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- Polluter Pays Principle

- Bidragssystem

- Traditionella tekniska,
finansiella lösningar

- Miljöarbetet endast är 
en kostnad (tärande)

- Övergripande plan och 
konkreta åtgärder

- USER/BENEFICIARY PAYS

- cirkulär ekonomi
- betalning för 

ekosystemtjänster

- Innovativ teknik och nya 
finansieringmekanismer

- Miljöarbetet är en investering 
för framtiden (produktivt)

- SKILLNAD MOT FÖRUT!!!
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- Döda områden/algblomningar i utsjön                   ja
- Mikroplaster                                                               ja
- Läkemedelsrester/Resistenta bakterier                  nej
- Sjöfartens luftutsläpp av kvävedioxider                 nej
- Främmande invasiva arter                                       ja
- Växtnäringsläckage från jordbruket                        ja
- Enskilda avlopp                                                         ja
- Toautsläpp från kryssningsfartyg                           nej
- Ohållbara fiskbestånd                                           delvis
- Kemikalier                                                                  ja
- Oljeutsläpp från fartyg                                              nej
- Kommunala avloppsreningsverk                             ja
- Säl och havsörnspopulationer                                 ja
- Skydd av biologisk mångfald                                   ja

Exempel på några av Östersjöns miljöproblem
Med i  åtg- 
programmen

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

LÄGET I HANÖBUKTEN

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

tisdag 3 maj 16



Miljödepartementet

LET’S DO IT – WE CAN!!
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Tack för uppmärksamheten !

Anders Alm
Miljö-och Energidepartementet
anders.alm@regeringskansliet.se
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