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Yttrande över remiss: EEA:s strategi 2009-2013 
 

Sammanfattning 

SMHI anser att EEA för närvarande utvecklar en mycket viktig roll i Europa när det gäller stärkt 
policy i miljöfrågor och i att generera utvecklade beslutsunderlag och initiativ som kopplar olika 
miljöaspekter till bl. a. socio-ekonomiska frågor. EEA:s strategi omfattar alla viktiga 
miljöområden.  
 
SMHI ser luftens och vattnets olika parametrar som väsentliga miljöparametrar. Det som sker i 
luft och vatten i form av transporter och fysikaliska processer, är kopplade till såväl kemiska som 
biologiska processer och är därmed en integrerad del i miljö- och klimatfrågor på alla skalor.  
 
SMHIs utvärdering av EEA:s presenterade strategi ger vid handen att denna snarare uppvisar en 
vision i vilken riktning Europa skall arbeta, än en klar bild av vad EEA bör uppnå med egna 
medel eller styrning. Strategin ger intryck av ett starkt växande EEA som kräver omfattande nya 
resurser. SMHI ser stärkta gränssnitt mot och samarbeten med etablerade meteorologiska, 
hydrologiska och oceanografiska strukturer, som en av flera absoluta förutsättningar för att 
EEA:s strategi skall kunna realiseras.  

  

SMHIs analys av remiss från Europeiska miljöbyrån EEA 

SMHI har tagit del av remissen och analyserat den. Strategin omfattar en mycket stor mängd 
miljöfrågor som är vitala för Europa. Utan att redovisa detaljer i SMHIs analys, vill vi framhålla 
att en viktig del i en strategi också bör vara hur olika visioner skall uppnås. Mål kan uppnås på 
många olika sätt; skapande av prioriteringar, policy och direktiv, eget arbete, samarbete med 
andra organisationer, uppdrag till institut och organisationer, etc. Strategin ger antydningar till 
vissa samarbeten. I sammanhanget väsentliga organisationer som WMO, EUMETSAT, 
EUMETNET, EuroGOOS, m fl är inte alls nämnda. ECMWF nämns på ett ställe.  

GMES och även i viss mån INSPIRE bör kunna ses som katalysatorer i processen mot ökad 
samverkan mellan olika discipliner och mellan nya infrastruktursystem som skall tjäna viktiga 
miljö- och klimatmål. Strategin bör därför i högre grad inkludera GMES som ett verktyg att 
skapa samverkande processer och nätverk och som en väg att nå övergripande Europeiska mål. 
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I Sverige har utvecklats en modell att nå miljökvalitetsmål som inbegriper regeringen och 
riksdagen, myndigheter, organisationer, företag, frivilliga organisationer, länsstyrelser, 
kommuner och enskilda individer (http://www.miljomal.nu/english/english.php).  På likartat sätt 
skulle EEA kunna skapa nätverk i Europa med tematiska och/eller regionala ansvar. 

 
Direktör Bodil Aarhus Andræ har beslutat i detta ärende som har handlagts av Erik Liljas. 

 

För SMHI 
 
 
 
Bodil Aarhus Andræ 
Direktör Avdelning Basverksamhet 


