadedjur 
och andra organismer vänjer sig vid giftnivån. Förutom att lantarbetarna hela tiden arbetar i en 
miljö med höga halter av bekämpningsmedel, läcker gifterna ut och förorenar brunnar och 
vattendrag. Människor i sojaodlingsområden får alltså i sig höga doser bekämpningsmedel 
både på jobbet och hemma via dricksvatten och livsmedel (30). 

Företagen Monsanto och Syngenta som säljer bekämpningsmedel säljer också genmodifierat 
utsäde som är resistent mot bekämpningsmedlet, vilket innebär att det är möjligt att bespruta 
sojafälten i princip hur mycket som helst. När bonden väl har börjat med bekämpningsmedels-
resistent utsäde är det svårt att gå tillbaka till giftfri odling. För att öka skördarna går det också 
åt stora mängder konstgödsel vilket i sin tur ökar övergödningen av vattendrag och förorenar 
brunnar.  

När inga träd längre binder jorden och håller markfukten ökar risken för att de tunna 
jordlagren kan spolas bort. Mer bete och intensivt jordbruk innebär också att jorden lättare 
sköljs ut i vattendrag och gör dem grumliga och grundare (31). I grumliga vattendrag minskar 
växt- och algproduktionen och temperaturen ökar, vilket påverkar vattenlevande organismer.  
För mycket betesdjur på en liten yta kan också innebära att jorden packas så att infiltrationen 
minskar. Detta leder till en ökad risk för översvämning av ytvattendrag och sänkta 
grundvattennivåer (32). 

En krympande regnskog får konsekvenser för klimatet både lokalt och globalt. 
Skogsavverkningen påskyndar vattnets flöde tillbaka till havet och reducerar också regnets 
kretslopp över land. När det förr regnade häftigt över regnskogen i Amazonas från moln som 
rörde sig in från Atlanten rann endast en fjärdedel av vattnet av. Tre fjärdedelar avdunstade 
upp i atmosfären där det sedan fördes vidare längre inåt land och gav mer regn. Nu när 
marken istället röjs för åker eller bete ökar avrinningen och mängden vatten tillgängligt i 
inlandskretsloppet minskar i oroväckande grad (33). En allt torrare regnskog blir mer sårbar för 
bränder när oväder med blixtar slår ner (34). En lokal effekt kan alltså förstärka och snabba på 
avskogningen vilket får ännu värre effekter globalt. Mindre vegetation innebär också mindre 
mängd vatten bundet i växtmassan vilket i sin tur ger häftigare väderförlopp. 

Många djur innebär också mycket skit. Det finns lagar och regler för hur avföring från 
människor ska hanteras. Men gödsel från stora djurbesättningar som inte ingår i ett kretslopp 
och används i jordbruket innebär stora miljöproblem och där är ofta lagstiftningen inte lika 
tydlig i alla länder. Gödsel innehåller avsevärda mängder näringsämnen som kväve och fosfor, 
men också läkemedelsrester som antibiotika och hormoner, tungmetaller som koppar, zink, 
kadmium och bly och också sjukdomsalstrande bakterier och virus (35). Beräkningar visar att i 
USA beror 55% av erosionen till sötvattendrag på djuruppfödning och bidraget till övergödning 
av kväve med 32% och fosfor med 33% (35). Sektorn bidrar också med 37% av 
bekämpningsmedelsanvändningen och står för 50% av antibiotikan som används i USA. Även 
stora delar av Östersjön, Öresund och Kattegatt är övergödda och har syrebrist till följd av 
industrijordbrukets konstgödselanvändning och gödseln från stora djurbesättningar (36).  

Vattenförbrukningen vid slakt är inte obetydlig, mellan 44 och 60% av det vatten som används 
för köttproduktion förbrukas vid slakteriet (35). Det inkluderar slakt, styckning och urtagning 
av inälvor. Avloppet från slakterier innehåller förutom stora mängder av organiska ämnen som 
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blod, fett, inälvor, hår och horn, näringsämnen och bakterier, vilket innebär en stor belastning 
på vattendrag nedströms om inte slakteriet är anslutet till ett reningsverk.  

Den industriella djurhanteringen innebär miljöproblem men är i grunden också ett etiskt 
problem.  Djur har ett medvetande och vi har ett ansvar att se till att behandla dem med 
respekt och inte utsätta dem för onödigt lidande. Vi ägnar stor omsorg åt våra husdjur, vi är 
beredda att sträcka oss långt för att vårt marsvin eller vår katt eller hund ska må bra. Det kan 
jämföras med hur vi behandlar till exempel grisar som rent objektivt har en högre intelligens 
än hundar men som vi uppenbarligen inte värderar lika högt. Är det rimligt att blunda för 
djurplågeriet bara för att vi gillar smaken av en blodig biff, stekt bacon eller grillad kyckling?  

Vid andra världskrigets slut var det svenska jordbruket självförsörjande med baljväxter som 
odlades och bidrog till proteinförsörjningen av människor och djur, inget virtuellt vatten 
importerades. Samtidigt förbättrades jordens bördighet genom baljväxternas kvävefixerande 
egenskaper. Den ökade användningen av fossil energi till produktion av konstgödsel och 
bekämpningsmedel, drivmedel till maskiner och transport av livsmedel har inneburit att det 
inte längre är lönsamt för lantbrukarna att odla sitt eget proteinfoder. I dagens moderna 
jordbruk går det åt ca tio kalorier från fossila bränslen för att producera en kalori föda, det vill 
säga vi äter olja (37). Specialisering av lantbruket har också bidragit till en ökad import av 
djurfoder där lantbrukaren antingen ägnar sig åt djuruppfödning eller odlar spannmål (38).  

Vad du kan göra: 
 Byt ut en del av köttet mot andra proteinkällor som ärtor, linser eller bönor 

 Inför en vegetarisk dag eller vegetarisk lunch 

 Lobba för införandet av en köttskatt 

 Ta till vara rester, undvik att slänga 

 Inför märkning som visar miljökonsekvenser tex koldioxid- och vattenfotavtryck 

 Betala för en ko/gris/kyckling eller ett får och för att det står uppstallat. Hälsa på. Och 

hämta köttet sedan. 

 Välj ekologiskt kött från ekologiska gårdar där djuren går ute och äter närproducerat 

foder 

 Välj närproducerat kött 

 Förenkla reglerna för småskalig köttproduktion tex gårdsslakt 

 Var skeptisk till dieter som baseras på kött typ LCHF 

 Låt alla skolbarn få göra ett besök på en bondgård 

 Låt alla skolbarn få göra ett besök på ett slakteri 

 Bli vegetarian 

 Bli vegan   
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4. Fula fisken eller snart går skam på torra land 
I saluhallen passerar vi ”Fina Fisken”-restaurangen som annonserar om färsk fisk. När jag 
närmare granskar tavlan utanför restaurangen inser jag att det knappast handlar om 
Östersjöfisk. Åtminstone inte att döma av rätterna på menyn. Den färska fisken har alltså inte 
landats på den här kusten, utan förmodligen flugits in eller kommit med bil. Om den är färsk. 
En djuphavsfisk som marulk kommer åtminstone definitivt inte från Östersjön. Däremot är den 
utrotningshotad och rödlistad hos WWF. Om det är mina kommentarer eller de höga priserna 
på menyn som får hela lunchsällskapet att dra vidare är vet jag inte men vi fortsätter i alla fall 
till en annan restaurang i saluhallen som erbjuder fisksoppa med aioli.  

– Vad är den vita fisken för sort, undrar jag misstänksamt och stirrar ned i skålen som kunden 
före mig har på sin bricka.  

– Bergtunga tror jag, säger tjejen bakom disken lite tveksamt. 

– Bergtunga, upprepar jag misstänksamt, är du säker? Inte pangasius då? Varifrån kommer 
fisken? 

Tjejen ger mig en trött blick. 

– Om du inte tycker om fisk kanske du ska ta nåt annat att äta, föreslår hon tålmodigt. 

Det slutar med att jag äter vegetariska nachos till lunch. Garanterat fiskfria. 

Vattenbruk är idag den snabbast växande livsmedelssektorn i världen, med en genomsnittlig 
årlig tillväxt på drygt sex procent (39). Hajmal eller pangasius är en odlad fisk som på kort tid 
blivit mycket populär i Sverige. Det mesta av fisken kommer från Vietnam där 
pangasiusindustrin är större än de norska laxodlingarna. Fisktätheten i pangasiusodlingarna är 
hög, mängder med fiskar är hopträngda i dammar för att odlaren ska uppnå en bättre 
lönsamhet. Intensifieringen av fiskodlingen resulterar i sjukdomsutbrott av svampsjukdomar 
och parasit- och bakterieangrepp hos fiskarna. Många odlare väljer därför att behandla med 
antibiotika i förebyggande syfte. Vid en undersökning av bakterier från fyra fiskodlingar I södra 
Kina visade sig 98,5% av de isolerade bakterierna vara resistenta mot en eller flera av de 
testadesorterna av antibiotika (40). 

För att förse den odlade fisken med mat sker utfiskning av lokala bestånd av småfisk som blir 
till fiskfoder. Fiskodlingarna ger upphov till utsläpp av stora mängder fosfor och kväve som 
finns i det överblivna fiskfodret och i avföringen från fiskarna. Utsläppen av antibiotika och 
näringsämnen från odlingarna förorenar vattnet i floderna, hotar ekosystemen och flodfisken 
som lokalbefolkningen äter (41). Vattnet i floden nerströms fiskodlingarna kan inte användas 
till dricksvatten och är ofta så förorenat att det inte borde användas till bevattning eller 
livsmedelsframställning. 

Enligt FAO är 85 procent av jordens fiskebestånd maximalt utnyttjat eller överfiskat (39). Fisket 
är en samhällsekonomiskt ineffektiv historia med en gigantisk överkapacitet. Kostnaderna 
överstiger vida intäkterna.  Sverige stöder utfiskningen via EU.  Sverige stöder också fisket 
genom olika regeringsbeslut (42). Stödet består bland annat i att yrkesfiskare får a-kassa vid 
fiskestopp, strukturstöd och fartygsbidrag. Men den stora delen av stödet består av 
skattesubventioner genom att fiskefartyg är befriade från bränsleskatt (42). Förutom att gynna 
utfiskningen har subventionerna också medverkat till användande av bränsleslukande fartyg 
vilket i sin tur bidrar till försurningen av havet genom utsläpp av svaveldioxid.  

EU-subventionerna går inte bara till utfiskning i europeiska vatten utan också till att betala en 
överdimensionerad fiskeflotta för att köpa rätten att fiska vid Afrikas västkust. Till detta 
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kommer ett omfattande tjuvfiske som bedrivs av europeiska båtar, ofta byggda med EU-
subventioner. Värst har det varit utanför Somalias kust. Där befolkningen tidigare levt av 
småskaligt fiske har utfiskningen lett till en övergång till sjöröveri. Efterhand har piraterna 
skaffat sig allt tyngre vapen och kapar numera fartyg av alla de slag för att kräva ägarna på 
lösesummor.  EU:s flotta i området griper pirater och överlämnar dem till Seychellerna. Där 
döms de och får avtjäna sina straff, vilket gör att fängelserna svämmar över. Den lilla 
önationen vädjar nu om hjälp från internationella partners. Den svenska regeringen har gett i 
uppdrag åt Försvarsmakten att planera för att skicka styrkor som ska bekämpa piraterna. 

Det finns trots allt exempel på att det går att vända trenden av utfiskning. När Alaska blev en 
egen delstat 1953, var laxbeståndet på upphällningen och fiskeindustrin så illa däran att 
president Eisenhower förklarade Alaska som ett katastrofområde. En lagtext infördes där det 
angavs att förnybara naturresurser ska användas och bevaras på ett hållbart sätt. Det tog tid 
att vända utfiskningen till en förvaltad fiskresurs. Men efter 20 år av hållbar förvaltning, 
fiskodlingsprogram och intensiv forskning är numera en hållbar skörd på 100-200 miljoner ton 
per år realistisk (43).  

 

Figur 4.1 Akvaponiskt system. Ett slutet kretslopp där input är vatten och fiskmat, och output är fisk och grönsaker. 

 

Det är också möjligt att odla fisk på ett mer hållbart sätt. Fisk som produceras i akvaponiska 
system kan i framtiden ersätta vildfångad fisk och fisk odlad i kassar i sjöar och hav. Akvaponi 
innebär att fiskar och växter odlas i ett slutet kretslopp.  Fiskarna matas med fiskfoder och 
överbliven fiskmat och avföring från fiskarna blir till näring åt grönsaker (exempelvis tomater, 
gurka, sallad), som i sin tur renar vattnet åt fiskarna i det slutna systemet. Input är fiskfoder 
och regnvatten och output är fisk och grönsaker. Förutsättningarna för att akvaponiska 
odlingar ska vara hållbara är att utfodringen av fiskarna sker med vegetabiliskt foder eller 
fiskfoder baserat på ekologiska musslor. 
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Vad du kan göra: 
 Välj vildfångad fisk från stabila bestånd: KRAV eller MSC. 

 Undvik rödlistade arter (välj absolut inte ål), kolla Naturskyddsföreningens eller WWF:s 

listor. 

 Undvik odlad lax. 

