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Yttrande över Förslag till genomförandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande
av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område
Allmänt
SMHI har tagit del av promemorian av 2010-07-09 från Miljödepartementet angående
Ramdirektivet om en marin strategi och införandet av en havsförvaltningsförordning –
HFF i svensk lagstiftning.
SMHI stödjer att det marina direktivet hanteras genom en havsförvaltningsförordning
på samma sätt som för VFF (vattenförvaltningsförordningen (2004:660)) för RDV
(ramdirektivet för vatten 2000/60/EG) inom ramen för 5 kap., MB. Därmed samordnas
hanteringen av direktiven på likartat sätt.
SMHI har tagit del av remissens bilaga, daterad 2009-04-29 om redovisning av
regeringsuppdrag 14. SMHI deltog i relevanta delar av regeringsuppdraget och har
tidigare lämnat synpunkter på rapporten.

Kommentarer
•

Sid. 10, tredje stycket:
I HFF under kapitlet om definitioner definieras ett s.k. ”Havsområde”. Havsområdet omfattar områden utanför baslinjen + 1nautisk mil t.o.m. EEZ
(ekonomiska zonen). SMHI föreslår att man istället använder termen - ”marina
områden”.
SMHI har utvecklat ett havsområdesregister som nu används i RDV och föreslås
ingå i den kommande marina fysiska planeringen (Havsplaneringsutredningen,
(M 2009:03)). SMHIs havsområdesregister är en digital indelning av havsområdena runt Sverige inklusive kustvatten och erkänt som en lämplig indelning
för svensk vatten- och havsförvaltning. Det kan vara olyckligt att sammanblanda
definitionen/namnet i fråga med en juridisk term som nu föreslås i HFF.
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•

Sid. 14 sista stycket:
Sverige bör sträva efter att ha en nationell sammanhållen bedömning av havsmiljön
och det marina direktivet kan bli verktyget för att åstadkomma denna samordning
och undvika dubbelarbete.
SMHI stödjer förslaget att Kattegatt bör tillhöra Nordsjöregionen ur ett
biogeografiskt perspektiv, dessutom är det redan ett område i OSPAR. Kattegatt
omfattas dock också av HELCOM och kan därför komma att behandlas olika
genom att området tillhör en annan ekoregion än Östersjön enligt promemorians
förslag. SMHI menar att Sverige bör verka för att det endast ska vara det marina
direktivet som ligger till grund för nationell rapportering, åtgärdsarbete och
övervakning till de marina konventionerna. Därmed kan dagens dubbelarbete med
rapporteringen till konventionerna undvikas.
Regeringen har förordat ett pilotprojekt för Östersjöregionen med HELCOM som
samordnare. SMHI anser det rimligt att Kattegatt med avrinningsområden omfattas
av pilotprojektet eftersom området påverkar Östersjön genom vattenutbytet. Det
finns vetenskaplig litteratur som pekar på hur Kattegatt och Östersjön är delvis
beroende av varandra. SMHI anser att man bör verka för att Interreg-programmen
för Nordsjön och Östersjön samordnar sina program och utlysningar för att kunna
stödja pilotprojektet på ett effektivt sätt.

•

Sid. 17 och 18, om behöriga myndigheter:
SMHI anser det viktigt att behålla SAMHAV men att samverkansgruppen får ett
tydligare direktiv för att kunna verka effektivt. Bland annat bör SAMHAV få i
uppdrag att följa upp det marina direktivets nationella aktiviteter angående
införande av direktivet, åtgärdsprogram, övervakningsprogram etc. Inte minst
viktigt är att se till att BSAPs åtgärder och det marina direktivets åtgärdsarbete
samordnas på det nationella planet.

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende som beretts av
Bertil Håkansson. Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den
slutliga handläggningen.
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