Stockholm 2011-12-08

Öppet brev till Folkhälsominister Maria Larsson
Efter att Astma- och Allergiförbundet i många år uppmärksammat att pollenprognoserna till
allmänheten hänger på en mycket skör tråd finansiellt och organisatoriskt tillsatte du 2010 en
utredning med sikte på att skapa en långsiktigt hållbar ordning för prognosverksamheten. Vi
och landets pollenallergiker gladde oss åt beslutet eftersom det ingav hopp inför framtiden. Vi
kände att Du förstod betydelsen av pollenprognoser för människor med pollenallergi, nu
skulle inte pollenmätstationer stå inför nedläggningshot inför varje pollensäsong. Äntligen
skulle en fast struktur med ett tydligt statligt ansvarstagande skapas.
Utredningsarbetet påbörjades under våren 2010 och vi såg fram mot en pollensäsong 2012
med långsiktigt tryggade prognoser. Men oron har smugit sig på under hösten.
Utredningsarbetet tycks vara slutfört men inga politiska beslut har blivit följden. Hasseln är på
väg att gå i blom och pollensäsongen närmar sig snabbt.
Och häromdagen hände det som vi befarat. Landstinget i Västerbotten beslutade den 30
november att inte finansiera pollenmätstationen i Umeå 2012 – en station som fungerat
kontinuerligt sedan 1979. Landstingets finansiering av pollenmätningen i Umeå har varit
ryggraden för hela Norrlands pollenmätningar och prognosverksamheten där. Genom att
Umeåstationen försvinner finns det stor risk att hela Norrland blir utan pollenmätning.
Stockholm blir den nordligaste mätstationen i Sverige!
I realiteten är situationen än mer alarmerande. Risken är stor att Västerbottens läns landstings
beslut följs av liknande beslut i fler kommuner och landsting där pollenmätningar görs. Då
faller hela systemet för pollenprognoser riktade till människor med allergier i Sverige! Vi
skulle bli ett av de få länder i Europa där det inte finns en sådan service för människor med
pollenallergi!
Nu hoppas vi att Du ingriper och visar politisk handlingskraft Maria Larsson! Du drog igång
en utredning på departementet för att lösa frågan. Rimligtvis är ärendet väl förberett och det
finns underlag för ett snabbt beslut. Frågan om pollenprognoser till nytta för hundratusentals
människor måste föras i mål i god tid innan kommande pollensäsong!
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För mer information kontakta:
Marianne Jarl, marianne.jarl@astmaoallergiforbundet.se, tel. 076 1418890
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