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Under året som gått har en rad initiativ tagits som 
ger möjlighet till verkliga åtgärder för en förbätt-
rad vattenmiljö längs västkusten. I mars kom  

regeringen med propositionen – En sammanhållen svensk 
havspolitik- innehållande en lång rad konkreta satsningar 
i form av bidrag till lokala åtgärder som exempelvis eta-
bleringar av båtbottentvättar, mottagningsanläggningar 
för båtavfall och ombyggnad av enskilda avlopp.  

Senare under sommaren publicerade Naturvårdsver-
ket en slutrapport över svenskt genomförande av Baltic 
Sea Action Plan, ett program gemensamt för alla öster-
sjöstaterna. Målet är en bättre havsmiljö i Östersjön och 
Kattegatt, med över 150 konkreta åtgärdsförslag. Och i 
december fastställdes förvaltningsplan, åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer för Sveriges fem vattendistrikt. 
Tre dokument som kommer att initiera åtgärdsarbete 
längs med hela kusten, men också i landets alla sjöar och 
vattendrag. 

Samverkan nödvändig
Gemensamt för dessa tre initiativ är att de är framtagna 
i samverkan. Regeringen och Naturvårdsverket har sam-
verkat med myndigheter och departement medan vatten-
distriktens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och normer 
tagits fram i samverkan och samråd med myndigheter  
såväl som med kommuner, näringsidkare och  
enskilda personer. Att få till rätt åtgärder är komplicerat 
och kräver att alla berörda bidrar med kompetens och  
kunskap. Därför är samverkan nödvändig.

Samverkan och föreslagna åtgärder måste emellertid 
vila på en solid vetenskaplig grund. Detta innebär att bästa 
möjliga vetenskapliga information och kompetens skall 
vara tillgänglig som underlag för beslut om i samverkans-
processen. Och här finns det brister, visar en ny utredning 

Åtgärder i samverkan
-för en bättre havsmiljö
av marin, svensk forskning som genomförts på uppdrag 
av forskningsrådet Formas. Forskningens vetenskapliga 
kvalitéer får i utredningen högt betyg och forskningen  
bedöms ha hög samhällelig relevans. Däremot bedöms 
sättet på vilket forskningsresultaten kommuniceras till 
”användarna” som undermålig!

Verkningsfull kommunikation
En viktig utmaning är därför att skapa forum för samver-
kan och organisatoriska strukturer som kan råda bot på 
bristen på kommunikation mellan forskarvärlden och de 
myndigheter som är satta att förvalta den svenska havs-
miljön. I ett regionalt perspektiv utgör det vattenråd som 
just nu är under bildning längs med Bohuskusten ett  
forum för samverkan mellan forskare, användare och 
myndigheter. 

I ett nationellt och internationellt perspektiv har det 
nyligen bildade Havsmiljöinstitutet ett tydligt uppdrag 
från regeringen att utveckla samverkan mellan universitet 
och myndigheter i havsmiljöfrågor. 

Nyligen kom även slutsatserna från regeringens utre-
dare som föreslår att alla frågor rörande havsmiljön som 
tidigare låg under Naturvårdsverket och Fiskeriverket 
samlas i en ny myndighet. Alla dessa åtgärder, konkreta 
såväl som organisatoriska pekar åt samma håll: nu kraft-
samlar vi för att åtgärda miljöproblemen i havet!

Björn Sjöberg , Vattenvårdsdirektör 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt

bjorn.sjoberg@lansstyrelsen.se


