YTTRANDE
2012-04-30
Havs– och vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 GÖTEBORG
havochvatten@havochvatten.se

Ref: HaV 783-2012
RAPPORTEN GOD HAVSMILJÖ SAMT FÖRESKRIFTER OM GOD MILJÖSTATUS OCH
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR NORDSJÖN OCH ÖSTERSJÖN
Havs- och vattenmyndigheten har lämnat inledande bedömning av aktuellt miljötillstånd i
Nordsjön och Östersjön samt underlag för föreskrifter med miljökvalitetsnormer och vad som
kännetecknar god miljöstatus. Syftet är att enligt havsmiljödirektivet fastställa en ram inom
vilken nödvändiga åtgärder ska vidtas för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den
marina miljön senast 2020.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen anser följande.
Havsmiljödirektivet omfattar marina vatten, tar vid där vattendirektivet slutar, men överlappar
med det inom kustvattenområdet. Kopplingen till vattendirektivet är ändå stark, och åtgärder
som måste tas för att nå god miljöstatus i den marina miljön påverkar i stor del
vattenförvaltningsområdena. De åtgärder som måste vidtas för att nå eller behålla god
miljöstatus inom inlandsvatten eller kustvatten måste omvänt stödja miljömål i de marina
områdena. Till exempel är marina miljöns god status livsviktig för vandrande fiskarter så som
lax, öring och sik.
Handlingarna är breda och komplexa och det är svårt att få en generell bild av innehållet.
Direktivets syfte att nå god miljöstatus senast 2020 är ambitiös och kräver utan tvivel både
enskilda samt gemensamma ansträngningar. Därför är det ytterst viktigt att sprida information
till ansvariga beslutsfattare samt allmänhet på ett tydligt sätt. Det måste tas hand om.
Sverige och Finland har genomfört Havsmiljödirektivet litet annorlunda. Man har använt något
avvikande indikatorer vilket utan nära samarbete kan leda till kontroversiella bedömningar.
Risken blir även större inom områden där man inte har tillräckligt grundläggande information.
Brister har man över hela havsområden, men slående är det för Bottenviken, som skiljer sig
betydligt från övriga delbassäng i Östersjön. Där måste man ha gott samarbete mellan
svenska och finska myndigheter och forskningsinstituter utöver det samarbete man har inom
HELCOM och EU för att kunna ta fram tillräcklig, jämförbar information. Utöver detta föreslår
kommissionen att HaV bör överväga möjligheten att tillsammans med finska myndigheter
använda och utveckla indikatorer för Torneälvs lax, öring samt vandringssik, vilka Finland
innebär i sitt förslag.
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