 Ät inte jätteräkor. 
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5. Kan en flod ta slut? 
Den rutinerade stridspiloten styr med lätt hand den lilla turisthelikoptern. Vi närmar oss den 
gigantiska Hooverdammen i Nevada, USA, som var den största i sitt slag när den byggdes på 
1930-talet. Framför dammen spänner den nya bron sitt valv över dalgången. Motorvägen går 
numera högt över den gamla vägen på dammkrönet. Från min plats bredvid piloten ser jag 
runt hela reservoaren uppströms dammen ett vitt band på berget ungefär som smutsranden i 
ett badkar när vattennivån sjunker.  Det är saltavlagringar. Enligt piloten är nivån i reservoaren 
den lägsta sedan dammen färdigställdes på 1930-talet och magasinet fylldes upp för första 
gången. Den låga nivån är en följd av en rad torrår i kombination med ett stort uttag från 
Coloradofloden till dricksvatten och bevattning. Närmare 17 miljoner människor är i dag 
beroende av vatten från floden. 

 

Figur 5.1 Hooverdammen med Lake Mead uppströms.  I förgrunden den nya motorvägsbron. (Foto May-Britt Öhman) 

I Las Vegas är det varje kväll möjligt att se imponerande vattenshower. Särskilt imponerande är 
det med tanke på att staden ligger mitt i öknen. Allt vatten till hotell och restauranger, till 
fontäner och vattenland måste transporteras i långa ledningar till staden från floden. Vegas 
växer men floden krymper. Så mycket att ett nytt intag till vattenverket fått sprängas på en ny 
och lägre nivå i berget eftersom det gamla var för högt beläget och periodvis ovanför 
reservoarens yta. Men inte bara ett flertal städer, som Las Vegas, Nevada och Phoenix, tar sitt 
dricksvatten från Coloradofloden. Två tredjedelar av Coloradoflodens vatten används till 
bevattning (44). Floden är beroende av snötäcket i Klippiga bergen för sitt tillflöde. I Central 
Valley i Kalifornien finns stora vete-, frukt- och grönsaksodlingar som är också beroende av 
Coloradofloden och av snösmältningen på Sierra Nevada i öster för bevattning. 
Klimatförändringarna kan innebära att alltmer nederbörd kommer som regn vilket kan 
medföra periodvisa översvämningar och däremellan torka (45).  

Ett allt större problem är försaltningen av Coloradofloden. Ju längre nedströms floden desto 
högre blir dess innehåll av salter. Salter tillförs floden från omgivande jordar. Avdunstning från 
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större dammar och odlingar gör att saltet anrikas och vattnet längre nedströms inte kan 
användas som dricksvatten utan avsaltning (46). Dessutom påverkar ett stort uttag uppströms i 
floden förhållandena nedströms, vilket kan leda till konflikter mellan USA och Mexiko. En 
torrlagd flod är förödande för det biologiska livet. I fallet med Coloradofloden är det under 
stora delar av året i stort sett inget vatten som når Mexiko och utloppet i Kaliforniska viken 
(47). 

När en flod torkar ut sjunker också grundvattennivåerna i områdena runt floden. Ett ökat uttag 
av dricksvatten till storstäderna kan alltså visa sig påverka floran i närbelägna dalgångar 
eftersom utströmningsområden för grundvattnet torrläggs (48). Jordbrukets beroende av 
konstbevattning globalt sett är en tickande bomb. På 1930-talet inträffade svåra stoftstormar i 
mellanvästern i USA, the Great Dust Bowl. På 1920-talet hade många amerikanska bönder 
flyttat till The Great Plains i mellanvästern. Marken plöjdes i djupa fåror för veteodling.  I 
början av 1930-talet inträffade flera år av svår torka. När det inte fanns ett täckskikt av 
vegetation som kunde hålla kvar jorden bildades svåra sandstormar som spreds så långt som 
till Washington på östkusten och tvingade fram stora folkomflyttningar. Många drog västerut 
till Kalifornien. Det är detta som Steinbeck skildrar i Vredens druvor. Risken är att detta 
inträffar igen på platser där jorden brukas i stora konstbevattnade monokulturer när 
grundvattenreserverna tryter.  

Det krävs att jorden brukas på ett långsiktigt hållbart sätt och inte utarmas på näringsämnen. 
Brukande av jorden utan att plöja (no-till farming), odling av mer torktåliga grödor och en 
effektivare bevattning kan förbättra situationen. Sverige är beroende av import av frukt, 
grönsaker och spannmål från områden där odlingarna konstbevattnas och grundvattnet 
överutnyttjas. Därför är det nödvändigt att se över försörjningssäkerheten och öka andelen 
grödor som odlas i Sverige. Den spirande stadsodlingen och nyväckta koloniträdgårdsrörelsen 
innebär möjligheter för de enskilda att vara mer oberoende av livsmedelsimporten. Men det 
krävs också en mer övergripande planering på nationell nivå som inkluderar förutsättningar för 
ett framtida samhälle baserat på en mer lokal odling. 

Vad du kan göra: 
 Välj ekologisk frukt och grönt 

 Välj frukt och grönt efter säsong 

 Satsa på självplock, det finns också mycket att hämta i skogen 

 Fråga grannen om du kan få fallfrukt eller överblivna bär 

 Plantera fruktträd och bärbuskar istället för prydnadsträd och – buskar 

 Skaffa en kolonilott 

 Odla på balkongen 

 Be kommunen eller fastighetsbolaget om tillstånd att odla på mark i anslutning till 

bostadsområdet 

 Guerillaodla i parker och andra grönområden 
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6. Vara fräsch och lukta gott 
Det räcker inte att vara hel och ren – det gäller att utrota minsta bakterie som skulle kunna 
resultera i dålig lukt. Därför krävs det bakteriedödande ämnen i diskmedel, duschdraperier, 
underkläder, soppåsar, kattsand och ytbehandling av skärbrädor, köksbänkar, tangentbord, 
miniräknare och leksaker.   

För att åstadkomma den bakteriefria miljön används triklosan i tandkräm och nanosilver i 
träningskläder och tvättmaskiner. Triklosan introducerades på 1970-talet för användning i 
operationskläder på sjukhus. Den världsledande tillverkaren Ciba har sedan dess identifierat en 
mängd nya användningsområden för ämnet. Produkter som innehåller Mikroban, Irgasan, 
Tinosan, Lesol, Cloxifenolum eller Biofresh innehåller alla ämnet. Triklosan finns i allt från tvål 
till leksaker och är vanligt förkommande som ytskiktsbeläggning. Bänkskivor tillverkade av 
krossat kvartsmaterial sammanbundet av kompositmaterial är till exempel ofta behandlade 
med triklosan som långsamt ska transporteras till produktens yta och göra den antibakteriell. 
När triklosan blir alltmer vanligt i konsumentprodukter ökar mängderna i vattendragen 
eftersom det mesta av triklosan hamnar i avloppsvattnet (49). En svensk studie har påvisat 
höga halter av triklosan i bröstmjölk (50). Eftersom ämnet är bioackumulativt och persistent 
samlas det ofta i fettvävnad och överförs från moder till foster via navelsträngen, och till 
spädbarn via bröstmjölken.  

I århundraden har silvrets antibakteriella egenskaper varit kända, men ämnet är inte enkelt att 
använda. Det är svårt och dyrt att placera en klump silver i en produkt. Men genom att 
tillverka partiklar i nanometerstorlek kan sådana partiklar enkelt införlivas i en rad olika 
produkter som ytbeläggningar i till exempel kylskåp och i tyger. Utbudet av 
konsumentprodukter med nanosilver har fullkomligt exploderat de senaste åren. Det finns 
tvättmaskiner med en inre beläggning av silverjoner som frigörs vid tvätt. Avloppsvatten från 
tvätten rinner sedan ut i vattendragen. Rester av silver har hittats i vattnet både i Mälaren och 
i Östersjön (51). 

 

Figur 6.1 Produkter som innehåller nanosilver…  … och zinkpyrition 

Syntetiskt framställda nanosilverpartiklar har visat sig ha bättre bakteriedödande effekt än till 
och med penicillin (52). Spridningen av nanosilver i miljön är ett allvarligt problem (53). Om till 
exempel nanosilver tillförs jordar via vatten eller slam kan det få allvarliga konsekvenser med 
tanke på att det är bakterierna i jorden som ”gör jobbet”.  Nanosilver i avloppsreningsverken 
utgör ett problem för reningsprocesserna. Den ökade användningen av bakteriedödande 
medel ökar också risken för att resistenta bakteriestammar uppstår. 

Det är inte alltid så enkelt att förstå innehållsförteckningen på hygien- och skönhetsprodukter 
men triklosan ska innehållsdeklareras och det kan i så fall vara möjligt att som konsument 
undvika att köpa sådana produkter. Kanske borde vi också vara noggrannare med att ställa 
krav på de produkter som vi smörjer in oss med eller använder i vår mun, där ämnen lätt kan 
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absorberas och tas upp av kroppen (54). Och att andra bakteriedödande ämnen som tillförs i 
olika produkter som tangentbord och mobiltelefoner deklareras borde vara ett minimikrav. Att 
välja underställ och träningskläder i ekologiska material som inte impregnerats med nanosilver 
och köksmaskiner utan nanosilver borde också vara självklart. 

Många mjällschampon som till exempel Head & Shoulders innehåller den giftiga substansen 
zinkpyrition. År 2001 förbjöds ämnet i båtbottenfärger på grund av att det enligt 
Kemikalieinspektionen är mycket giftigt för vattenlevande organismer och det krävs endast 
låga koncentrationer för att negativa effekter ska uppstå (55). Eftersom många tvättar håret 
dagligen med mjällschampo blir det avsevärda mängder till reningsverken. Data saknas om vad 
som händer med zinkpyrition i svenska avloppsreningsverk, hur mycket som går ut med renat 
vatten, hur mycket som fastnar i slam och vad som händer vid slamrötning (56). 

Vad du kan göra: 
 Var en medveten konsument och fråga om innehåll av antibakteriella ämnen 

 Se över tvättvanor, exempelvis genom att vädra kläder istället för att tvätta dem. 

 Kräv innehållsdeklaration av antibakteriella ämnen 

 Informera vänner och släkt om effekten av antibakteriella medel 

 Undvik mjällschampo med zinkpyrition 

 Tvätta håret mindre ofta då irriteras inte hårbotten lika mycket 

 Tillverka eget schampo (se nopoo.se) 
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7. Don´t worry, be happy! 
En sen kväll, eller snarare tidig morgon, när jag är på väg hem inser jag att jag behöver fylla på 
mitt förråd av huvudvärkstabletter. Bara för några år sedan hade detta varit ett problem, men i 
dag är det som tur är bara att ta omvägen till den dygnetruntöppna macken och handla det 
som behövs.  

I Europa finns det över 4 000 aktiva medicinska substanser och nya tillkommer hela tiden (57). 
I Sverige används drygt 1000 olika läkemedelssubstanser (56). Användningen av läkemedel 
ökar konstant för människor men också för djur. Numera finns värktabletter i närmsta 
matbutik, på macken eller i något av alla de nyöppnade apotek som vuxit som svampar ur 
jorden sedan apoteksomregleringen 2009. Försäljningen av receptfria läkemedel på apotek 
ökade med 1,5 procent och på andra försäljningsställen där en sådan försäljning får ske med 
18 procent mellan 2011 och 2012. Även om tillgängligheten för människor i glesbygd inte har 
ökat har antalet apotek i storstäderna ökat och därmed också försäljningen.  

 

Figur 7.1 Varje dag äter i genomsnitt 750 000 personer i Sverige lyckopiller. 
 

Många mediciner passerar i stort sett opåverkade genom avloppsreningsverk ut i naturen. 
Processerna i reningsverken är anpassade för att avlägsna näringsämnen, att förhindra 
nedskräpning, smittspridning och övergödning av vattendrag. Reningsverken är inte byggda för 
att reducera läkemedelsrester och andra miljöstörande ämnen, syntetiska substanser som är 
framtagna för att bekämpa sjukdomar. Tvärtom stör läkemedelssubstanser ofta de biologiska 
reningsstegen som sköts av mikroorganismer (56).  Läkemedel är designade för att påverka 
biologiska system och utformade för att ha en långtidseffekt, vilket också påverkar hur mycket 
som kan renas i avloppsreningsverk. De är persistenta och bioackumulativa, det vill säga bryts 
inte enkelt ned, utan lagras i vattenlevande organismer.  
Och mängden psykofarmaka ökar stadigt. Mellan 1992 och 2007 ökade försäljningen av 
mediciner som Fontex, Zoloft och Cipramil i Sverige med 700 procent, och enligt 
Socialstyrelsens statistik för år 2012 skrevs fick mer än 750 000 svenskar en daglig dos 
antidepressiva läkemedel (58). Inte bara människor utan också husdjur äter psykofarmaka i allt 
större omfattning (59). En stor del av dessa läkemedel passerar genom kroppen och 
avloppsreningsverk ut i sjön. En spansk studie har påvisat höga halter av psykofarmaka i 
vattendrag nedströms avloppsreningsverk i Madridområdet (60). Höga koncentrationer av 
fluoxetin som är den aktiva substansen i antidepressiva läkemedel som Prozac har uppmätts i 
de stora nordamerikanska sjöarna (61).  
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Många ämnen, däribland diklofenak (aktiv substans i Voltaren) och ibuprofen (från 
värktabletter som Ipren och Ibumetin) passerar tämligen opåverkade genom 
avloppsreningsverken vidare ut i Östersjön. I en undersökning som fokuserade på utsläpp från 
tätbebyggda områden och de vattendrag och sjöar som ligger nedströms 
avloppsreningsverken undersöktes 101 läkemedel och dessas halter i avloppsreningsverk, 
ytvatten, dricksvatten och vildfångad fisk (62). Resultatet av studien visar att hela 85 av de 101 
läkemedlen kunde detekteras i utgående, behandlat avloppsvatten. Sju prover med tio 
abborrar i varje prov analyserades och så mycket som 23 av 101 analyserade läkemedel 
hittades i dessa prover. 

