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Motion av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att Stockholms läns
landsting ska verka för en marin nationalpark i Stockholms
skärgård
Östersjöns ekosystem är i gungning. Innanhavet är hotat av övergödning, utfiskning
och förgiftning. Torskbeståndet hotas på grund av utfiskning och minskat inflöde av
saltvatten även om det just i år har setts en ljusning för det östra beståndet. Vildlax
hotas av miljögifter och förstörda lekvatten, bestånden av abborre, gädda, gös och
sik minskar också. Återkommande massdöd har drabbat våra fåglar längs
Östersjökusten. Ett stort antal trutar och måsar har hittats döda eller döende.
Ejderhonorna dör av svält.
Den årliga algblomningen, döda havsbottnar och återkommande massdöd av olika
arter visar att problemen blir allt mer alarmerande. Algblomningen 2010 väntas bli
den värsta någonsin. Nu måste alla goda krafter agera och samverka. Det krävs
många olika åtgärder, allt från fiskeförbud så att arterna kan återhämta sig,
syresättning av särskilt utsatta bottenområden, ökad forskning, men framför allt
minskad konstgödselanvändning och minskade utsläpp av kemikalier och
mediciner.
Vi vet att med gemensamma ansträngningar kan vi vända utvecklingen. Vi känner
alla till hotbilden för Havsörnarna som uppdagades på 60-talet, de hotades av
förgiftning. DDT och PCB höll på att slå ut en hel art, men genom förbud och
medvetna insatser lyckades vi rädda Havsörnen.
Ökad kunskap och ökad uppmärksamhet är viktigt för att alla ska vilja agera och
engagera sig för ett levande innanhav. Vi tror att nya marina nationalparker i
Östersjön skulle kunna tydliggöra dessa frågeställningar ännu mer. Vi önskar att
minst en i marin nationalpark inrättas i Stockholms skärgård. I Naturvårdsverkets
långsiktiga plan för nationalparker i Sverige ingår att inrätta en marin nationalpark
efter 2013, men vi anser att den behöver komma till stånd tidigare. Det är
betydelsefullt med ett initiativ från Stockholms läns landsting som både kan
påverka och bidra ekonomiskt till att planen förverkligas redan i början av nästa
mandatperiod.
I Regionplanekontorets ”Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och
skärgård” och det antagna ”Skärgårdspolitiska programmet” betonas vikten av
insatser för att stärka skyddet av natur-, kultur och rekreationsvärden i den marina
miljön och att irreversibla förändringar ska förebyggas. ”Skärgårdens unika natur-,
kultur och reaktionsvärden är grunden för dess attraktivitet. Dessa värden måste
bevaras och utvecklas så att de är välbehållna och tillgängliga både idag och för
kommande generationer.”
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Syftet med den marina nationalparken ska vara att skydda och bevara ett område
med rik flora och fauna utan att därför stänga den för rekreation och turism.
Nationalparken skall ses i ett perspektiv där lokalbefolkningen själva aktivt
medverkar kring utformning av gränser, bestämmelser och ges en roll i den
framtida förvaltningen av nationalparken.
Förra året invigdes Sveriges första marina nationalpark i Kosterhavet. Med den som
förebild ska en god hushållning med naturresurser och en hållbar eko-turism, kunna
leva sida vid sida med en rik biologisk mångfald.
Marina skyddade områden behövs för att bevara den biologiska mångfalden i havet.
Det blir en fristad för känsliga arter och ekosystem. Hotade arter kan reproducera
och återhämta sig. De marina skyddade områdena täcker idag mindre än en procent
av Världshaven. Områden som är skyddade från fiske utgörs endast av en promille.
På land utgör skyddade områden 13 procent. I Sverige finns 2300 naturreservat och
nationalparker, endast ett fåtal av dessa är marina med ett effektivt skydd.
Miljöpartiet hoppas att vi i Stockholms läns landsting kan vara överens om att vi
tillsammans har ett ansvar för Östersjön och att landstinget kan göra skillnad. Vi
arbetar för att minska klimatutsläppen, minska den skadliga kemikalieanvändningen och försöka fasa ut skadliga mediciner. Vi har både ett stort
engagemang och ett stort ansvar för att bibehålla och utveckla Stockholms
skärgård. Vi vill lämna ett levande innanhav åt kommande generationer inte ett dött
och stinkande hav som eftermäle. Det tror vi också att alla partier och ledamöter i
Landstingsfullmäktige vill.

Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att intensifiera genomförandet av besluten i
”Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård” och
”Skärgårdspolitiska programmet”,
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att med ansvariga förvaltningar och bolag
verka för att arbetet för att minst en marin nationalpark inrättas i Stockholms
skärgård påbörjats före utgången av 2011.
Stockholm den 8 juni 2010
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