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Jordbruksdepartementet 
Djur- och livsmedelsenheten 
103 33 STOCKHOLM 

Yttrande över remiss Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra 
livsmedel och hållbar produktion SOU 2009:8 
 
Sammanfattning 

SMHI stödjer förslaget att Fiskeriverket utvecklas till en myndighet med fokus på förvaltning 
av havens resurser i ett ekosystemperspektiv. SMHI anser vidare att utredningen är otydlig på 
om miljöfrågorna är integrerade i förvaltningen eller inte. 

SMHI anser att miljöfrågorna bör integreras i resursfrågorna men att det kan vara komplicerat 
att lägga ansvaret för miljön på samma myndighet som ansvarar för resurser och fiske. 
Miljöfrågorna är alltför mångfacetterade och omfattande för att enbart kunna kopplas till 
resurser och fiske. Risken är stor att en myndighet med det samlande miljö, resurs och 
fiskeansvaret tappar fokus i sitt arbete. SMHI förespråkar istället att myndigheten med 
miljöansvar samarbetar med myndigheten för resurser och fiskeansvar. Tydligheten för det 
integrerade sektorsansvaret blir bättre om myndigheterna istället läggs under ett och samma 
departement. 

Eftersom förvaltningen av resurser och fiske är nära kopplat till forskning och utveckling bör 
den nya myndigheten ha möjlighet att själv bedriva FoU-verksamhet eller beställa sådan som 
är av vikt för den egna verksamheten. 

Om regeringen skapar en myndighet för vatten och havsmiljö blir gränsdragningen till 
myndigheten för resurser och fiske speciellt viktig att klarlägga. 

Allmänna kommentarer 

Betänkandet känns delvis överspelat av andra utredningar och av regeringens havsproposition, 
där det föreslås att en förvaltningsmyndighet skapas med ansvar för miljöfrågor för vatten och 
hav. Betänkandet bör därför ses som ett underlag till den kommande utredningen om en 
Vatten & Havsmiljömyndighet. 

SMHI anser att det saknas en tydlig analys i vad som menas med resurser i detta 
sammanhang. En bärande tanke i betänkandet är att Fiskeriverket skall ha ett nationellt 
samordningsansvar för havets resurser med ett holistiskt synsätt. Dock berörs enbart 
fiskeresurser medan andra resursfrågor och miljöaspekterna saknas. 
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I miljö ingår hela ekosystemet inklusive fisk, däggdjur och människan. I dagens förvaltning 
ligger fiskfrågan utanför miljön sett ur ett förvaltningsperspektiv d.v.s. skild mellan 
Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Med tanke på att ekosystemansatsen skall genomsyra 
miljöfrågorna i Sverige i EU, i HELCOM och OSPAR bör detta perspektiv också genomsyra 
svensk myndighetsförvaltning.  

Stf Generaldirektör Tord Kvick har beslutat i detta ärende efter föredragning av 
avdelningschef Bodil Aarhus Andrae. Ärendet har beretts av Bertil Håkansson, Elisabeth 
Sahlsten och Lars Andersson 
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