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havsfrågor står högt på den politiska 
dagordningen, både nationellt och 
internationellt. Det utarbetas visioner, 
strategier och aktionsplaner, och det är 
inte alltid lätt att se hur allting hänger 
ihop. här kommer en överblick över de 
mest aktuella processerna som berör 
våra hav.

■ Miljötillståndet i havet måste förbätt
ras, och EUländerna arbetar nu med 
stöd av olika direktiv för att uppnå en god 
miljöstatus i den marina miljön. I Öster
sjön bedöms situationen som kritisk, och 
kustländerna vill få området utsett till 
pilot område för att skynda på åtgärderna 
för en bättre havsmiljö.

två direktiv möts i kusten
De senaste åren har EUs medlemslän
der arbetat intensivt med att uppfylla de 
krav som anges i ramdirektivet för vatten. 
Vattendirektivet ska vara genomfört 2015, 

och då ska alla inlands och kustvatten ha 
nått minst god ekologisk och vattenkemisk 
status.

I den framtida förvaltningen av havets 
miljö och resurser kommer det nya ram 
direktivet om en marin strategi att ha en 
central position. Det trädde i kraft i juli 
2008, och innebär att medlemsländerna 
är juridiskt bundna att uppnå strategins 
mål om en god havsmiljö i enlighet med 
direktivets tidsplan. Målet med det marina 
direktivet är att nå god miljöstatus senast 
2020. Med miljöstatus menas det allmän
na miljötillståndet i havet med avseende 
på ekosystemens struktur, funktion och 
processer. Särskild hänsyn ska tas till de 
olika havsområdenas geografiska, fysika
liska, kemiska och klimatologiska förhål
landen.

Dessa två direktiv överlappar geogra
fiskt varandra i kustzonen. Vattendirektivet 
täcker allt inlandsvatten och även kustvatt
nen ut till en nautisk mil utanför baslin

jen. För kemiska substanser omfattas hela 
territorialhavet, ett område som sträcker 
sig tolv nautiska mil utanför baslinjen. Det 
marina direktivet inkluderar allt vatten 
från baslinjen och ut till den yttre gränsen 
för ländernas ekonomiska zoner. 

De aspekter av kustvattnens miljöstatus 
som inte behandlas i vattendirektivet eller 
i annan gemenskapslagstiftning ska istället 
täckas av det marina direktivet. Ett exempel 
är fisk i kustvatten, som inte behöver inklu
deras i bedömningen av ekologisk status 
under vattendirektivet, men däremot ska 
finnas med i det marina direktivet. 

olika strategier för miljöbedömningar
I vattendirektivet anges tydligt vad som ska 
mätas och bedömas i miljön. För exempel
vis bottenlevande djur ska både artsam
mansättning och förekomst tas med i 
bedömningen. Däremot avgör varje enskilt 
medlemsland på vilket sätt dessa variabler 
ska mätas och utvärderas. Länderna måste 
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sedan jämföra sina resultat och bedöm
ningar av miljöstatus genom en inter
kalibrering, för att kontrollera att de har 
samma ambitionsnivå när de förvaltar sina 
havsområden. 

I det marina direktivet däremot, anges 
inte exakt vad som ska mätas. Här beskrivs 
istället innebörden av god miljöstatus i 
form av ett antal målformuleringar, så 
kallade deskriptorer. Det är ungefär samma 

tanke som i våra svenska miljömål. Några 
exempel är att biologisk mångfald ska beva
ras och att eutrofieringens negativa effekter 
ska reduceras till ett minimum. 

Medlemsländerna ska inte heller själva 
avgöra på vilket sätt deskriptorerna ska 
användas och redovisas. Istället har exper
ter, nominerade från medlemsländerna, 
fått ansvar för att föreslå olika indikato
rer som ska beskriva tillståndet för varje 

deskriptor. I varje region ska man sedan 
välja de bäst lämpade indikatorerna för att 
beskriva miljötillståndet i havsområdet. 
Därefter ska länderna gemensamt besluta 
vilka gränsvärden som ska gälla för respek
tive indikator för att nå god miljöstatus. 

regional samordning
Eftersom havsområdena i Europa på 
många sätt är olika krävs skräddarsydda 
lösningar för att ta hänsyn till havsområde
nas varierande förhållanden. Det marina 
direktivet anger därför att både arbete och 
genomförande av åtgärder ska ske på den 
regionala nivån.

Det innebär för Sveriges del att ett vik
tigt utvecklings och förhandlingsarbete 
kommer att bedrivas inom ramen för de 
två havsmiljökonventioner som vi berörs 
av; Helcom för Östersjön inklusive Katte
gatt, och Ospar för Nordostatlanten där 
Skagerrak ingår. En fördel med denna 
ansats är att det inkluderar länder som 
inte är medlemmar i EU, såsom Ryssland, 
Norge och Island.

