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"Förr fanns balans,

Engagemanget går inte att ta miste på. Passionen, och

stundtals ilskan, lyser igenom när Elsina Flach beråttar om

hur Östersjön fungerar - och hur bräckligt ekosystemet
där egentligen år.

det gör det inte nu"
*f -T-åvet hil alltid vuit El-

I I sina Flachs ston kiil-
il*i t"t, mh infiesset för

å .å oju octr natu har fin-
nis med sedan uppväxten i Rot-

reria,n, ii.iian<i. *inre uåriciero
mest naturliga plats" som hon
sjåh uttrycker det, men diir fanns
en strand.

- Så fofi jag var ledig gick jag

rlil rtlt lt'trrL'r'tilr v;rl rotrt I tlttr'.
diir.

l-:lsina g,i(n(le stni rrlitlttrg,rt
av det hon hittade, rnusslor och

säckon och drömde om att som

ffien forska om dem.

-Det blev universitetsstudier
inom biologi, och sedan blev jag

doltorand, men då blev det inom
marinekologi' Ekolcgi hmdla
om relationer mellan olika djur-
grupper och hur de påverkr w-
andra och omginingen.

Vld niffenisllftct startad,e hon
ett nytt liv i Sverige, hon hade fått
jobb på stockholns UniveFitet'
80 procent av tjänsten vtr sm
forskare på Askölaboratoriet och

Elsina bosatte si8 på stensmd.
- Sa harnnadejag håir i världens

ände. Ftil Ronerdam till värl-

dens ände, slaattar hon.
I sju fu abetade hon På stmk-

holms Universitet oÖ På Askö'
* sedan tog forskningsP€ngar-

m slut. Tyvänärdetså iforskaw'
åirlden. Som forskare jobbar man

i ett kortsikigt Perspektiv, kånske

fem år åt8ången.
Nu arbetar hon som kmslist På

Frisksports{örbundet. Dä sider
hon "som spindeln i nätet" och

ppilrå:r:

över och då är
det for sent.

enda personal på kalsliet.
- Frisksportsförbudet står för

att må bra, trh för att göra det
måste omgiaingen och miljön
också må bra. Det passar mig som

bi.i.E.

För åsr qn hon inte iir alctiv som
forskae långre imebä inte det
att engagemanget är borta, trl
dlsler$iiln ;ir rtr ..alf.r itxrt.,r!nni

Flrt:"
lkl llr hrirlt viltlr'tt, valli't

bcryder att nåBra få marinä al t€r
och några söt!ättensarter klårar
sig hä, men ingen avdem är i sin

riktiga miljö. Det gör dem stres-

såde och lätt påverkade av mil-
jögifter- D€ blir helt enkelt sdra
kämliga för vad vi slåPPer ut i
naturen.

Den speciella omgivningen gÖr

också att den biologiska mångfal-

den fulåg, eftersom det ärfå arter
som klaril sig hlir. vilket i sin tur
gth ekosystemet extra sårbart.

- Hiir firms bara en eller i vissa

fall några få arter med samma

funkion. om det hånder något

med en art påverka det alla.

- så långe ekosystemet är i ba-

lans klara det naturliSa föränd-

ringår, som övergödning. Det är

onatuliga förändringiar som plast

och gifter som ställs till stora
problem.

Trots Östersjöns sfubilhet har
tiil exempel gifter slåppts ut i vatt-

net.
- LycHigtvis ha den lYckarc

öv€rleva. Naturen iir flexibel,

men någon gång tiPPar det över

och då är det för sent.

- t dag vet vi int€ riktigt Bd
som slåpps ut, och industdn till-
verkar hela tiden nYa gifter utan
att veta hur de påverkar i långP

loppet.

slit-och-s[ing-mentalitet.

- I tus€ntals år hal vi levt i ba-

lans med naturen, med småska-

ligt fiske där man bara tog det

som behiivdes- Nu år dot hitra

k(trtsikti{ virtning stnlr lBlv(h'f
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Åb6r:52år
$s: Stssund. Tr6a

Ftri6tj dei. ms tre katter

fE ft+ten: l.li.r $Ch flåtur, goll
hiåli{ir. åntikvttater trh gffila
rnålmr}llar.

lår€rjlt3t ru: t t&ilssårch åY
p6eudonymn G€orge Elliot. sffi
år en kvinna.

Ättxll med: På nånd:e, den 26
oktoöer, förefiier Elsina om Öst-

sjötr unikå €kosystffi Gh hot
på Taos bibliotet( i smatHe
nBd Hät{.'hddåtiirff ingin.

pl€cis utailör

dörnn.
FoTo: EVA'LOTTÄ €Rl{5$il

ration ockå ska ha något att äta, mh en del i ekosystemet' lngen mm kan göra något åt det.
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bgl,mennågOn Ebh.rrorattproblemengundar något.vimåstehamyct<et-$ora kailardetmassmord.Enstordel -Detärviktislattvibörjatiin-

såns tipparäet $::"xr*itmå.'X nn;*å*e:l%J::5 HX1-å:iåi'JT#ffiH; liåxiriå;Hl*'iä!,äffi
. - -.- L.n dÄr. nådd åt d.l-

Det är slöseri med resurser nu.

- Som de $ora industriskeP-
pen som inte bara tar uP den lilla
hsken som hantnar På tallriken'
ulir ällt s{}ltr titlns i hivat- JaS

respekterar det.
Allt är iff€ becksvaft, medbått-

re medvetenhet trol Elsina att vi

$llsammans kan skaPa en föränd-

rirtg.

- En sak som man Personligen
kan göra är att tänkå "aehöver jag

den här plastPåsen?" eller en nY

motril varje år?
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