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Havsmiljöförordningens 
förvaltningscykel

» Arbetet genomförs i 6 åriga förvaltningsperioder. 

» De olika delarna i strategin bygger på varandra 

– förvaltningen blir anpassningsbar. 

» Åtgärdsprogrammet: Sista steget i 6-åriga 

förvaltningscykeln. Åtgärder för att följa 

miljökvalitetsnormerna för havsmiljön. Riktar sig till 
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Gränsdragning mot vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 

» Vattenmyndigheterna (VM) uppdaterar sina 

åtgärdsprogram samtidigt 

» Viktiga områden för samordning: 

-Övergödning

-Farliga ämnen/miljögifter

-Fysisk påverkan i kust

» Marint skräp:
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Uppdatering av åtgärdsprogrammet -
Åtgärdsprogrammets utgångsläge

Temaområde - MKN* Bedömning av MKN

Tillförsel av näringsämnen 

och organiskt material

A.1 följs ej

Tillförsel av farliga ämnen B.1 följs ej

B.2 följs ej

Invasiva främmande arter C.1 följs ej

Fisk C.3 följs ej

C.4 följs ej

Fysisk störning D.1 ej bedömd

X X

D.2 ej bedömd 

Hydrografiska villkor D.3 ej bedömd

Marint skräp E.1 följs ej

Undervattensbuller E.2 ej bedömd



Tre olika typer av förbättringsbehov för att MKN 
ska följas

1.Genomförandeunderskott: Områden där vi i dag har åtgärder och lagstiftningen och åtgärder på plats, 

men åtgärder genomförs inte i tillräckligt hög takt för att vi ska uppnå våra målsättningar. 

2. Åtgärdsbehov där Sverige har ett begränsat mandat och inte kan göra egna åtgärder. Exempelvis 

den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) Reglering av sjöfarten sker främst genom FN:s internationella 

sjöfartsorganisation (IMO)

3. Ytterligare åtgärdsbehov inom områden som Sverige har mandat att genomföra åtgärder. Förslag på 

nya åtgärder som ingår remissen.



Förslag på 15 nya åtgärder inom flera områden

• Främmande arter

• Fiskar och skaldjur som påverkas av fiske

• Marina näringsvävar

• Tillförsel av näringsämnen och organiskt material

• Havsbottnens integritet (fysisk störning på havsbottnen)

• Koncentration och effekter av farliga ämnen

• Marint skräp

• Undervattensbuller 

• Biologisk mångfald

Övergripande åtgärdsansvar – nya åtgärder

• Havs- och vattenmyndigheten (10 st)

• Transportstyrelsen (2 st)

• Kustbevakningen (1 st) 

• Kemikalieinspektionen (1 st)

• Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, 
Kustbevakningen (1 st)

Kommuner och länsstyrelser –

viktiga för flera av åtgärdernas 

genomförande



» ÅPH 27, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten: Inrätta nya marina skyddade områden 

och andra rumsliga förvaltningsåtgärder i tillräcklig omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för 

att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen 

…och åtgärder som fortsätter 

» ÅPH 23, Kommunerna: att vid ändring och uppdatering av de kommunala avfallsplanerna hitta och 

visa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp 

målsättningar för ett sådant arbete.

» ÅPH 28, Länsstyrelserna: införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden befintliga/nya, där 

sådana inte finns idag 

Åtgärder från det första åtgärdsprogrammet (2015) som 
fortsätter. Några föreslås dessutom modifieras



Fysisk påverkan
» Två miljökvalitetsnormer i föreskrifterna för havsmiljön (HVMFS 2012:18) för fysisk påverkan

Miljökvalitetsnorm D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen 
ska ha en omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur 
och funktion för respektive livsmiljötyp (HVMFS 2012:18). 

Miljökvalitetsnorm D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka. 

» Havsmiljönormerna D.1 och D.2 tillämpas för närvarande inte i kustvatten (enligt 8 § HVMFS 2012:18)

» Det finns även åtgärder i kustvatten som riktas mot den övergripande normen om god miljöstatus. Detta 
gäller till exempel åtgärder för biologisk mångfald som restaureringsåtgärder som inte kan knytas direkt till 
en enskild påverkan eller belastning (enligt 19 § havsmiljöförordningen).