Användningen av antibiotika hos människor och djur är ett växande problem. Även 
processerna i reningsverken påverkas (63). Pharmacia och Astra var tidigare två stora företag 
med läkemedelsframställning i Sverige. Numera är dessa företag uppköpta av multinationella 
företag och en stor del av de läkemedel vi konsumerar i Sverige tillverkas utomlands. Forskare 
från Göteborgs universitet undersökte vattendrag nedströms fabriker i Indien där antibiotika 
framställs. Halterna i utloppet från fabriken visade sig vara högre än halterna i blodet hos en 
person som ordinerats antibiotikan (64). I dessa vattendrag fann forskarna också en ökad 
frekvens av antibiotikaresistenta bakterier (65). Och dessa resistenta bakterier kan flyga, 
kanske inte på egen hand, men som fripassagerare på turister som återvänder hem till Sverige.  

Frågan är om vi verkligen behöver läkemedel i den omfattning vi nu konsumerar dem. Eller om 
den ökade konsumtionen är tecken på ett sjukt system.  

Vad du kan göra: 
 Kräv internationellt producentansvar för läkemedel. 

 Gör fler mediciner receptbelagda och var mer restriktiv med antibiotika  

 Lämna in överblivna läkemedel till apoteket 

 Fråga efter miljömärkta läkemedel på apoteket 

 Se över din och familjens läkemedelskonsumtion. Går det att förändra livssituationen?  

 Finns det alternativa mediciner som innehåller aktiva substanser som är lättare att 

bryta ned, exempelvis naturläkemedel?  
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8. Gjuta olja på vågorna 
Nigeria är ett av de världens oljerikaste länder och Afrikas största oljeexportör. Totalt finns 
mer än 600 oljefält och varje dag utvinns ofattbara 2,1 miljoner fat (ett fat är 159 liter). Av 
detta blir nästan ingenting kvar i landet, tvärtom råder ofta brist på fordonsbränsle och 
fotogen i Abuja, huvudstaden vid kusten. Vad som däremot blir kvar är all den råolja som 
läcker ur de bristfälliga ledningarna och förorenar miljön.   

Oljeutvinningen i Nigerdeltat påbörjades 1958 efter att råolja hittats 1956, men kom igång i 
större skala kring 1970. Först på plats var det holländska företaget Shell. Sedan dess har andra 
bolag som Exxon, Chevron och Texaco etablerat sig i landet. Nigeria som vid mitten av 1960-
talet var självförsörjande på livsmedel är numera helt beroende av import. Landet räknades vid 
1980-talets början som ett av jordens medelinkomstländer, men sedan dess har det bara gått 
utför. Idag är Nigeria ett av världens fattigaste trots att landet är mycket rikt på naturtillgångar.  

Nigerdeltats mangrove- och regnskogar uppvisar en mycket stor artrikedom. Hit flyttar bland 
annat svenska flyttfåglar om vintern. Från början var den nedre delen av deltat under delar av 
året ett gigantiskt våtmarksområde täckt av mangroveskog. Uppströms de större floderna 
bredde regnskogen ut sig. En del av detta är nu förstört till följd av oljeutvinningen. Här i ett av 
världens mest ömtåliga ekosystem utvinns oljan. Naturgasen som tas upp betraktas oftast inte 
som tillräckligt värdefull för att utvinnas, istället facklas den bort. Mitt i ingenting står en 
eldkvast ur ett rör ur marken och den stora facklan brinner utan avbrott så länge borrhålet 
används. Förbränningen av naturgasen försurar närmiljön (66).  

Oljan från borrhålen leds i otäta ledningar till flytande raffinaderier vid kusten och till väntande 
tankbåtar. Under 1990-talet uppgav oljeindustrin att korrosionen av ledningar utgjorde en risk 
för läckage, idag hävdar de att läckaget oftast beror på sabotage. Ledningarna springer ofta 
läck vilket innebär att olja forsar ut och dödar mangroveträden och förgiftar dricksvattnet och 
gör det omöjligt att bedriva jordbruk eller fiske i området. Lokalbefolkningen kämpar för att få 
ersättning för skadorna men trots att oljebolagen går med miljarder i vinst har mycket lite 
pengar betalats ut till lokalbefolkningen. Flera av de som har jobbat aktivt för 
lokalbefolkningen har däremot fängslats och några har avrättats. 

Den 28 augusti 2008 brast en av Shells ledningar i Bodo Creek i Ogoniland. Olja pumpades ut i 
träsken och i floden i veckor. Shell hävdar att de först en och en halv månad senare fick 
kännedom om läckan. Och inte förrän ytterligare två månader senare lyckades företaget täta 
ledningarna. Ett halvår senare hade ännu ingen sanering av området påbörjats. Tvärtom hade 
ytterligare en oljeläcka i februari 2009 förvärrat tillståndet (67). Olja som läcker ut består av 
olika sorters kolväten och kan förorena jorden med tungmetaller som bly, krom, kadmium och 
kvicksilver (68).  En del av de kolväten som ingår i råolja är cancerogena, som bensen och 
toluen. 

Oljeutvinning har också inneburit miljöpåverkan vid till exempel ledningsläggning och 
byggnation av vägar. Så kallade ”seismic lines” en sorts diken som delar in området skapas vid 
de oljeletande undersökningarna (69). Vid undersökningarna används dynamit vilket har 
resulterat i stora skador på marken, och föroreningar av vattendrag. För att kunna 
transportera de tunga maskiner som behövs för oljeutvinningen har oljebolagen grävt ut 
kanaler. Genom dessa har havsvatten kunnat ledas in och förorena sötvattnet.  Det förorenade 
vattnet kan inte användas som dricksvatten och fisken dör (69).  Tillsammans med oljan som 
pumpas upp följer också ett oljehaltigt vatten, som kan vara mycket salt, med upp till ytan.  
Detta produktionsvatten leds oftast ut i ett närbeläget vattendrag. Stenmjöl som blir en 
restprodukt vid borrningen dumpas också ofta på plats, vilket innebär grumling av vattendrag 
och spridning av metaller. Allt detta sammantaget påverkar dricksvattenkvaliteten i området. 



 

Planeten Vatten   2013:3 
  Sidan 25 

Svenska företag deltar i utvinning av olja, med tveksamma konsekvenser för miljön. Själva 
affärsidén för mindre företag som Lundin Oil är att ge sig in och prospektera i politiskt instabila 
regioner dit de större oljebolagen inte gärna söker sig (70). Sedan 2008 har mer än 40 byar 
rapporterats ödelagda och en stor del av människorna har dödats eller tvångsförflyttats i 
samband med oljebolagens verksamhet i Etiopien där Lundin Oil verkar. Många av invånarna 
har flytt till grannländerna Kenya och Somaliland. Även Skanska har varit inblandad i 
tveksamma oljeprospekteringar i Sydamerika där de till exempel byggt infrastruktur åt 
oljeföretag i nationalparken Yasuni i Ecuador (71), vilket inneburit att den indianska 
urbefolkningen tvångsförflyttats. Oljeutvinning innebär utsläpp till vattendrag och försämrad 
vattenkvalitet.  

Transporter av den utvunna oljan sker med gigantiska oljefartyg som då och då går på grund. 
Årligen transporteras mer än 100 miljoner ton olja på Östersjön. Varje år rapporteras ett 
mindre antal incidenter. Det finns ett trettiotal oljehamnar längs våra kuster från Luleå till 
Strömstad och cirka 40 depåer för förvaring av oljan. 

 

Figur 8.1 Oljespill - HELCOM - Östersjön - År 1998-2004. Mellan 1998 och 2004 upptäcktes 2695 oljespill av 
medlemmarna av Helsingforskommittén (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Polen och Sverige). Antalet 
rapporterade oljespill beror på graden av övervakning. Data saknas för Ryssland och Litauen. 

 
Råoljan vidareförädlas och raffineras till en mängd olika produkter.  I Nynäshamn ligger ett 
raffinaderi som framställer bitumenprodukter, det vill säga produkter som asfalt. 
Processvattnet som används vid raffinaderiet renas i en anläggning lokalt innan det släpps ut i 
Östersjön.  
Transporter till bensinstationer och andra kunder sker med tankbilar. Ett tankbilsekipage kan 
väga upp till 60 ton och ha en last av 55 m3 bensin. Dessa ekipage passerar på vägar över 
grundvattenförekomster och vattendrag som till exempel Mälaren. Trafikverket har investerat 
många miljarder i vattenskyddsåtgärder för att kunna samla upp utsläpp i händelse av en 
olycka så att det inte drabbar de större vattentäkterna. 

Vårt oljeberoende verkar inte minska. Uppskattningsvis lägger Sverige 400 miljarder dollar per 
år i subventioner till fossila bränslen, vilket är sex gånger mer än vad som satsas på 
förnyelsebar energi. Flyg- och båttrafik är helt undantagna avgifter, och betalar heller ingen 
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bränsleskatt. Flygplatser sponsras av kommuner och erhåller skatterabatter och staten bidrar 
årligen med stora summor till SAS (42). 

Vad du kan göra: 
 Kräv en aktiv energipolitik dvs avskaffa skattesubventioner till fossila bränslen och 

beskatta flygplatser och flygtrafik, bilar och transporter. Satsa på förnyelsebar el. 

 Åk kollektivt. 

 Hemestra, dvs  semestra hemma i stället för att resa utomlands med flyg. 

 Gå med i en bilpool. 

 Välj bil som går på biogas, eller en elbil 
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9. En lördag på Biltema och Claes Ohlson 
På väg mellan Uppsala och Gävle, vid E4:an söder om Älvkarleby, står en urblekt skylt: 
”Welcome to China - 4 km”. Strax därefter tornar ett flervåningshus med pagodtak upp sig 
omgärdat av en mur som vill påminna om originalet i Kina. Jag stannar för att tanka och titta 
närmare på det imponerande bygget. Det är en ovanlig byggnad som kittlar fantasin. Tänk om 
det är fråga om en hemlig kinesisk verksamhet, att ett slags tomtens verkstad fast på mandarin 
som pågår i kinaslottet. Tänk om den storskaliga industritillverkning av alla prylar som vi 
shoppar på Claes Ohlson, Biltema, Jula, Rusta, ÖB och allt vad de heter i själv verket sker här.  

 Figur 9.1. Skylt vid E4, Älvkarleby. 

 
Claes Ohlson och Biltema har vardera mer än 15 000 olika artiklar i sina sortiment. Och vi köper 
allt fler artiklar för varje år. Biltema hade 2012 en omsättning på cirka 8 miljarder kronor och 
Claes Ohlsons omsättning var över 6 miljarder kronor. Båda företagen siktar på att öka 
omsättningen och etablera nya butiker i Sverige och utomlands. Liksom konkurrenterna Jula 
och Rusta bygger affärsidén på direktimport av produkter tillverkade i Asien och framför allt i 
Kina. Då Swedwatch besökte fem fabriker i Kina 2012 visade det sig att hälso- och 
säkerhetsarbetet var eftersatt (72). Arbetstagarna hade få möjligheter till medbestämmande 
och miljöfrågorna var inte prioriterade. 
Ökad produktion av varor medför i sin tur ett ökande uttag av råvaror i form av metaller från 
gruvor. Många ekologer, och på senare tid också flera ekonomer, har visat på brister i 
antagandet om en ständig tillväxt. En bild av en tillväxtkurva visar det helt orimliga i en sådan 
ökningstakt på längre sikt (figur 9.2). Trots det verkar informationen ha svårt att tränga igenom 
till företagsledare och ministrar. Tillväxt är fortfarande mantrat i finanskretsar. Kanske 
beroende på att det rådande samhällsystemet och de ekonomiska modellerna är baserade på 
just ökad tillväxt. 
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Figur 9.2. Kurvan visar en årlig tillväxt på tre procent. Om startvärdet är 1, d.v.s 100 procent, har det ursprungliga 
värdet efter ca 24 år fördubblats och efter cirka 47 år fyrdubblats. Sedan sker tillväxten allt snabbare, efter cirka 78 år 
har värdet tiofaldigats. 

 
För att tillverka sågar, borrmaskiner, reservdelar till bilar med mera går det år mängder med 
råvaror i form av metaller, plaster och energi. Mer metaller betyder fler gruvor och mer plast 
och energi innebär att mer olja måste utvinnas. Detta innebär att nya gruvor och nya borrhål 
för utvinning av fossila bränslen etableras, vilket i sin tur medför stora folkomflyttningar och en 
allvarlig miljöpåverkan.  Allt detta sker dock som regel på avlägsna platser, långt från de flesta 
ekonomers och börsmäklares kontor. 

