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Med havet i fokus

LEDARE

InnehållInnehållInnehållInnehållInnehåll Vi kan se tillbaka på ett år då havsmiljön återigen varit i fokus. Tidningarna
har innehållit rubriker om välkända problem som algblomningar och ut-
fiskning samtidigt som nya aviserats t.ex. läkemedelsrester i den marina
miljön. Politikerna utlovar krafttag och pekar på vad som görs internatio-
nellt, nationellt och regionalt.

På Europanivå arbetas det med en gemensam maritim strategi, en strategi
som ska omfatta miljömässiga såväl som sociala och ekonomiska aspekter.
Som en första del i denna strategi har man utarbetat ett förslag till ram-
direktiv om havsmiljön. Om direktivet godkänns innebär det att man
politiskt förbinder sig till samarbete kring Europas olika havsområden för
att uppnå bestämda miljömål senast år 2021. Initiativet kan säkert resul-
tera i positiva effekter på havsmiljön men då direktivet inte direkt kopplas
till den gemensamma fiskeri- och jordbrukspolitiken är det tveksamt om
målen kan nås.

I Sverige har regeringen antagit en nationell havsmiljöstrategi som bland
annat innebär intensifierat arbete med inrättandet av nya marina reservat
och fiskeförbudsområden. Samtidigt har Naturvårdsverket fått ett tydli-
gare ansvar för havsmiljöarbetet och ska bl.a. ansvara för en nyinstiftad
samordningsgrupp för havsmiljöfrågor med representanter från berörda
myndigheter. En aktionsplan för havsmiljön har tagits fram som listar de
30 mest nödvändiga åtgärderna för en bättre havsmiljö. De flesta förslagna
åtgärderna är väl kända och angelägna men ännu inte finansierade.

Regionalt arbetar länsstyrelserna och vattenmyndigheterna med att ge-
nomföra den nya vattenförvaltningen utifrån EG:s vattendirektiv och
vattenkvalitetsförordningen. Arbetet kan komma att få stor betydelse för
förhållandena i kustzonen och öppet hav om det tydliggörs vem som ska
ansvara för att åtgärder genomförs och hur dessa skall finansieras.

Många myndigheter på olika nivåer är engagerade i arbetet med en förbätt-
rad havsmiljö. Ett problem är emellertid osäkerheter kring finansiering av
åtgärder, vad får en god havsmiljö kosta? Om myndigheternas arbete får
någon effekt kommer bland annat att bero på hur väl man lyckas engagera
alla berörda parter. Kusterna är oerhört attraktiva områden för rekreation
och boende och om dagens exploatering inte skall resultera i morgonda-
gens miljöproblem krävs attitydförändringar. Får att nå dit krävs kunskap
och engagemang hos alla berörda.

Björn Sjöberg
Vattenmyndigheten för Västerhavsdistriktet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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