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Yttrande över Kunskapsförsörjning för havs- och
vattenmyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har
inkommit till regeringen med en redovisning av regeringsuppdraget ”Fiskeriverkets
forsknings- och kunskapsförsörjande verksamhet” (Jo 2010/1375). SMHI har fått
förslaget på remiss och följande synpunkter.
Sammanfattning
SMHI anser att utredningen har vissa brister som gör det svårt att ta ställning till
förslaget var Fiskeriverkets nuvarande Avdelning för Forskning och Utveckling bör
placeras samt relevansen av den forskning som där bedrivs.
Kommentarer & synpunkter
En strategi för kunskapsförsörjning
SMHI anser att utredaren inte fullt ut har svarat på regeringens uppdrag. I analysen
ska ingå ett antal punkter som är återgivna i Bilaga 1 i utredningen. En punkt handlar
om att delge behovet av undersökningar, vetenskapliga underlag och analyser samt
rådgivning som den nya myndigheten behöver. Utredningen ger inte något underlag
för denna punkt. Inte heller frågan om forskningens relevans för Fiskeriverkets
nuvarande FoU-avdelning är tydligt beskriven.
Utredaren konstaterar att forskningen vid Fiskeriverkets laboratorier utgör ca 10 % av
hela verksamhetens kostnad och att den i stort sett är behovsinriktad och
verksamhetsstödjande för FoU-avdelningen. Under 2007 utfördes forskning
motsvarande ca 10 årsverken. Utredningen saknar en beskrivning på vad dessa 10 %
innehåller eller vilka som finansierar densamma. Det blir således nästan omöjligt att ta
ställning till forskningens relevans för verksamheten annat än att den utgör en ganska
liten del av verksamheten.
SMHI anser att Formas förslag att hålla samman forskningen med laboratoriernas
basverksamhet därmed vilar på svag grund.

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping Besök Folkborgsvägen 1 Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01
SMHI
Box 40
190 45 Stockholm/Arlanda

SMHI
Sven Källfelts Gata 15
426 71 Västra Frölunda

SMHI
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

SMHI
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall

SMHI samtycker till förslaget till strategi för kunskapsförsörjningen för den nya
myndigheten. Den nya myndigheten bör hålla kapacitet för beställningar och
utvärderingar som klarar upphandlingar av underlag, rådgivning som datainsamling,
hållande av databaser samt relevant forskning och utveckling.
Framtida organisation för den nuvarande laboratorieverksamheten vid Fiskeriverkets
FoU-avdelning
Den framtida organisationen för nuvarande laboratorier på Fiskeriverket föreslås av
Formas att läggas på Sveriges Lantbruksuniversitet. Motiveringen för detta är att
forskning och undersökningsverksamhet hålls samman, att forskning kan bedrivas på
samma grund som på universiteten (granskade publiceringar, utvärderingar, söka
medel), och att SLU har andra kompetenser som komplement.
SMHI anser detta vara välgrundade argument vad gäller behovsforskningen vid FoUavdelningen men vi är mer tveksamma till hur den övriga verksamheten som omfattar
undersökningar, analyser och rådgivning passar in på SLU.
SMHI är bekymrad över att utredningen inte behandlar den infrastruktur som FoUavdelningens basverksamhet vilar på. Framförallt de fartyg som Fiskeriverket i
dagsläget disponerar. U/F Argos är för närvarande den enda resurs som finns för
insamling av data om tillstånd vad gäller resurser, miljö och hydrografi i haven runt
Sverige. Denna insamling är grundläggande för kunskapsuppbyggnad och
kunskapsförsörjning som den nya myndigheten behöver för att klara sina uppgifter.
Undersökningarna behövs, med tanke på åtaganden mot EU, internationella marina
konventioner och inte minst uppföljning av åtgärdsarbetet.

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende som beretts av Bertil
Håkansson. Stf generaldirektör Tord Kvick och Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae
har deltagit i den slutliga handläggningen.

Lena Häll Eriksson
Generaldirektör

2 (2)