Sverige är en ledande gruvnation, ”EU:s största hemmagruva”. Prospekteringsföretag från hela 
världen letar mineralfyndigheter här. Och fyndigheterna är i praktiken gratis. Minerallagen 
som instiftades 1992 då gruvbranschen var i kris, öppnar för företag från hela världen att 
utvinna mineral. Den gamla minerallagen gav staten rätt till hälften av inkomsterna från 
gruvbrytningen, men enligt gällande lagstiftning är ersättningen mycket låg; 1,5 promille till 
markägaren, 0,5 promille till staten. Ingen ersättning alls ges till kommunen där gruvan ligger. 
Länder som liksom Sverige inte skrivit under FN:s konvention om ursprungsbefolkning, ILO 169, 
exploateras också i större utsträckning, eftersom risken för framtida tvister om 
ägarförhållanden är liten. Länder som Bolivia, Peru, Brasilien, Guatemala Norge och Danmark 
har skrivit under konventionen. Om Sverige skrev på skulle det betyda att samerna fick 
inflytande över hur naturresurserna används, vilket skulle försvåra för prospektering och 
gruvnäring.  

Prospekteringen i Sverige är fri, till skillnad från i exempelvis Finland, där avgifterna är höga. 
Intresserade företag har fri tillgång till SGU:s och LKAB:s arkiv. I arkiven finns information 
insamlad med skattemedel om vilka fyndigheter som är värda att prospektera. Gruvindustrin 
växer med rekordfart och förhoppningen är att utländska företag ska öppna gruvor som skapar 
jobb och utveckling. För avfolkningsbygder innebär en ny gruva hopp. I Pajala där det 
kanadensiska företaget Northland Resources planerar tre gruvor har befolkningen ökat för 
första gången på 50 år. 

Men gruvbrytning innebär att byar och ibland hela stadsdelar måste flyttas. Malmberget och 
Kiruna är exempel på stora och kostsamma sådana projekt.  Den som äger ett hus ovanpå en 
mineralfyndighet har inte rätt att motsätta sig en brytning eftersom denne inte äger 
fyndigheten under mark. Ingreppen i naturen blir omfattande och omöjliggör renskötsel, fiske 
eller turism i området. Och vattendrag riskerar att förorenas av restprodukter från 
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gruvbrytningen. En gruvdamm måste finnas på plats och underhållas för all framtid, det vill 
säga i tusentals år. 

Det största dammhaveriet någonsin i Sverige inträffade år 2000. Då brast anrikningsdammen 
vid Aitik och 1,6 miljoner m3 kopparhaltigt vatten rann ut i Leipojoki och Vassara älv och vidare 
till Kalixälven, som är ett Natura2000-område (ett område som kommit till med stöd av EG:s 
habitat- respektive fågeldirektiv). Klarningsmagasinets damm nedanför höll, trots att den inte 
var dimensionerad för det, vilket begränsade utflödet av förorenat vatten till bräddavloppet.  
Om klarningsmagasinets damm också hade brustit, hade miljöskadorna på grund av 
omfattande kopparutsläpp blivit katastrofala  (73).  Vattnets innehåll av koppar var denna gång 
förhållandevis lågt. Den dammolycka som inträffade i Talvivaara i november 2012 anses vara 
den största miljökatastrofen i modern tid i Finland. Höga utsläpp av nickel, zink, aluminium, 
uran och kadmium uppstod i samband med ett dammläckage. Utsläppen av sulfat har varit 
höga i åratal och koncentrationen av svavelhalterna i sjöarna nedströms är så höga att det inte 
längre sker någon omblandning och syresättning. Sjöbotten är död och nu återstår att se vilka 
effekterna av metallerna blir. 

Efter brytning och anrikning bereds malmen i ett smältverk. Vid Sundsvallsbukten ligger 
Sveriges enda aluminiumsmältverk. Ett smältverk är en energi- och vattenkrävande 
verksamhet med stor miljöpåverkan. Det insåg företagsledningen när de mitt under brinnande 
andra världskrig etablerade verksamheten i Sundsvall och skrev avtal med kommunen. I avtalet 
skrevs det in att ansvaret för alla eventuella framtida miljöproblem var kommunens (74). 
Företaget garanterades fri tillgång till vatten, energi och järnväg, villkor som var lätta att få 
igenom eftersom kommunen var i stort behov av arbetstillfällen. Från början var utsläppen av 
miljöfarliga ämnen, som kvicksilver, PCB och PAH, omfattande och arbetsmiljön usel. Och även 
om utsläppen till vatten idag är små, visade vattenprover utanför smältverket på höga halter 
av PAH ända in på 1990-talet (75). Vid aluminiumsmältverk i andra delar av världen, i till 
exempel Orissa i Indien, sker en mycket bristfällig rening eller ingen rening alls av utgående 
avloppsvatten (76; 77). 

Råämnen skeppas till de stora tillverkningsländerna i Sydostasien, där arbetskraften är billig 
och miljölagstiftningen bristfällig. En stor del av de varor som Claes Ohlson och Biltema 
importerar tillverkas i Kina. Föroreningar av vattendrag från lokala industrier är ett allvarligt 
problem. Mer än hälften av de vattendrag som ingår i Kinas miljöövervakningsprogram är 
klassade som farliga för människor att komma i kontakt med. De flesta industrier saknar helt 
avloppsrening. Istället går så gott som allt avlopp orenat direkt ut i närmsta vattendrag. Över 
hälften av Kinas befolkning dricker vatten som är biologiskt och kemiskt förorenat (78). 
Dricksvattnet innehåller föroreningar som petroleum, ammoniumkväve, fenoler och kvicksilver 
(79). Och vattnet ska räcka till många människor och många aktiviteter. Vatten har blivit en 
begränsande faktor (80) (81). 

Kostnaderna för föroreningar beräknas uppgå till flera procent av Kinas BNP. 
Implementeringen av miljölagstiftningen fungerar inte alltid på landsbygden. Etableringen av 
lokala industrier har ägt rum utan de centrala miljömyndigheternas insyn. Med den modell för 
ekonomisk utveckling som kinesiska staten tillämpar blir konsekvensen av 
industrietableringarna en försämrad dricksvattenkvalitet. Föroreningarna av vattendragen är 
så att säga den ekonomiska framgångshistoriens baksida (78).  

Tänk om det vore så att de kinesiska fabrikerna med arbetare som fick lön enligt kinesisk 
standard istället låg söder om Älvkarleby. Och att det där jobbade människor utan 
arbetarskydd, försäkringar eller fackliga rättigheter dygnet runt i mörka lokaler. Och att alla 
förorenade utsläpp från fabriken utan rening släpptes rakt ut i Dalälven för vidare transport till 
havet och avfallet från fabrikerna dumpades på älvstranden. Kanske fyndet på Claes Ohlson 
föreföll mindre lockande då. 
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Vad du kan göra: 
 Fundera på om du verkligen behöver ytterligare ett verktyg, en ljusslinga till eller en ännu 

större TV-skärm? Eller en ny mobil varje år? 

 Var en medveten konsument och köp produkter som inte är slit-och-släng, utan som kan 

repareras. 

 Köpa begagnat, fynda på loppis. 

 Utvinna metaller från soptippar och från rivningsavfall. 

 Gå ihop med grannarna och skapa en verktygspool där ni köper lite dyrare maskiner som ni 

kan ha gemensamt. 
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10. En annan lördag på återvinningsstationen – somligt 
syns inte men finns ändå 

Ett halvt ton tänker jag där jag sitter i kön till återvinningsstationen. Framför mig är en kö av 
bilar med och utan släp och bakom mig nästan lika många. Efter min bil har jag ett släp fyllt av 
gammalt virke och annat skräp. Jag väntar tålmodigt på min tur att få slänga. Ett halvt ton. Jag 
måste visa upp renhållningsföretagets särskilda kort för att få komma in på återvinnings-
stationen. På den stora tomten bredvid stationen syns det att alla inte når ända fram. Kylskåp 
och annan bråte ligger slängt huller om buller på marken.  

På 1940-talet lämnade en genomsnittlig svensk cirka 20 kilo skräp efter sig. Idag producerar 
varje svensk mer än ett halvt ton sopor varje år. Det växande sopberget, som alltså också 
tillväxer exponentiellt och ökar med cirka tre procent per år, (jfr figur 11.1) riskerar att bli en 
sopinfarkt. Svenskarna är visserligen goda sopsorterare vilket enligt hemsidan sopor.nu 
innebär att endast 25 kg per person och år läggs på deponi, det vill säga soptipp. Sopor.nu är 
ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, El-kretsen, Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen och Avfall Sverige. Ungefär hälften av soporna går till förbränning och 
värmer våra hus via fjärrvärmenät. Resten blir till biogas eller återvinns i någon form (sopor.nu, 
2012).  Det låter ju hoppfullt att så mycket går att återvinna, och skönt att det så att säga finns 
slutförvaring på deponi, men hur fungerar egentligen återvinning och deponier och hur 
påverkar dessa vattenmiljön? 

Enligt organisationen Elkretsen, som tillhör näringslivet och bland annat tar fram statistik över 
mängden elektroniksopor, slängs cirka 550 000 datorer årligen (82). En stor del av datorerna är 
fullt funktionella, hälften hade gått att återanvända. Istället går de direkt till deponi. Cirka 87 
procent av företag, myndigheter och organisationer köper nya datorer vart tredje eller fjärde 
år. Det är billigare att köpa nytt än att reparera. Bara delar av datorerna kan återvinnas. En 
dator innehåller bland annat bly, kvicksilver och plaster.  All elektronik ska återvinnas inom EU 
på ett för miljön acceptabelt sätt. Men det är inte helt enkelt att följa elskrotets väg till 
återvinning. Eftersom varje del forslas runt och hamnar på olika platser är det svårt att följa 
alla led i kedjan. Helt klart är att någonstans läcker systemet – elektronik som ska återvinnas 
försvinner ut ur EU. Det-elektroniska avfall som samlats in för återvinning illegalt exporterades 
till Afrika och dumpas i slumkvarteren i till exempel Accra och Lagos (83).  

 

Figur 10.1. Vart tar ditt elektroniska avfall vägen? 
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En stor del av våra städers fjärrvärmenät är beroende av sopor. Vi till och med importerar 
sopor bland annat från Italien för att kunna producera fjärrvärme i tillräcklig omfattning. Det 
stora problemet med sopförbränningen är resursförbrukningen. En stor del av det som bränns 
är sådant som borde återvinnas: papper, plast, metall och hushållsavfall. Ungefär en fjärdedel 
av det som stoppas in i ugnarna blir till kjmrester som rakas ut efter förbränningen och läggs 
på deponi. Den välfungerande rökgasreningen innebär att det också blir en rökgasrest i form 
av en kaka med metaller, dioxiner och andra miljöfarliga ämnen som också måste läggas på 
deponi.  

Material som inte kan förbrännas eller återvinnas går också till deponi. Skillnad mellan 
miljöfarligt avfall och vanligt avfall är hur det behandlas på tippen. Miljöfarligt avfall måste 
täckas och lakvattnet omhändertas. Trots att materialet inte är klassat som miljöfarligt, kan det 
ändå innehålla ämnen som är skadliga för miljön. Till exempel är det vanligt att triklosan ingår i 
bindemedlet i keramiska bänkskivor, teflon i ytbeläggningar, bromerade flamskyddsmedel i 
plaster och nanosilverpartiklar i kläder, hushållsmaskiner och elektronik. Det syns inte alltid på 
materialet att det är miljöfarligt. En del av de icke brännbara materialen används som 
fyllnadsmassor vid byggandet av vägar och hus. 

Medan äldre deponier kan läcka föroreningar till grundvattnet, har modernare deponier ett 
tätskikt i botten för att förhindra läckage. En deponi är utsatt för snö och regn och vattnet som 
rinner av, lakvattnet, måste tas omhand och behandlas. Det samlas upp i diken och leds oftast 
till en lokal reningsanläggning och sedan vidare till ett närbeläget kommunalt 
avloppsreningsverk. Från mindre tippar leds ibland lakvatten direkt till ett avloppsreningsverk 
(84). Vid rening av lakvatten lokalt på deponin bildas ett slam som läggs tillbaka på deponin.  

Det kommunala avloppsreningsverket får ta emot lakvatten från deponier som innehåller en 
mängd olika föroreningar. En fullständig övervakning av halterna av alla miljöfarliga ämnen i 
inkommande och utgående avloppsvatten och i slam från verket är orimligt av både praktiska 
och ekonomiska skäl. En del ämnen kan visserligen omvandlas eller sönderdelas till mindre 
farliga substanser, men många av de syntetiska ämnena är mycket stabila. Beroende på 
ämnets egenskaper kommer föroreningen antingen att finnas i slammet, eller i vattnet som 
lämnar anläggningen, eller avgå i gasform till omgivande luft. Så mycket är säkert att när ett 
ämne väl kommit i cirkulation finns det i kretsloppet. Ingenting försvinner. Allting sprids. 

För att minska anhopningen av avfallsprodukter som måste tas omhand, måste flödet av prylar 
in i systemet minska, det vill säga konsumtionen måste minskas. Och att handla kvalitetsvaror 
secondhand har blivit mer populärt de senaste åren. 

Vad du kan göra: 
 Fråga redan när du köper en produkt hur den återanvänds och återvinns när den är 

förbrukad, etc. 

 Kräv kvalitetssäkrade produkter som håller länge. 

 Inför fler fraktioner för sophämtning. 

 Hyr vitvaror av en tillverkare som står för underhåll och reparationer. 