Ett annat krav är att medlemsländerna 
genomför samordnade övervakningspro
gram. De ska vara enhetliga inom havs

förhållanden som kännetecknar god miljöstatus – deskriptorer

•	 Biologisk	mångfald	bevaras.
•	 Främmande	arter	förändrar	inte	ekosystemen	negativt.
•	 Kommersiella	bestånd	av	fisk	och	skaldjur	befinner	sig	inom	säkra	biologiska	gränser.
•	 Alla	delar	av	de	marina	näringsvävarna	förekommer	i	normal	omfattning,	och	deras	repro

duktiva kapacitet är bibehållen.
•	 Eutrofieringens	negativa	effekter	reduceras	till	ett	minimum.
•	 Havsbottnarna	bibehålls	opåverkade.
•	 Det	hydrografiska	tillståndet	påverkas	inte	långsiktigt.
•	 Koncentrationerna	av	främmande	ämnen	ligger	på	nivåer	som	inte	ger	upphov	till	förore

ningseffekter.
•	 Främmande	ämnen	i	fisk	och	skaldjur	överskrider	inte	fastställda	gränsvärden.
•	 Marint	avfall	orsakar	inga	skador	på	den	marina	miljön.
•	 Tillförsel	av	energi	 inklusive	buller	 ligger	på	nivåer	som	inte	påverkar	den	marina	miljön	

negativt.
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Tidsplan för direktiv och konventioner som rör havsmiljön. 
För det marina direktivet är de närmaste åren intensiva. 
2010 – En ansvarig nationell myndighet utsedd. Kriterier och metodstandarder för att fastställa god miljöstatus ska finnas på förslag från 
kommissionen. 
2012 – En inledande bedömning av aktuellt miljötillstånd och av miljöpåverkan från mänskliga aktiviteter. Innebörden av god miljöstatus 
fastställd. Miljömål och tillhörande indikatorer fastställda.
2014 – Ett övervakningsprogram för löpande bedömning och regelbunden uppdatering färdigt.

* Undantaget större reningsverk i Ryssland. För åtgärder som inte berör övergödning finns ännu ingen angiven tidsplan. Sådana får 
fastställas i det fortsatta förhandlingsarbetet i Helcom.
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2010 – En ansvarig nationell myndig
het utsedd. Kriterier och metodstandarder 
för att fastställa god miljöstatus ska finnas på 
förslag från kommissionen. 

2012 – En inledande bedömning av 
aktuellt miljötillstånd och av miljöpåverkan 
från mänskliga aktiviteter. innebörden av god 
miljöstatus fastställd. Miljömål och tillhörande 
indikatorer fastställda.

2014 – Ett övervakningsprogram för 
löpande bedömning och regelbunden upp
datering färdigt.

* Undantaget större renings
verk i ryssland. För åtgärder 
som inte berör övergödning 
finns ännu ingen angiven 
tidsplan. Sådana får faststäl
las i det fortsatta förhand
lingsarbetet i helcom.

n För det marina direktivet och Baltic Sea action Plan är de närmaste åren intensiva. 
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området, och kunna ge uppgifter om både 
grundläggande fysikaliska och kemiska 
förhållanden, samt om livsmiljöer och 
biologiska förhållanden. Dessutom ska 
belastning och påverkan i form av förore
ningar som orsakar fysiska eller biologiska 
skador och störningar undersökas.

Med hjälp av data och bedömningar 
ska varje land, i nära samarbete med andra 
berörda medlemsstater och tredjeländer, 
därefter utarbeta och genomföra åtgärds
program. Allt för att kunna bedöma miljö
tillståndet i sina gemensamma havsom
råden och kunna utvärdera resultaten i 
förhållande till det uppsatta målet att nå 
god miljöstatus.

Östersjön som pilotområde
För de havsområden där miljösituatio
nen bedöms som kritisk kan kuststaterna 
gemensamt ansöka om att havsområdet 
utses till ett pilotområde. En stor fördel 
med detta är att det då blir möjligt att ta 
del av EUs strukturmedel för olika miljö
förbättrande åtgärder. Kraven för att bli 
pilotområde är att det finns en gemensam 
plan där insatser för att nå förbättringar i 
miljön tidigareläggs jämfört med det mari
na direktivets tidsplan. 

Östersjöländerna har genom Helcom 

tidigare antagit en aktionsplan för Öster
sjön, Baltic Sea Action Plan. De har också 
ansökt om att få havsområdet utsett till 
pilotområde, trots att tidplanen inte längre 
är tidigarelagd. Det beror på att aktionspla
nen färdigförhandlades innan det marina 
direktivet antogs. EUparlamentet genom

drev sedan en skärpning, och tidigarelade 
tidpunkten för att uppnå god miljöstatus 
redan till 2020. 

EU arbetar nu med att ta fram en Öster
sjöstrategi, där frågan om Östersjön som 
ett pilotområde under det marina direkti
vet är en central del. S

utsedda experter från sverige

deskriptor Svenska deltagare i expertgrupperna

Biologisk mångfald Per Nilsson, Göteborgs universitet

Främmande arter inger Wallentinus, Göteborgs universitet

Kommersiella arter ingen svensk deltagare

Marina näringsvävar Michele casini, Fiskeriverket 

 Johan Wikner, Umeå universitet

eutrofiering christoph humborg, Stockholms universitet

havsbottnens integritet Mattias Sköld, Fiskeriverket

hydrografi Skjuts på framtiden

ekologiska effekter av ämnen anders Bignert, Naturhistoriska riksmuseet

Koncentrationer ämnen i föda anders Bignert (observatör), Naturhistoriska riksmuseet

Marint avfall ingen svensk deltagare

energi, undervattensbuller Mats amundin, Kolmården

fAkTA

n eUs medlemsländer fick nominera experter till de olika arbetsgrupperna ovan. Därefter gjordes ett urval för 
varje deskriptor baserat på personernas kompetens. resultatet blev en god svensk representation där vi har 
deltagare i nästan alla arbetsgrupper.
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