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Program 9 mars
12.00 Information om Kärnkraftsfritt Bottenviken 

Aktuellt om planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki
Lena Lagerstam, samordnare för nätverket

12.30 Kylvattenutsläpp i Bottenviken leder till algblomning
Professor Emeritus Bo Nordell, Luleå Tekniska Universitet

13.15 Bottenviken: Sött hav i hyfsat skick
Johan Wikner, enhetschef för Havsmiljöinstitutet, 
Umeå universitet

14.00 Fika från Nordansmak finns att köpa

14.30 Vad finns i Bottenviken? – karteringar av 
undervattensmiljön inom Interreg Nord projektet 
SEAmBOTH

Linnéa Bergdahl, projektledare, länsstyrelsen i Norrbotten

15.45 Sammanfattning – Mötet avslutas 16.00



Rosatom bygger ett kärnkraftverk vid Bottenviken – vad betyder det?
Lena Lagerstam 5 maj 2015



Kärnkraftsfritt Bottenviken
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett 
partipolitiskt obundet nätverk för alla som vill 
arbeta för att stoppa byggandet av kärnkraftverk 
i Bottenviksområdet. 

Vi bryr oss om miljön och vill arbeta för en 
hållbar utveckling utan kärnkraft. Vi anser att 
kärnkraften inte är någon lösning på klimathotet, 
det är istället ett slut på energislöseriet, smart 
energiteknik och olika förnybara energilösningar. 

Vi vill samarbeta över alla gränser för en 
kärnkraftsfri värld. Luleå december 2011



Kärnkraftsfritt Bottenviken
”Vi gör allt för att lyfta frågan och påverka”
✓ Anordnar manifestationer och möten
✓ Gemensamma resor
✓ Sprider information
✓ Skickar brev till politiker, kommuner m fl
✓ Uppvaktar styrande
✓ Skriver yttranden, överklagar
✓ Skriver debattartiklar och insändare
”Vi samarbetar med andra organisationer 

både i Finland och Sverige”



Än finns det tid!



Rosatom =
Kärnkraft +Kärnvapen
+strålsäkerhet

Lena Lagerstam 5 maj 2015



Fennovoima har 
stora problem

Säkerheten
Tillståndsprövningen

Ekonomin
Ägare hoppar av

Ryska subventioner/garantier
Förnybar energi allt billigare

Kärnkraften dyr och föråldrad



Hanhikivi september 2018





Hanhikivi januari 2019



Vi måste rädda
Bottenviken 



21 Svenska kommuner 
som tar avstånd från 
kärnkraft vid 
Bottenviken



Upprop till Finlands president, 
regering och riksdag: 
”Vi vädjar till Finlands regering 
att inte ge Fennovoima tillstånd 
att bygga den ryska reaktorn 
Hanhikivi 1”



Upprop med argument:
Beslutet påverkar kommande generationer 
Bottenviken vårt gemensamma innanhav
Klimatförändringarna påverkar Bottenviken
Kärnkraftens utsläpp stora
Samma teknologi för kärnkraft och kärnvapen
Ingen säker slutförvarsmetod
Kärnkraftverk sårbara och farliga 
Kärnkraft ingen lösning på klimatkrisen
Kärnkraften dyr och föråldrad



Läget mycket allvarligt
för vårt gemensamma 

Bottenviken 



Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Hemsida karnkraftsfritt.se

Facebooksgruppen Kärnkraftsfritt Bottenviken