 Återanvänd elektronik (second-hand, bytesmarknader) 

 Inför skattereduktion för reparation av elektronik, vitvaror. 
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11. Semester på Kanarieöarna  
Jag har som många andra svenskar valt bort novembermörkret för en vecka i solen på 
Kanarieöarna. Varje år tillbringar 1,4 miljoner svenskar sin semester på de spanska öarna 
utanför Afrikas västkust. Men det finns annat att göra än att sola. På Teneriffa, en vulkanö med 
mycket kuperad terräng, är det till exempel möjligt att bestiga Spaniens högsta berg El Tejde 
på 3718 meter över havet, eller åtminstone ta linbanan upp till toppen. Uppe på platån på väg 
till linbanan blåser det snålt och miljön påminner om ett månlandskap från TV.  

Tillbaka på stranden vid havet är det varmt och torrt. För att svalka sig behövs ett dopp i 
poolen eller i havet. Efter klorbadet och saltdoppet behövs en dusch. Det går åt en hel del 
vatten och andra drycker. Och det minsta en turist förväntar sig när hen betalat en 
förmögenhet för en semestervecka är ju en vattentoalett. Varifrån vattnet kommer och vart 
det sen tar vägen är inte självklart något någon använder sin dyrbara semestertid till att 
grubbla över. 

Vatten är ofta en bristvara på öarna. Kanarieöarna ligger i det regnfattiga Sahelområdet med 
en årsmedelnederbörd på mellan 70 och 150 mm, att jämföra med de 600 mm per år vi får i 
Stockholmstrakten. På höjder över 1200 m kan dock den nordostliga cirkulationen av 
nederbördsrika vindar nå in över öarna och ge en större nederbörd.  Dricksvattnet kommer 
delvis från källor i bergen, men en stor andel på exempelvis Gran Canaria produceras genom 
avsaltningsanläggningar (85). Eftersom det är så varmt är avdunstningen mycket större än i 
Sverige. Med andra ord möts en turist av ett extremt torrt landskap under större delen av året. 
Det råder brist på vatten.  

De inhemska näringarna var tidigare jordbruk och fiske. Idag importeras i stort sett all mat. 
Tidigare stod lokalt fångad fisk på menyn. Fisket var en betydande inkomstkälla och tonfisk var 
den största exportvaran. Men i takt med allt större fångster av EU-fartyg utmed Afrikas kust, 
och en ökad utfiskning har fångsterna blivit allt mindre.  Turismen är den stora inkomstkällan. 
Men de geografiska och klimatmässiga förhållandena innebär att det inte är helt problemfritt 
med de stora turismströmmarna. I kustområdena råder en skör balans mellan sötvatten och 
saltvatten. Vid alltför stora uttag ökar risken för saltvatteninträngning precis som i den svenska 
skärgården. Ökade vattenuttag har de senaste 20 åren sänkt grundvattennivåerna i 
kustområdena med så mycket som 40 meter. Också på Teneriffa finns avsaltningsanläggningar 
för att råda bot på vattenbristen – anläggningar som drivs med fossila bränslen (86). 

Men det går att hitta vägar som leder till en mer hållbar strategi där istället det utsatta blåsiga 
läget och den vulkaniska porösa bergarten används. Ett exempel finns norröver på en annan av 
Kanarieöarna. Ögruppens minsta och längst bort belägna ö El Hierro kallades före Columbus tid 
för världens ände eftersom det inte fanns känt land bortom ön. På El Hierro används vindkraft 
för att ön ska bli självförsörjande på vatten och el (87). Fem vindkraftverk ska producera 11,5 
MW el. En del av elen används till att driva tre avsaltningsanläggningar för havsvatten, 
eftersom det inte finns färskvatten på ön. Det avsaltade vattnet pumpas sedan upp till en 
bassäng som byggts i en gammal vulkankrater på 700 meters höjd (88). Resten av elen går ut i 
öns elnät och räcker till befolkning och turister, ca 11 000 invånare(figur 11.1). 
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Figur 11.1. Schema över vatten- och eldistribution på El Hierro. 

När det inte blåser släpps vattnet från bassängen genom tre kilometer långa rör till en nedre 
bassäng som finns nära hamnen i huvudorten Valverde. Vattnet driver turbiner som fortsätter 
att producera 11,3 MW el även om vindkraftverken står stilla. Den nedre bassängen utgör 
också ett magasin för färskvatten. Systemet är klart och kommer att testköras i slutet av 2012. 
Planer finns på att alla bilar på ön i framtiden ska vara eldrivna. 

Ett annat exempel på hur människan i samspel med naturen kan förbättra sina egna livsvillkor 
är Teneriffas bestånd av kanarietall (89). Detta inhemska träd kan bli över 50 meter högt, vilket 
är högre än någon annan tallsort. Gamla exemplar kan bli tjocka som ekar – nio meter eller 
mer i omkrets. Virket är hårt och mörkt; densiteten är så hög att en träbit sjunker om den läggs 
i vatten. Inte ens de på ön återkommande skogsbränderna rår på det; där bränderna dragit 
fram slår nya skott ut direkt från stammen (90).  

Kanarietallen har tjugo till trettio centimeter långa, barr som sitter tre och tre tillsammans. 
Trädet har utvecklats till att kunna utvinna fukten från moln. Fukten kondenseras på de långa 
barren, följer kanalerna i barrets längdriktning och droppar sedan till marken. När tallskogarna 
avverkades och spanjorerna istället odlade sockerrör och andra grödor ökade jorderosionen 
och marken blev torrare. Mätningar visade att marken i tallskogen fick mycket mer nederbörd 
än odlad mark (91). När detta uppdagades gjordes försök att återplantera med kanadensisk 
snabbväxande tall. Det blev uppenbart att den kanariska tallen trots att den växte långsamt 
hade egenskaper som var unika och anpassade till sin växtplats (92). Numera planteras nya, 
stora arealer med kanarietall. De högt belägna tallskogarna fångar molnen och leder ner 
fukten i till marken.  
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Vad du kan göra: 
 Campa, bo enklare, vildmarksturista 

 Semestra i Sverige  

 Välj ekoturism 

 Var sparsam med vatten på resmålet 

 Ta reda på vatten- och avloppssituationen på resmålet. Ställ frågor till resebyrån. 
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12. … eller på Maldiverna: surt sa korallen om havet. 
Semester med möjligheten att snorkla eller dyka på korallrev är något som lockar vinterbleka 
svenskar. ”Njut av naturnära lyx på din korallatoll” lyder en känd svensk turistbyrås reklam för 
resor till Maldiverna. Om du vill uppleva lata dagar på paradisöarna bör du kanske inte vänta 
för länge. Det kan vara bråttom om du ska hinna med ett besök innan öarna försvinner i 
Indiska oceanen. Det vill säga innan de stigande världshaven översvämmar de lågt liggande 
öarna.  

Jag lärde mig att dyka på en tropisk ö i Indiska oceanen för många år sedan. På den tiden gick 
det ungefär en båt om dagen och där fanns bara ett större hotell.  Det var ett populärt 
turistmål för japanska lyxturister som alltid gick på långa led och som filmades av gruppens 
fotograf vars affärsidé sedan var att sälja filmen dyrt till resenärerna. För oss andra stadda vid 
mindre reskassa var alternativet att hyra någon av de enkla bungalows som fanns på ön eller 
på stranden. Vi hade hört talas om de fantastiska reven och mitt mål var att skaffa en 
dyklicens. Eftersom jag är svårt närsynt och mycket lätt blir sjösjuk var det inte ett helt enkelt 
projekt. Vid dyken fick jag koncentrera mig på att snabbt komma ner så djupt att inte 
dyningarna kändes och inte tappa cyklopet för då spolades linserna bort. Efter en del 
incidenter med trasig utrustning och en dykinstruktör som blev ormbiten kunde jag kvittera ut 
mitt efterlängtade mitt PADI open water-certifikat och dyka på riktigt på de fantastiska 
korallreven.  

Jag kan inte minnas att jag någonsin under min dyksemester ägnade en tanke åt vart 
avloppsvattnet i toaletten eller från duschen tog vägen. Faktum var nog att det heller inte tog 
vägen någon särskild stans.  Avloppsvattnet leds ofta rakt ut i havet, från hotellen samlas det i 
grövre ledningar. Reningen är obefintlig, möjligen finns ett galler som kan rensa bort de allra 
grövsta föroreningarna. För att inte förstöra stränder och badvatten för turisterna läggs 
ledningen oftast med hänsyn till vindar och strömmar så långt ifrån de större städerna och 
populära stränderna som möjligt. På så sätt minskas risken för att avloppsvattnet omedelbart 
ska recirkulera till turisterna. 

Maldivernas nordligaste ö ligger 370 kilometer sydväst om Indiens sydspets. Årligen kommer 
tiotusentals turister till de vackra öarna, majoriteten med flyg. Det har tagit korallerna 
tusentals år att bygga upp ögruppen som består av nitton atoller med ungefär 1 800 öar, av 
vilka cirka 200 är bebodda. Maldivernas medelnivå över havsytan är för närvarande cirka tre 
meter, vilket gör dem särskilt utsatta för orkaner och svåra stormar (93).  

Tack vare öarnas läge och den komplicerade bottenstratigrafin i området bröts den tsunamivåg 
som juldagen 2004 ödelade Thailand och Sri Lanka innan den nådde Maldiverna. Annars hade 
de lågt belägna öarna varit mycket utsatta och förstörelsen omfattande på grund av den 
kraftiga vågen  (94).  

Havsytan stiger med en till två millimeter per år. Hittills har mer än hälften av denna höjning 
berott på avsmältningen av glaciärer där den ökade temperaturen har haft snabbast effekt. 
Resten av höjningen beror på avsmältningen av inlandsisar på Grönland och Antarktis. De 
senaste observationerna tyder på att avsmältningshastigheten hos inlandsisarna hittills har 
underskattats (95). 

Ekonomin på Maldiverna var tidigare baserad på fiske, men numera är turismen den viktigaste 
näringen. Tack vare sydvästmonsunen och öarnas läge nära ekvatorn regnar det i genomsnitt 
så mycket som 2100 millimeter per år och klimatet är tropiskt. Men det är ont om odlingsbar 
mark på atollöarna och Maldiverna saknar mineraltillgångar. 
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Befolkningstätheten, turisterna oräknade, är hög på Maldiverna. Avfallshanteringen har blivit 
ett problem för en växande befolkning och en utbyggd hotell- och restaurangverksamhet. 
Nyligen har det svenska konsultföretaget Sweco på uppdrag av SIDA projekterat en 
avfallsdeponi på en av öarna. Projektet är inte helt okomplicerat med tanke på markytans läge 
i förhållande till havsnivån och med hänsyn till den framtida höjningen av havsnivån. Men trots 
allt är det kanske ändå bättre att förvara soporna på en lågt belägen korallö än att dumpa dem 
direkt i havet.  

Korallöarna har bildats på djuphavsryggen Maldiverryggen. När vulkaner sjunkit samman har 
kolonier av koraller etablerats. Kolonierna har vuxit och till slut bildat en mängd atollöar. Men 
korallerna är hotade i mer än ett avseende. Med förbränningen av fossila bränslen ökar 
koldioxidhalten i atmosfären. Eftersom systemet jorden strävar efter jämvikt löses mer 
koldioxid i världshaven. Precis som i läsk blir koldioxiden till kolsyra när den löses i vatten. 
Kolsyra är en svag syra, men trots allt en syra. När den tillförs havsvattnet sjunker pH, 
havsvattnet blir surare. Detta innebär svårigheter för koraller som bildas av kalk. Nybildningen 
av koraller upphör och korallerna dör (96). Det kan vara så länge som 20 miljoner år sedan som 
pH-nivån i ythaven var lika låg som den är i dag (97). De sammanlagda effekterna av 
havsförsurningen, en högre temperatur och en ökande syrebrist i haven är ofullständigt kända 
(98). De redan stressade korallerna är också svårt drabbade av övergödningen i form av 
avloppsvatten och avfall som tillförs kustområdet (99). De stressade korallerna drabbas 
dessutom av gifterna från alger som ökat i antal på grund av att den sortens fiskar som normalt 
äter algerna är utsatta för ett extremt rovfiske (100). 

Det finns dock ett flertal ambitiösa projekt för att rädda koraller. I ett projekt utanför den 
karibiska ön Curaçao ska de lokala trädgårdsmästarna – papegojfiskar och kirurgfiskar – 
tillsammans med några sjöborrar släppas ner för att städa på sjöbotten. Papegojfiskarna köps 
från lokala fiskare som annars skulle sälja dem för två dollar kilot på marknaden. 

För att rädda korallreven är det bästa att minska koldioxidutsläppen. Det är förstås en viktig 
politisk fråga att minska subventionerna till fossila bränslen och se till att flygresor och 
transporter betalar det rätta priset med tanke på miljökonsekvensen.   

Vad du kan göra: 
 Ekoturista 

 Res miljösmart till destinationen tex med tåg eller välj cykelsemester. 

 Välj miljövänliga aktiviteter och miljöcertifierade företag på resmålet. 

 Skräpa inte ner utan källsortera på resan och sopsortera på plats. 

