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Yttrande över Nationell strategi för sjöövervakning 

 

SMHI har tagit del av rubricerade samrådshandlingar och har följande synpunkter.  

 

Övergripande kommentarer 

SMHI föreslår en annan struktur för strategidokumentet. Med nuvarande disposition kommer 

strategin i skymundan av bakgrundsinformationen, varför SMHI föreslår ett koncentrerat 

strategidokument med bakgrundsinformationen som bilaga. Fördelen blir främst att fler kommer 

att läsa hela strategidokumentet. Den kortare versionen av sjöövervakningsstrategin skulle 

möjligen kunna användas som utgångspunkt för nytt huvuddokument. 

Om avsikten är att göra en nationell strategi skulle SMHI gärna se en tydligare koppling t.ex. till 

Sveriges miljömål eller andra nationella mål. I nuvarande form är strategin skriven som en 

myndighetsgemensam strategi för sjöövervakning. 

 

Föreslag till korrigeringar 

 Sid 7, andra stycket: Informationen om de oceanografiska varningstjänsterna ska vara 

”nedisning” istället för ”isbildning” samt ”höga och låga havsvattenstånd” istället för 

”förekomst av giftiga alger”. SMHI kartlägger ytansamlingar av alger, men har ingen 

varningstjänst för detta. Eftersom det bara är de två typerna av oceanografiska varningar 

som utfärdas kan ”m.m.” tas bort i sista meningen. Före bilden finns även ett ”är” för 

mycket. 

 Informationen om Seatrack Web på sidan 12 bör omformuleras till 

”Oljedriftberäkningssystemet Seatrack Web, vilket förvaltas av SMHI, används både 

nationellt och av övriga länder kring Östersjön, något som är värdefullt t.ex. vid 

gemensamma miljöräddningsoperationer inom HELCOM”. 
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Förslag till kompletteringar  

 SMHI saknar Agenda 2030 i bakgrundsinformationen. 

 Informationen om Oljejouren på sidan 10 kan kompletteras med: ”SMHI förvaltar 

verktyget Seatrack Web som används för oljespridningsberäkningar i händelse av ett 

oljeutsläpp”. 

 HELCOM Response bör nämnas i samband med HELCOM Maritime på sidan 10. 

 Stycket om SJÖBASIS bör flyttas till Sammanfattning av nuläget eftersom det 

handlar om ett system som byggts av myndigheterna inom Sjöövervakningsrådet och 

inte i vår omvärld. 

 Avsnitt 2.4 skulle kunna bli tydligare med en indelning i underrubriker, t.ex. med 

formuleringarna i begreppet sjöövervakning d.v.s. ”Förmedling av sjöläges- och 

sjöinformation”, ”Insamling, bearbetning, analys”, ”Effektiv samordning och 

inriktning av resurser”. 

 

 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Gunnar 

Söderström och Anette Jönsson (oceanografi). 
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