» Gränsdragning mot vattenförvaltningen i kust –Normer enligt vattenförvaltning och havsmiljöförordningen 
kan komplettera varandra med målsättning att etablera ett ekosystembaserad arbetssätt för förvaltning av 
kustzonen 

» Utifrån detta innehåller åtgärdsprogrammet för havsmiljön vissa åtgärder som bedöms 
kunna förbättra status för ekosystemkomponenter som inte täcks av vattenförvaltningen med fokus på 
struktur och övergripande förvaltningsramar 



Exempel på åtgärder

» ÅPH 27, Inrätta nya marina skyddade områden och andra rumsliga förvaltningsåtgärder i tillräcklig 

omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god 

miljöstatus enligt havsmiljöförordningen – Föreslås modifieras

» ÅPH 29: Att med bistånd från länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Boverket samt 

Riksantikvarieämbetet ta fram en samordnad strategi med åtgärder mot fysisk påverkan och för 

biologisk återställning i kustvattenmiljön – Föreslås modifieras 

» ÅPH 49, Havs- och vattenmyndigheten Minska arealen trålsvept yta och öka användningen av 

selektiva och skonsamma redskap samt genomföra en sammanställning av trålningens inverkan på 

kustnära fiskbestånd - Nytt åtgärdsförslag

» ÅPH 58, Havs- och vattenmyndigheten Genomförande av pilotprojekt som ska ge underlag till 

vägledning för ekosystembaserad havsförvaltning på havsområdesnivå - Nytt åtgärdsförslag 

…och annat relaterat utvecklingsarbete



Marint skräp
MKN E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp

» Miljökvalitetsnorm E.1 bedöms inte följas i Östersjön eller i Västerhavet varvid fortsatta åtgärder är 

nödvändiga för att nå god miljöstatus. 

» Skräp från allmänheten en stor källa till skräpet på samtliga stränder. De existerande åtgärderna 

bedöms som tillräckliga för att förhindra spridning av skräp från allmänheten men genomförande av 

dessa behöver stärkas för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas.

» Sjöfart bedöms stå för 4 % av det identifierande skräpet på referensstränder i Västerhavet och för 1 % 

i Östersjön.

» Merparten av skräpet på stränder i Skagerrak identifieras som fiskrelaterat 70 % (rep, snören, nät), 

motsvarande siffra för stränder i Östersjön är 3 %.



Marint skräp
» Ny åtgärd

• Produkt- och materialutveckling gällande fiskeredskap (ÅPH 56)

• (Åtgärd med syfte att stärka tillsyn och förbättra hantering av redskap inom fritidsfisket ÅPH 47)

» Modifierade åtgärder

• ÅPH 19 Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt 

förebygga förlusten av nya 

i. Upprätta en vägledning för upptags- och draggningsinsatser 

ii. Information till fritids- och yrkesfisket gällande hanteringen av fiskeredskap

» Ökat fokus på expanderat polystyren i genomförandet av ÅPH 22 genom att kommunernas 

avfallsplaner och program även inkluderar denna källa, ex. att kvaliteten på flytbryggor vid 

kommunala badplatser kontrolleras så de inte läcker fragment av expanderad polystyren.

» Behov i andra processer

• Minska tillförsel av skräp från andra länder framförallt på Bohuskusten ex. genom OSPAR:s 

Regional Action Plan (Enskilda länder)



Åtgärdsprogrammets innehåll

» Åtgärder 

• Inledande åtgärdslistor (Översikt: åtgärder som behöver vidtas av 

myndigheter och kommuner)

• Åtgärder som behöver vidtas per temaområde

• Bilaga 3: Åtgärdsfaktablad (faktablad för nya/modifierade åtgärder)

» Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet, kostnads-

nyttoanalys och fördelningseffekter av de föreslagna åtgärderna

» Dessutom: -Beskrivning kring arbetsprocessen, samverkan, 

-Undantag, 

-Klimatförändringar och åtgärdsprogrammet, 

-Genomförande och uppföljning

Miljökonsekvensbeskrivning – separat dokument, ingår i remissen



Remiss om förslag till 
åtgärdsprogram för havsmiljön

➢Remissmaterialet på Havs- och 
vattenmyndighetens hemsida: 
Remisser från HaV
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-
karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-10-
21-remiss-om-forslag-till-atgardsprogram-for-
havsmiljon.html

➢ Synpunkter: senast 30 april 2021

➢ Beslut: december 2021

➢ 2022 -> Fortsatt åtgärdsarbete enligt det 
uppdaterade programmet! 

Kontakt: 
Caterina Franceschi; caterina.franceschi@havochvatten.se
Helena Strand; helena.strand@havochvatten.se

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-10-21-remiss-om-forslag-till-atgardsprogram-for-havsmiljon.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2020-10-21-remiss-om-forslag-till-atgardsprogram-for-havsmiljon.html


Tack!