 Kräv koldioxidskatt på internationella flygresor 
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13. What goes around comes around – plaster i haven  
Plaster i havet får mig egendomligt nog att tänka på bollhavet på McDonald’s eller Ikeas 
barnavdelningar där barnen kan lämnas så att det är möjligt att i lugn och ro bestämma sig för 
vilken soffa en ska köpa (jag vet precis hur det går till). Plaster i haven naturligtvis något helt 
annat än ett hav av plastbollar. Men det ena har med det andra att göra, tänker jag när jag 
promenerar längs den övergivna stranden vid havet en vacker höstdag. Jag tar ett stort kliv 
över en tångvall som bildats vid den senaste stormen. I högen av tång och vass kan jag urskilja 
diverse olika plastföremål, tomma PET- flaskor som aldrig blev pantade, plastkorkar, plastpåsar 
och en trasig leksaksspade. 

Provtagning till havs har visat att diverse skräp ansamlas i olika delar av världshaven. I norra 
delen av subtropiska Stilla havet bildas en gigantisk strömvirvel som långsamt rör sig moturs 
(101). I området med ganska lugnt vatten är det gott om plankton och ont om större fiskar och 
däggdjur. Här hittar finns jordens största soptipp: den stora stillahavstippen. En motsvarande 
soptipp för plaster finns i Nordatlanten (102). Och mängden plaster i haven ökar hela tiden. 
Det kan vara allt från plastpåsar som fastnar i magen på sjöfåglar till små plastpartiklar som 
sätter igen gälarna på fiskar.  

I naturen förekommer många olika sorters organiska föreningar som är biologiskt nedbrytbara. 
Plaster däremot är syntetiskt framställda, stabila organiska föreningar som är mycket 
svårnedbrytbara.  De tillverkas till största delen av petroleumprodukter med olika tillsatser, så 
kallade additiv, för att få särskilda egenskaper. Sådana egenskaper kan vara att motverka 
sprödhet, som Bisfenol A, nedbrytning, som nonylfenol, eller mikrobiell påverkan, som 
triklosan (103).  Egenskaper som gör plasten så användbar ger också upphov till det gigantiska 
miljöproblem som plastsoporna utgör. Eftersom plaster inte är biologiskt nedbrytbara, kan de 
bara sönderdelas mekaniskt eller med hjälp av solljus (104). Plasten i en liten engångständare 
bryts inte ned, istället sönderdelas den i allt mindre och mindre delar. Mikroskopiska 
plastpartiklar i ansiktsrengöringskrämer och kosmetika bidrar också till den ökande halten 
mikroplaster i haven (105). Även vid blästring och i mediciner används mikroplastpartiklar. 
Fleecetröjor och andra syntetiska textilier har också visat sig bidra med mikroskopiska 
plastfibrer (106). Förutom att partiklarna kan vara mikroskopiskt små har de dessutom 
egenskapen att andra giftiga föroreningar som PCB, PAH och DDT lätt fastnar på partikelytorna 
(107). Sönderdelningen av plaster frigör också additiven. Och genom mikroorganismers upptag 
av dessa mikroplaster blir de tillgängliga högre upp i näringskedjan (108). 

En rapport från Greenpeace konstaterar att mer än 250 olika arter på olika sätt blivit snärjda i 
plastföremål eller fått i sig plaster från havet (109). Bland annat sjöfåglar, sköldpaddor, sälar, 
sjölejon, valar och olika sorters fisk. Mängder av albatrosser och albatrossungar dör årligen på 
grund av sitt plastintag (110).  Studier har visat att en oroväckande hög andel döda 
sköldpaddor som hittats har fått i sig skräp från havet (111). En stor andel sjöfåglar och 
sköldpaddor, men också marina däggdjur och fiskar får i sig plast när de misstar plasten för ett 
byte (112). Den största faran är att plasten förhindrar matsmältningen eller fyller magsäcken 
så att djuret till slut dör av svält (Figur 13.1). Plastpartiklar kan också underlätta för främmande 
arter att kolonisera nya områden genom att de ”liftar” på plastpartiklar i olika storlek över 
världshaven (113; 114). 
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Figur 13.1 Död albatrossunge med plastrester i magen. 

 

Uppskattningsvis 80 procent av soporna i havet kommer från landbaserade aktiviteter och de 
resterande 20 procenten är dumpade till havs. Sopornas ursprung kan delas in i fyra 
huvudgrupper: 

 Turistrelaterade föremål från stränder som förpackningar, cigaretter och 

leksaker. 

 Avloppsrelaterade sopor från ledningar vid översvämningar, bräddningar. 

Här ingår skräp från gator, kondomer och sprutor. 

 Fiskerelaterat skräp, i form av tappade nät, fiskelinor, tråg och plastband 

som dumpats eller tappats av kommersiella fiskare.   

 Sopor dumpade av fartyg till havs avsiktligt eller oavsiktligt (108). 

Även om plaster är stabila organiska föreningar är ungefär 30 procent av all plast producerad 
för engångsbruk. Den nuvarande plastproduktionen ökar exponentiellt, under det första 
decenniet detta århundrade tillverkades mer plast än under hela förra århundradet (103). 

Havsströmmarna dumpar plastskräpet på stränder och vissa områden som ligger i kanten av 
sådana strömmar är särskilt illa drabbade. Till exempel kan stränder på de 19 Hawaiiöarna 
ibland täckas av meterhöga sopberg eller dränkas i ”plastsand”, miljontals små plastkorn som 
är i princip omöjliga att städa bort (109).  Vertikala sedimentkärnor tagna från stränder på 
Hawaii visade att sedimentens genomsläpplighet ökade och temperaturen sänktes på grund av 
plastpartiklarna, vilket kan ha betydelse för strandlevande organismer och djur (115). En 
undersökning av sedimentprov tagna i hamnar längs den belgiska kusten visade att mängden 
mikroplastpartiklar har ökat de senaste två decennierna (116). Så småningom sedimenterar 
plasterna på sjöbotten vilket påverkar bottenlevande organismer och kan ge andra 
konsekvenser (117). I en japansk undersökning utgjorde plast 80-85 procent av skräpet på 
botten i Tokyobukten (118). En imponerande siffra med tanke på att plast för det mesta flyter. 
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Även vattnen runt våra kuster har vid en närmare granskning med håv och mikroskop visat sig 
innehålla diverse fragment från mänskliga aktiviteter; plaster och textilfibrer, färgflagor och 
slitagepartiklar från däck och vägytor (119). I undersökningen var koncentrationerna 
mikroplastpartiklar 150-2400 per m3, medan mer än 100 000 partiklar i storleken 0,5-2 mm per 
m3 vatten hittades utanför en polyetenplastfabrik i Stenungsund (120). En finmaskig håv visade 
sig fånga in ca 1 000 gånger fler partiklar än en håv med grovmaskigare standardnät. 

Det är dock möjligt att reducera plastanvändningen. Etiopien och Republiken Kongo har infört 
förbud mot plastpåsar. Rwanda införde ett förbud redan 2006 och på Zanzibar är plastpåsar 
förbjudna sedan 2009. Bangladesh, Sydafrika, tre Australiensiska stater och Italien, samt flera 
städer i USA, Storbritannien, Indien och Mexiko har också infört liknande förbud. 

Inspirationsruta: Hur minska plastanvändningen? 

Det finns också andra initiativ till att minska plastanvändningen, personer som tagit saken i egna händer. Den 
amerikanska författaren Susan Freinkel föresatte sig att inte ta i något av plast på en hel dag. Det gick bra till hon 
måste göra ett toabesök på morgonen. Hon ändrade då uppdragets utformning och bestämde sig istället för att 
anteckna alla plastprodukter hon kom i kontakt med under en dag. Hon började med pennan hon skrev med. Det 
blev en lista med totalt nästan 200 olika plastsaker innan dagen var över (121). Hon har sedan skrivit en bok om 
miljöpåverkan från plaster. 

Beth Terry från Kalifornien har sedan 2007 satt i system att reducera sin plastanvändning till ett minimum och skrivit 
en bok om detta (122). Och Gina Prentergast i Melbourne som prövade att leva ett helt år utan att köpa något av 
plast har bloggat om detta. 

Vad du kan göra: 
 Välj material som återanvänds framför andra. Köp exempelvis läsk i glasflaskor.  

 Källsortera all plast. 

 Köp papperskasse eller använd tygkasse istället för plastpåse 

 Inför sopkorgar på offentliga platser där flaskor/burkar kan slängas (och återvinnas av 

någon annan). 

 Höj panten på plastflaskor. 

 Undvik plastprodukter 

 Minska användningen av engångsartiklar. 

 Undvik produkter av sammansatta material som gör plasten svår att återanvända. 

 Välj naturprodukter som ullfleece istället för plast-fleece. 
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14. En riktig soppa – kemimagi med livet som insats 
Det finns idag cirka 100 000 registrerade kemikalier inom EU och minst hälften av dessa 
återfinns på den europeiska marknaden.  Bara en bråkdel av dem har testats och bedömts vad 
gäller miljö- och hälsoegenskaper.  Endast hundratalet kemikalier har hittills genomgått en full 
riskbedömning inom EU med syfte att begränsa användningen (123). 

Perfluorerade ämnen är en grupp ämnen som har vatten-, fett- och smutsavstötande 
egenskaper (124). De ytaktiva egenskaperna gör dem användbara i textilier, särskilt i 
möbeltyger och mattor för att skydda mot fläckar. De finns i teflonstekpannan, i 
allvädersjackan, i vandrarkängorna av Gore Tex och i impregneringsmedlet som används till 
skorna.  Alla som haft en stekpanna eller ugnsform av teflon vet att så småningom har 
ytbeläggningen nötts bort och allt fastnar i botten vid stekning. Vart har då det försvunna 
teflonet tagit vägen?  En del har förmodligen följt med maten ner i magen och resten har 
sköljts ut direkt med avloppsvattnet. Gore Tex-kläder brukar med tiden också tappa sina 
vattenavstötande egenskaper. Det mesta av beläggningen har följt med tvättvattnet ut. Det 
finns mycket riktigt perfluorerade ämnen snart sagt överallt i våra vatten, inte bara här utan 
också vid Arktis och Antarktis. De är svårnedbrytbara, bioackumulerande och troligen mer 
långlivade i miljön än sina klorerade motsvarigheter PCB och DDT.  

Exempel på sådana perfluorerade ämnen är Perfluoroktansulfonater, PFOS. I strukturen har 
alla väteatomer i kolkedjorna bytts ut mot fluoratomer. Det närbesläktade ämnet PFOA är en 
organisk syra med liknande struktur. PFOS ingår i en mängd olika produkter som 
impregneringsmedel i papper, textilier och läder. PFOS återfinns också i en mängd olika prov 
även på djur i arktisk miljö. En svensk studie visar att halterna i sillgrissleägg på Stora Karlsö 
ökat trettiofalt sedan 1970-talet och fram till i dag (125). Under 2011 stängdes vattentäkten i 
Tullinge i Botkyrka utanför Stockholm på grund av de höga halterna av PFOS och PFOA som 
hittades där. Fyndet gjordes av en slump. Under en sommarskola vid Stockholms Universitet 
skulle några gymnasieelever kartlägga sitt dricksvatten. En elev från Tullinge tog prov på sitt 
dricksvatten och halterna visade sig vara 30-100 gånger högre än i andra delar av Stockholm. I 
grundvattnet från den kommunala täkten i Tullinge var det ännu högre halter, 330 nanogram 
PFOA per liter och 760 nanogram PFOS i ett prov. Det finns inga fastställda gränsvärden i 
Sverige men det var långt över det tyska riktvärdet för summan av PFOA och PFOS i 
dricksvatten på 300 nanogram per liter (126).  

PFOS och PFOA överförs till foster och ägg vilket leder till tidig exponering i livet och halterna 
förefaller öka hos människor med stigande ålder. De som äter mycket insjöfisk har högre halter 
(126). I vattentäkten i Parkersburg i West Virginia i USA, där företaget DuPont tillverkar PFOA, 
är halterna av ämnet mycket höga (127). Ämnet är cancerogent och ger upphov till 
fosterskador. En rättstvist om ersättning för skadorna pågår.  

Många andra syntetiska ämnen är så vanligt förekommande i vår vardagliga miljö att de finns 
överallt – i vattenmiljön och i blodet hos praktiskt taget alla. Bisfenol A är ett av världens 
vanligaste framställda kemikaliska ämnen. I USA används omkring 70 procent av all Bisfenol A 
som produceras vid framställning av polykarbonatplast. Det är en genomskinlig klar plast som 
finns snart sagt överallt; i vattenflaskor, plastglas, nappflaskor, mobiltelefoner och laptopar. 
Förutom att vi är utsatta för en direktexponering i våra hem, transporteras ämnet via 
avloppsvatten vidare till sjöar och vattendrag.  Ämnet är cancerogent och hormonstörande och 
ger effekter på fortplantningen hos djur och människor.  

Tester där blodprov från försökspersoner analyserats visar att ju bättre analysmetoder vi får 
desto fler ämnen kan vi hitta. Ändå letar vi bara under gatlyktan som en forskare uttryckte det. 
För ett stort antal ämnen saknas det standardiserade analysmetoder och många av analyserna 
som finns är komplicerade och kostsamma att genomföra. Det är också oklart vilka effekter 
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olika kombinationer av ämnen kan ha, den så kallade cocktaileffekten är okänd. När fler olika 
ämnen lagras i människokroppen kan resultatet bli att effekten av ämnena motverkar 
varandra, att effekten adderas eller att en synergieffekt uppstår som innebär att ämnena 
samverkar så att summan blir större än effekten av de olika ämnena var för sig. 

