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God Havsmiljö 2020 - Övervakningsprogram
Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av Havs- och vattenmyndighetens förslag till
övervakningsprogram ”God Havsmiljö 2020” och lämnar följande kommentarer och
synpunkter på rapporten
Sammanfattning
På det hela taget tycker vi att det är ett gediget program som föreslås vilket även fångar in
flera nya viktiga övervakningsområden som behövs för att följa upp det framtida
åtgärdsarbetet för att uppnå portalmålet God Havsmiljö. För att tackla nuvarande resursbrist
men ändå få ut största möjliga nytta är det också klokt med de ambitioner som förs fram i
rapporten kring effektivisering och samordning av nuvarande övervakning.
Sveriges Fiskevattenägareförbund anser emellertid att förslaget är ofullständigt då det saknar
övervakningsprogram för vissa påverkansfaktorer som rimligen bör innefattas i begreppet
biologisk störning. Utgångspunkten i förslaget är att biologisk störning är liktydigt med
fiske. Någon hänsyn till predation från säl och skarv som en påverkanfaktor tas inte vilket är
en stor brist.
I kommande åtgärdsprogram är det nödvändigt med förvaltande insatser som håller
populationerna av säl och skarv på för ekosystemen och fiskbestånden balanserade nivåer.
Förbundet anser också att en utvecklad lokal förvaltning av fisket i kust- och
skärgårdsområdet är en framgångsfaktor att beakta i framtida åtgärdsprogram. Genom att
inkludera en särskild fiskevårdsavgift i en sådan lokal förvaltningsmodell skulle dessutom
välbehövliga medel till miljöövervakning och åtgärdsarbete kunna genereras.
Säl och skarv
Sveriges Fiskevattenägareförbund påpekade vid remissbehandlingen av rapporten ”God
Havsmiljö 2020 – Del 1 och 2” att vissa förhållanden hade utelämnats vilket medförde att
den problembild som redovisades inte blev komplett (se tidigare remissyttrande 2012-0416). Rapporten konstaterade att fisksamhället framförallt påverkas av biologisk störning
vilket sades vara liktydigt med fiske. Predation från säl och skarv nämndes inte alls som en
påverkansfaktor.
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Då allt fler studier av nedgångar i kustnära fiskbestånd riktar blicken mot säl och skarv anser
vi att övervakningsprogrammet måste belysa dessa arters inverkan för att bli ett rättvisande
och trovärdigt verktyg i arbetet med att uppnå en God Havsmiljö. I den nyligen fastställda
nationella skarvförvaltningsplanen är också behovet av ökad kunskap om skarvens påverkan
på fiskbestånd och ekosystem ett återkommande tema.
I kommande åtgärdsprogram är det nödvändigt med förvaltande insatser som håller
populationerna av säl och skarv på för ekosystem och fiskbestånden balanserade nivåer. Inte
minst för att understödja pågående program för att rädda upp situationen för utsatta fiskarter
som lax och ål. För att räddningsaktionerna för lax och ål ska bli framgångsrika måste dessa
även innebära att predationen från skarv och säl minimeras.
Förvaltning av fiske
Sveriges Fiskevattenägareförbund anser avslutningsvis att avsaknaden av lokal
fiskeförvaltning längs kusten är ett hot mot uthålligt skydd och långsiktig förvaltning av
fiskbestånd och miljö. En utvecklad lokal förvaltning av fisket i kust och skärgårdsområdet
är en framgångsfaktor i arbetet med att uppnå en God Havsmiljö och strävan efter att sjösätta
en sådan modell bör finnas med i framtida åtgärdsprogram. En sådan modell är nödvändig
för att långsiktigt främja ett förankrat, engagerat lokalt fiske- och vattenvårdsarbete och
därmed en god kust- och havsmiljö. Genom att inkludera en särskild fiskevårdsavgift i den
lokala förvaltningsmodellen skulle även välbehövliga medel till miljöövervakning och
åtgärdsarbete kunna genereras.
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