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Fakta ruta  

 
Race for the Baltic (RFB) 
Är en initiatv taget av  Niclas 
Zennström, Skypes grundare och 
fungerar som en plattform för 
samverkan och stöttning för kon-
kreta åtgärder mot ett hållbarare 
hav. 
  
Baltic Sea City accelerator pro-
gramme 
Program som RFB startat dit 
handplockade pionjärkommuner 
deltar för aktivt hållbarhetsarbete 
för en friskare östersjö  
 
Utvalda pionjärer:  
Kalmar och Västervik (Kal-
marsundskommissionen), Marie-
hamn, Slupsk, Paneveysz, Vax-
holm, Värmdö och.  
  
Samarbetspartner inom Race 
for the Baltic:  
The Boston Consulting Group, 
Ramboll, General Electric, IVL 
Swedish Environmental Research 
Institute, Stockholm Environmen-
tal Institute, Nordic Investment 
Bank, Impact Invest Scandinavia 
 

Pressmeddelande 
 

Kalmarsundskommissionen en av 7 utvalda pionjärer 
för renare hav! 
 
Skypes grundare Niclas Zennströms filantropverksamhet Race for the Baltics har valt ut 
Kalmar och Västervik, Kalmarsundskommissionen som Östersjöns pionjär i arbetet 
med att förbättra östersjön. Pionjärerna har valts ut bland kommuner i hela Östersjöns 
område där kommuner som har förmåga att vända Östersjöns problem till nya möjlig-
heter har handplockats. Kalmarsundskommissionen har blivit utvalda för sitt sätt att 
samverka, arbeta med ideellakrafter, invlvera näringsli-
vet samt sitt fokus på åtgärdsarbete med många goda 
exempel längs sina kuststräckor.  
 
Det här är ett kvitto på att Kalmarsundskommissionen som 
startade för snart tio år sedan var en riktig satsning som verklig-
en givit frukt i konkreta åtgärder säger Johan Persson, ini-
titativtagare till Kalmarsundskommissionen.   
 
Det som Kalmarsundskommissionen särkilt har valt att 
fokusera på under programmet är att inkludera den pri-
vata sektorn i nätverket för att gemensamt utveckla åt-
gärder för Östersjön tillsammans med KSKs tidigare 
medlemmar från  kustkommuner, ideella krafter, exper-
ter m.m. 
Exempel på åtgärder inom detta område är mus-
selodling, landbaserad fiskodling med slutna system 
samt vägledning till jordbrukare för ökad avkastning 
men minskade förluster av näringsämnen. Dessa åtgär-
der kommer både att förbättra kvaliteten på Östersjön 
och skapa fördelar för den privata sektorn.  
 
"Lokala åtgärder är avgörande för att återställa Östersjöns miljö 
och Kalmarsundkommissionen är ett bra exempel där lokala 
åtgärder har varit i fokus under många år vilket resulterat i flera 
spjutspetsprojekt. För att göra de förändringar som krävs för 
Östersjön behöver alla 1500 kommuner i Östersjön avrinnings-
område visa en stor innovations- och ledarskapskapacitet och ta 
lärdom av Kalmarsundskommissionen" - säger, Barbara 
Jackson, chef för Race for the Baltic och Baltic City 
Accelerator Programme 
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