Det finns trots allt goda exempel på att en avveckling av miljöfarliga kemikalier är fullt möjlig 
att genomföra. Avvecklingen av freoner och CFC visar att när det väl är allvar och 
internationella överenskommelser formuleras så kan det ge snabba resultat. För tjugo år sedan 
var den stora miljöfaran uttunningen av ozonskiktet. Genom Montrealprotokollet skedde en 
snabb avveckling vilket också gav omedelbara effekter. Uttunningen av ozonlagret har upphört 
och även om det kommer att dröja till 2100 innan det helt återhämtat så inger det ändå hopp 
att det går att stoppa miljöfarliga ämnen.  

Vad du kan göra: 
 Läs på om kemiska produkter. 

 Använd glasflaskor istället för plastflaskor. 

 Välj gjutjärnsstekpanna istället för teflon. 

 Impregnera med vax/vegetabiliskt fett istället för att köpa goretexprodukter. 

 Välj produkter som tillverkats av miljömärkta naturprodukter och som har en tydlig 

innehållsförteckning. 

 Tillverka egna hud- och hårvårdsprodukter, se till exempel http://www.nopoo.se   
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15. Dricka sjö – vårt dagliga intag av Mälarvatten  
Hälften av Sveriges befolkning får sitt dricksvatten från ytvatten, det vill säga från sjöar, älvar 
och åar. Och vi andra tar vårt dricksvatten från grundvatten ur brunnar, grävda eller borrade i 
jord och berg. Grundvatten är det vatten som infiltrerat genom marken och sedan samlats i 
håligheter i jord eller berg. Om en gräver eller borrar ett hål, alltså en brunn i marken kommer 
vatten från markens håligheter att dräneras till brunnen där det samlas så att man kan pumpa 
upp det. Ibland går det att hjälpa naturen på traven genom att pumpa ytvatten från något 
vattendrag till en grusås där vattnet kan infiltrera på stora flacka ytor för att sedan pumpas 
upp ur en brunn längre ”nedströms”.  Det kallas för konstgjord infiltration. 

Grundvatten har renats naturligen på sin väg genom jorden och därför krävs oftast bara en 
enkel reningsanläggning innan det kan användas som dricksvatten. För det mesta räcker det 
med att pH-justera det uppumpade grundvattnet för att göra det mindre korrosivt och sesan 
desinficera det genom klorering innan det skickas ut som dricksvatten i ledningar. Ytvatten 
däremot måste renas i ett vattenreningsverk med komplicerade mekaniska, kemiska och 
biologiska reningssteg innan det distribueras till konsumenterna.  

De större städerna i Sverige tar sitt dricksvatten från ytvattendrag. Exempelvis får Malmö sitt 
vatten från Vombsjön, Göteborg från Göta älv och Stockholm från Mälaren. Det beror på att 
det är enklare att pumpa upp stora mängder från ett ställe. För att utvinna lika mycket 
grundvatten behövs fler borrade brunnar som måste skötas och underhållas. Brunnar kan sätta 
igen och kapaciteten minskar därför ofta med åren. I längden måste ofta nya brunnar borras 
för att kunna ta ut lika mycket vatten från en grundvattentäkt. 

I storstockholmsområdet får ungefär en och en halv miljoner människor sitt dricksvatten från 
östra Mälaren. De stora vattenverken är Norsborg, Gjörveln och Lovö. Uppströms dessa verk i 
Mälarens tillrinningsområde bor cirka en miljon människor. Innan Mälarvattnet når respektive 
vattenverk i Stockholmsområdet har det alltså passerat genom en miljon människor.  Efter 
passagen har vattnet renats i större kommunala avloppsreningsverk eller i enskilda 
avloppsanläggningar som trekammarbrunnar. Även om reningen i trekammarbrunnar inte 
alltid fungerar så bra, har Mälaren har en ansenlig volym vilket innebär att det mer eller 
mindre renade avloppsvattnet späds ut i mycket hög grad. Trots det är det vatten som används 
till dricksvatten i Stockholmsområdet påverkat av olika mänskliga aktiviteter uppström. Innan 
det kommer till vattenverkens intag har det utsatts för en mängd föroreningar och tillförts 
mängder med kemikalier.  

Från jordbruket tillförs näringsämnen till Mälarvattnet genom avrinning från åkrar. I jordbruket 
används stora mängder konstgödsel (128). För att tillverka konstgödsel behövs grundämnena 
kväve, fosfor och kalium, det vill säga grundämnena med den kemiska sammansättningen NPK. 
Med hjälp av en dyrbar och extremt energikrävande process, Haber-Boschprocessen 
omvandlas kvävet i luften till ammonium. Eftersom tillverkningen är så energikrävande sker 
detta i fabriker i områden tillgång på fossila bränslen är god. Konstgödsel medför ökade 
utsläpp av växthusgaser. 

Fosfor bryts som fosfatmalm i stora gruvor i bland annat Australien och Ryssland. Därefter 
avskiljs fosforn och transporteras till Sverige där den läggs på åkrar som konstgödsel. Fosfor är 
en ändlig resurs med begränsad tillgång. Utläckaget till Mälaren och sedan vidare till Östersjön 
innebär att stora mängder fosfor går förlorade (128). Kalium tillförs i form av kaliumklorid. I 
jordbruket används dessutom en mängd kemikalier, som exempelvis ogräsbekämpningsmedel, 
som via avrinningen från åkrar transporteras till Mälaren. 
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Figur 15.1. Mälarens avrinningsområde sträcker sig långt upp i Bergslagen och omfattar även Hjälmaren 

 

De senaste åren har undersökningar visat att det finns läkemedel som passerar i stort sett 
opåverkade genom avloppsreningsverk ut i naturen (56). Processerna i reningsverken är 
anpassade för att avlägsna näringsämnen ur avloppsvattnet, inte för att ta hand om syntetiska 
substanser tillverkade för att bekämpa sjukdomar i den mänskliga kroppen. Tvärtom stör 
läkemedelssubstanser ofta de biologiska reningsstegen som sköts av mikroorganismer i 
avloppsreningsverken. Även hygienprodukter lämnar spår, vid en undersökning i Lake 
Michigan fanns rester av ett flertal läkemedel och hygienprodukter (61). Utloppet från 
avloppsreningsverk i städer som Uppsala, Sala, Västerås, Arboga och Eskilstuna mynnar i 
Mälaren.  
 
Båtar trafikerar Mälaren. Det handlar dels om godstrafik och passagerartrafik men även om ett 
stort antal fritidsbåtar. Båttrafiken ger upphov till en hel del oljespill och utsläpp av andra 
ämnen från förbränningsmotorer. Lastfartyg transporterar gods av olika typer varav en del 
skulle innebära allvarliga konsekvenser för dricksvattenförsörjningen vid en olycka. Vid några 
tillfällen har vattenintag varit utsatta för oljespill.  
 
Biltrafik ger upphov till föroreningar i form av metaller, kolväten, näringsämnen och klorider. 
Bara inom östra Mälarens avrinningsområde som försörjer Stockholmsområdet med 
dricksvatten finns mer än 200 kilometer statlig väg och en mängd kommunala och privata 
vägar. Dagligen kör alltså hundratusentals bilar på vägar inom Mälarens avrinningsområde. 
Förutom personbilstrafik passerar mängder med tankbilar och bilar med farligt gods av olika 
slag. En olycka med åtföljande utsläpp i Mälaren riskerar ödesdigra konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen i Stockholmsområdet. 
 
Vintertid används vägsalt, som består av natriumklorid, för halkbekämpning. I en undersökning 
visade sig mer än hälften av den mängd klorid som tillfördes Sagåns avrinningsområde i 
Mälaren komma från vägsalt (129). Bidraget från vägsaltet tillsammans med övrig mänsklig 
enskild och kommunal påverkan, exempelvis klorid från avlopp, innebär att de totala 
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kloridhalterna mer än tredubblats i förhållande till de naturligt förekommande bakgrunds-
halterna i området. Klorid är i sig inte farligt i de låga halter som finns i Mälarvattnet. Däremot 
utgör förhöjda kloridhalter en indikator för mänsklig påverkan.  
 
I stort sett alla ämnen som mänsklig aktivitet ger upphov till återfinns i Mälarens vatten. Det 
finns flera större och många mindre deponier uppströms.  Lakvatten från deponier tas 
visserligen omhand och renas enligt särskilda föreskrifter. Trots detta finns det inget sätt att 
undgå de fysikaliska lagarna. Om människan tillför ett ämne till kretsloppet kommer det att 
finnas kvar i systemet. Det kan fastläggas, tas upp av någon organism eller omvandlas till något 
närbesläktat ämne, men det försvinner inte.  Ämnen som tillförs ett geografiskt avgränsat 
område kommer därför att bli kvar där om de inte löses i vatten och transporteras därifrån 
eller förångas till luften. En del ämnen kan omvandlas till mindre farliga ämnen, medan andra 
har nedbrytningsprodukter som är minst lika farliga som ursprungsprodukten. 

På samma sätt ser det ut för Göteborg där det uppströms i Göta älvs avrinningsområde bor 
ungefär en halv miljon människor, och i Vombsjöns tillrinningsområde som ligger i det 
tätbefolkade Skånes jordbruksbygd. Ytvattentäkter är mycket sårbara och utsatta för en 
mängd olika hot. Därför är det viktigt att det finns reservvattentäkter i händelse av att något av 
de större vattenverken skulle slås ut.  

Bornsjön är Stockholmsområdets reservvattentäkt. Om det skulle hända något med Mälaren 
och det skulle bli nödvändigt att använda Bornsjön skulle det innebära problem för invånarna i 
Stockholmsområdet. Vid ransonering av vatten så att varje invånare endast förbrukade 50 liter 
per person och dygn, ungefär en fjärdedel av dagens förbrukning, skulle vattnet i Bornsjön 
räcka i cirka 30 dagar. Då skulle hela sjöns volym förbrukats, vilket naturligtvis inte är ett 
realistiskt scenario. 

Framtida klimatförändringar till följd av utsläpp av växthusgas kommer troligen att innebära 
höjda nivåer i Mälaren vilket innebär ökade risker för inflöde av havsvatten från Östersjön och 
översvämningar med risk för försämrad vattenkvalitet. 

Den goda nyheten är att Sverige fortfarande har gott om vatten av god kvalitet om jämfört 
med många andra länder vars flodsystem och sjöar är hårt belastade av föroreningar. 
Dessutom har Sverige stora grundvattenförekomster som kan användas i reserv, ofta belägna 
på inte alltför stort avstånd från de större städerna. 

Vad du kan göra: 
 Köpa ekologiskt producerade livsmedel eftersom det i bästa fall innebär en 

recirkulation av näringsämnen. 

 Kräva bättre vattenskydd av Mälaren 

 Diskutera alternativ vattenförsörjning med din kommun om den tar sitt vatten från 

Mälaren. 
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Faktaruta: Finns det vatten – finns det liv? 

Upphetsningen var stor när en grupp europeiska forskare år 2007 meddelade att de funnit en planet som hade 
förutsättningar för liv. Vi är kanske inte ensamma i universum trots allt.  

Runt den röda dvärgstjärnan Gliese 581 kretsar en planet som är lik vår Jord (130).  Planeten som ligger bara 20 
ljusår från oss har ett molntäcke, troligen av koldioxid, och en temperatur på mellan 0 och 40 grader Celsius. Det 
innebär att det kan finnas vatten i flytande form på planeten, det vill säga en miljö där någon form av liv kan 
utvecklas. Sedan dess har det visat sig att det finns minst hundra potentiellt beboeliga planeter kring stjärnor i vår 
närhet, inom 30 ljusår från jorden (131; 132). Men ännu inte något som liknar liv på någon astronomisk kropp i hela 
universum. Trots detta fortsätter sökandet. Hoppet finns att det någonstans i universum kan existera någon form av 
intelligent liv. 

Från rymden ser en att planeten Jorden egentligen borde vara döpt till planeten Vatten, den består till ungefär till 70 
procent av hav. När en letar efter liv på andra planeter letar en just efter vatten. En söker en planet som är ungefär 
av jordens storlek. Är den större liknar förhållandena mer de på Jupiter, det vill säga alltför hög temperatur och tät 
atmosfär. Planeten bör ligga på ungefär samma avstånd från en stjärna som liknar vår sol, där det finns 
förutsättningar för att hitta vatten i flytande form och en atmosfär av växthusgaser (133). Vattenmolekylen, H2O, är 
bokstavligen livsviktig. Det är i flytande vatten som livets kemiska reaktioner sker, eftersom alla levande varelser till 
största delen består av denna vanliga vätska.  Den gröna växtligheten består av vattenfyllda blad och de vita molnen 
utgörs mestadels av små kondenserade vattendroppar. På grannen Mars finns det visserligen vatten i form av is i vid 
polerna och fruset i marken, men Mars saknar helt atmosfär. Egentligen ligger vår planet så långt bort från solen att 
vattnet här också borde frysa till is, men tack vare att vi har en atmosfär hålls temperaturen uppe. Så har det inte 
alltid varit. Mycket tyder på att jorden kan ha varit helt och hållet istäckt under perioder i dess ungdom (134). 

