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Yttrande över Förslag till samverkansplan för
BSPA, Stora Nassa - Svenska Högarna
SMHI har tagit del av remissen Förslag till Samverkansplan, Stora Nassa – Svenska
Högarna.
SMHI har följande synpunkter:
•

Enligt HELCOM rekommenderas att alla skyddade områden typ BSPA skall ha en
förvaltningsplan (Management plan). I sammanfattningen i rapporten slås fast att
förvaltningsplanen för området i fråga utgörs av en samverkansplan som avslutas
med en förvaltningsdel. Det vore bättre och mer tydligt att särskilja på dokumenten
för samverkan kring förvaltning (sid. 1-34) och själva förvaltningsplanen
(sid. 35-56).

•

I planen saknas förslag på hur förvaltningen kan utvecklas i samklang med
kunskapsutvecklingen för att det skyddade området ska förvaltas på bästa sätt.
SMHI rekommenderar att planen också inkluderar en FoU del.

•

Sid. 16: Det är bra att man redan under rubriken Syfte och mål poängterar att
förvaltningen skall bygga på eko-systemansatsen, vara adaptiv samt stå på
vetenskaplig grund.

•

Sid. 33, Påverkansfaktorer: Beskrivning av påverkan och risker med sjöfart i eller i
närheten av området saknas helt. Även beskrivning av risk för olyckor och utsläpp
av farliga ämnen i samband med olyckor saknas. Detta borde vara en viktig del för
förvaltningen att förebygga och vid olycka redogöra för ansvar och insatser som kan
minska negativ påverkan på det skyddade området.
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•

Sid. 28, Hot och påverkansfaktorer: Även om storskalig påverkan som övergödning och klimatförändring inte direkt kan omhändertas i en förvaltningsplan av ett
lokalt skyddsområde så bör dessa faktorers påverkan och risker tas med. Det är
viktigt för förvaltningen att också verka på det nationella och internationella planet i
dessa frågor som ett tillvägagångssätt att skydda området.

•

Sid 46, Kostnader: Kostnader för förvaltningen bör också finnas med i Förvaltningsplanen för att den skall bli verklighetsanknuten. Nu finns endast en skriftlig
redogörelse hur kostnader för förvaltningen kan sökas från olika organ. Med en
budget för förvaltningen kan man få överblick, lättare göra prioriteringar och få en
bättre realisering av förvaltningen.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Bertil
Håkansson.
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