Varifrån kommer då vattnet på jorden? Grundämnena väte (H) och syre (O) är inte ovanliga ämnen i universum.  Vid 
de förhållanden som råder vid jordytan kan två väteatomer och en syreatom slå sig samman till en vattenmolekyl 
som är stabil och mycket unik i sina egenskaper. En liten mängd vatten i jordens första byggnadsstenar kan ha varit 
tillräckligt för att skapa jordmiljön. En hel del väte har försvunnit ut i rymden under vår planets livstid. Förmodligen har 
förrådet av vatten då fyllts på från yttre källor. Dessa källor kan ha varit material från asteroider, kometer, ispartiklar 
från andra solsystem eller planetembryon som införlivats med vår planet i ett tidigt skede (135). 

Förekomsten av vatten påverkar inte bara vår planets yttemperatur utan också det som händer i jordens inre och 
därmed också temperaturen där (135). Vattenångan i jordens inre, i manteln, fungerar som ett smörjmedel. Med 
hjälp av detta smörjmedel kan de tektoniska plattor som vår jordskorpa består av lättare röra sig (134). Vattenånga i 
mantel och kärna bidrar dessutom till avkylning och därmed till en stabil temperatur i jordens inre. En stabil 
temperatur är i sin tur förutsättningen för att den magnetiska sköld som skyddar oss mot solvinden ska kunna 
fungera (135). Utan magnetisk sköld skulle vi vara utsatta för så stark strålning att liv bara skulle kunna existera på 
skyddade platser djupt nere i berget eller i världshavens gravsänkor.  

Drygt två tredjedelar av människokroppen består av vatten. Vi människor är beroende av en kontinuerlig tillförsel av 
färskt vatten. Vatten till att dricka, producera mat, tillverka bränsle, generera elkraft, försörja industrier, transportera 
gods, diska, tvätta, städa och försörja husdjur. Men inte bara människan behöver vatten för att överleva, alla 
existerande ekosystem på vår jord är beroende av vatten för sin överlevnad. Utan vatten inget liv. Vatten fungerar 
som planetens blodomlopp. Genom vattnets kretslopp transporteras såväl nyttigheter som föroreningar. Vatten flödar 
oberoende av landgränser skapade av människor.  Via avdunstning och regn kan det röra sig obehindrat över hela 
vårt jordklot, och via havsströmmar tillryggalägga avsevärda distanser. Hur vi behandlar vårt vatten i Sverige kan få 
effekter på andra sidan jorden och tvärtom.  
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16. Grundvatten – en god reservplan? 
Vilka andra möjligheter finns för då för dricksvattenförsörjningen i ett storstadsområde som 
Stockholm? Tack vare att inlandsisens så generöst lämnat efter sig isälvsavlagringar finns det 
lyckligtvis goda möjligheter att hitta grundvatten. Stora rullstensåsar löper genom landskapet i 
nordvästlig-sydostlig riktning. I centrala Stockholm finns till exempel den del av 
Stockholmsåsen, som kallas för Brunkebergsåsen. Historiskt var det från brunnar i åsen som 
stockholmarna hämtade sitt vatten. Brunnen på Stortorget i Gamla Stan är en rest av denna 
vattenhantering. Emellertid är grundvattnet från åsen i de centrala delarna av Stockholm 
numera så påverkat av mänskliga aktiviteter att det inte längre går att använda som 
dricksvatten (Stockholms stad, 2004). I andra delar av staden är åsen utgrävd och perforerad 
av tunnlar. Det vatten som infiltrerar innehåller mängder av föroreningar från nedsmutsade 
ytor och biltrafik. Inne i Stockholm är alltså inte grundvatten ett alternativ, men hur ser det ut i 
kranskommunerna? 

Det ofta möjligt för en oinvigd att upptäcka grundvattenförekomster i terrängen. Stora gropar 
där människor hämtat grus för byggnadsändamål är ett tydligt tecken som avslöjar att det 
finns en rullstensås på djupet. Utvinningen av grus har alltid konkurrerat med uttaget av 
dricksvatten. Förr i tiden gick de större vägstråken ofta på åsar. Grusåsarna utgjorde bra 
material att bygga vägar på, risken för översvämningar och dräneringsproblem eliminerades, 
och utblicken över omgivande landskap gjorde det lättare att orientera sig.  

Det har dock inte alltid varit uppenbart att drickvattenförekomsten påverkas av att uttaget av 
grus. Vid grustag avlägsnas det skyddande skiktet av markvegetation genom så kallad 
avbaning. Det innebär att maskiner avlägsnar den organiska jorden där mängder av 
mikroorganismer lever. När detta skikt är borta ligger jorden oskyddad och sårbar för 
föroreningar som spills på ytan. Ibland är schaktet så djupt att gropens botten hamnar under 
grundvattenytan. Då bildas en liten sjö i grusgropen, vilket innebär att ytan är blottad och 
föroreningar kan tränga direkt ned i grundvattnet. När täktverksamheten är avslutad sker 
ibland återplantering, ofta med tallplantor eftersom dessa tål torka bra. Men trots att 
decennier gått sedan utplanteringen är tallplantor i en grusgrop ofta en sorglig syn; rödbruna, 
och ynkligt småväxta demonstrerar de hur svårt det är att återskapa ett skyddande skikt av 
markvegetation som förmår kvarhålla vatten, jämna ut mikroklimatet och skapa ett skyddande 
skikt för de underliggande gruslagren. 

Ett exempel på en kranskommun i Storstockholmsområdet som har goda 
grundvattentillgångar är Haninge. Kommunen genomkorsas av två delar av stockholmsåsen, i 
den östra delen av kommunen löper isälvsavlagringar genom centralorten Handen och vidare 
söder ut genom Jordbro industriområde till Västerhaninge. Även på väg mot Dalarö i Sandemar 
finns mäktiga avlagringar rika på grundvatten. Längre västerut löper ett åsstråk på gränsen 
mellan Haninge och Botkyrka. Där ligger kommunens största vattentäkt Pålamalm. 

Vid Handen finns Kolartorps vattentäkt. Den försörjde tidigare delar av centralorten Handen 
med grundvatten. Brunnen ligger intill järnvägen cirka fyra meter från spåret till Nynäshamn. 
Inte det bästa läget med tanke på de tåg med farligt gods och miljöfarligt innehåll som 
passerar till och från Nynäshamn och industriområdet Jordbro. En exploatering av området i 
början av 2000-talet har dessutom inneburit att ett antal flerfamiljshus byggts och Kolartorp är 
numera en reservvattentäkt.  

På väg mot Dalarö ligger Sandemar.  Grundvattentäkten ligger mitt i det stora grustaget. Från 
brunnar på båda sidor om vägen som löper genom grustaget har dricksvatten till Dalarö 
pumpats upp. Vattnet har förhöjda kloridhalter till följd av vägsaltning. Förutom vägen och 
grustaget är täkten påverkad av bekämpningsmedel, troligen från jordbruk i området. Detta 
har medfört att vattenreningsverket på Dalarö fått byggas ut med ytterligare ett reningssteg 
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med kolfilter. Vid Sandemar ligger också en återvinningsstation. Vid vattenverket på Dalarö 
ligger Schweizerdalens vattentäkt – brunnen ligger endast några meter från Dalarövägen. 
Också här är kloridhalterna förhöjda på grund av vägsaltning.  

Jordbro industriområde ligger på en rullstensås med goda uttagsmöjligheter av grundvatten. 
Området är dock hårt exploaterat med bland annat olika industrier, bilverkstäder, en 
återvinningsstation och andra industriella verksamheter som innebär hantering kemikalier och 
avfall. Till och från området sker mängder av transporter med farligt gods och gods med 
miljöfarligt innehåll, både på väg och på järnväg.  Tyvärr är grundvattnet i området inte av 
tillräckligt god kvalitet längre och dessutom är föroreningsrisken så stor att vattentäkten inte 
ens går att använda till reservvattentäkt.  

I Pålamalm på gränsen till Botkyrka ligger Haninges största grundvattentäkt. Pålamalm är en 
del av Tullingestråket. Det ökade uttaget av grus, en bergtäkt där bergtrösklar sprängs bort och 
en deponi av fyllnadsmassor på gränsen till grundvattentäkten hotar kvaliteten hos 
grundvattnet som utvinns där.  

Under 2009 byggde Stockholm Vatten en ledning genom Haninge kommun till Nynäshamn för 
att förse även Nynäshamn med Mälarvatten. Av ekonomiska skäl övergick Haninge då delvis till 
dricksvatten från Mälaren istället för att använda grundvatten från egna täkter. Men 
fortfarande levererar Pålamalms grundvattentäkt dricksvatten till de södra delarna av Haninge 
kommun; Västerhaninge och Tungelsta. Och andra kommuner väljer tvärtom att övergå från 
ytvatten till grundvatten eftersom vatten från en väl skyddad grundvattentäkt kräver betydligt 
mindre rening än vatten från vattendrag och sjöar. 

Vad du kan göra: 
 Minska användningen av naturgrus  

 Hindra exploateringen av områden på grusåsar  

 Ta hand om dagvatten på tomten eller använd det till gröna tak eller odling 

 Kräv ett ökat skydd för grundvattenförekomster 
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17. Tillväxt i Östersjön eller en konsekvent miljöpolitik? 
Det är god tillväxt i Östersjön. Gott om blågröna giftiga bakterier som blommar varje sommar i 
det alltmer näringsrika havet. Varje år får Östersjön ytterligare en dos näringsämnen. Från 
konstgödsel vi lägger på odlingar för att de ska växa bättre, från näringsämnen som passerar 
genom oss människor och ut i bristfälligt renade avlopp, från gödsel från allt större 
djurbesättningar. I själva verket är Östersjön en mycket bra illustration av tillväxtbegreppet. Ett 
ökat uttag av en ändlig resurs, fosfatmalm i ena änden, och ett växande avfallsproblem, 
näringsämnet fosfor som ansamlas i havet, i den andra änden. Så långt ögat når långt ifrån 
kretsloppstänk. 

Som vi tidigare sett är näringsämnen ett stort problem, men långt ifrån det enda för våra 
vattendrag. Metaller, plaster, olja, läkemedel och ett oräkneligt antal andra kemiska ämnen 
sköljs bokstavligen ut i floder och vattendrag varje dag året om. Ingenting försvinner. Allting 
sprids. 

I nationalekonomernas värld är ekonomin frikopplad från omgivande natur. I den mån naturen 
finns med i kalkylen är det som nyttighet som kan användas, ett produktionsmedel. Att 
betrakta ekonomin som oberoende av naturen visar på hur långt från verkligheten vi har 
avlägsnat oss.  

 

Figur 17.1 Är det jordens resurser som begränsar ekonomin eller ska vi fortsätta som om det tvärtom är ekonomin 
som avgör hur vi hanterar naturresurserna?   
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Tillväxten anses vara en förutsättning för vår välfärd. Tillväxtmålet som norm är inget som 
diskuteras. Tvärtom är hela samhällsekonomin organiserad efter tillväxtprincipen. Dagens 
räntesystem kräver en ständigt ökad avkastning på kapitalet. Pensionssystemet förutsätter 
ökad tillväxt för att det ska bli något över för framtidens pensionärer. En ekonomi utan tillväxt 
är per definition en ekonomi i kris.  Tillväxt betyder att fler prylar produceras. Fler prylar till en 
växande befolkning innebär en exponentiell tillväxt av vårt uttag av råvaror. Och ett 
exponentiellt växande sopberg och alltmer förorenade vattendrag.  

Den ekonomiska modell som vi i dag tillämpar har resulterat i de gigantiska miljöproblem som 
vi nu står inför. Vi behöver alltså se oss om efter en ny och bättre modell för att kunna finna 
lösningar på våra miljöproblem. En modell som kan återföra ekonomin till ett socialt och 
rumsligt sammanhang där makten ligger hos människor och inte hos globala marknadskrafter 
(136). Ett ekonomiskt system som tar hänsyn till ekosystemets kretsloppsprinciper. 
Utmaningen ligger i att ersätta de linjära flödena med cirkulära. För att kunna återföra resurser 
som tas ur ekosystemet krävs lokala och småskaliga lösningar (137). 

I en framtid av energibrist kommer ekologins roll vara att hållbart förvalta ekosystemen så 
att de kan vara produktiva för mänskligheten (138). I en värld av mark-, vatten- och 
energibrist kommer kostnaderna för dessa resurser att stiga. Handelsvillkoren kan då ändras 
till landsbygdens fördel och flyttlassen kan istället gå i riktning från storstaden. I framtiden 
kommer förmodligen stadsbor i större utsträckning att odla nyttoväxter på tak och i parker.  

Utmaningen ligger i att ge en vision som betonar de mänskliga värdena istället för att 
framställa ett alternativ som innebär tagelskjortan på och en återgång till den mörka 
medeltiden. Ett framtida mer kretsloppsanpassat samhälle skulle förutom bättre miljö även 
kunna innebära bättre hälsa eftersom vi sprider mindre föroreningar till vatten och övrig miljö. 
Det skulle också kunna innebära meningsfullt arbete för fler när vi övergår till ekologiskt odlad 
och närproducerad mat. I dag äter vi i princip olja eftersom det förbrukas mängder av fossila 
bränslen för att producera mat. Detta kommer inte att vara möjligt i en framtid med 
krympande oljeresurser. En möjlig arbetstidsförkortning som innebär att dela på jobben istället 
för att en stor del av arbetskraften står utanför arbetsmarknaden och de som jobbar sliter ut 
sig, skulle kunna ge mer fritid istället för ökad konsumtion (137; 139).  
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