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Havs- och vattenmyndigheten 2011
”Genomföra en sammanhållen havs- och vattenpolitik”

• Bevarande, restaurering och hållbart nyttjande 

av sjöar, vattendrag och hav

• Pådrivande, stödjande och samlande vid 

genomförandet av miljöpolitiken och verka för en 

hållbar förvaltning av fiskeresurserna

Miljömålen

Maritima strategin 

Livsmedelsstrategin

EÖK - förnybar energi 

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Klimatlagen



Helhetsgrepp – koordinerad förvaltning, 

utveckling och hållbart nyttjande från källa till hav

Ekosystemtjänster

Produkter och tjänster 

från naturens 

ekosystem som bidrar 

till människans 

välbefinnande

Nå målen som är 

politisk beslutade för 

vatten-, havs- och 

fiskförvaltningen



Ekosystembaserad förvaltning
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Ekosystemansatsen är en strategi för 

bevarande och restaurering av 

naturvärden, hållbart nyttjande och 

rättvis fördelning av naturresurser, med 

målet att säkerställa att användningen 

av ekosystemen bidrar till att 

upprätthålla ekosystemens långsiktiga 

fortlevnad vad avser deras struktur, 

funktion och dynamik. 



Ekosystemansatsens principer
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• Gemensamma mål och delaktighet

• Naturens förmåga att producera varor och 

tjänster är överordnad, 

försiktighetsprincipen ska tillämpas

• All slags kunskap ska beaktas

• Värdera ekosystemen 

samhällsekonomiskt

• Avgränsningar i tid och rum

• Flexibel och anpassningsbar



Ekosystembaserad fiskförvaltning



Regeringsuppdrag 2016

”Havs- och vattenmyndigheten ska 

redovisa sitt arbete med att ta fram en 

strategi för hur en ekosystembaserad 

fiskförvaltning kan utvecklas så den blir en 

integrerad del i uppfyllandet av målen i 

havs- och vattenförvaltningen. Strategin 

ska tas fram efter diskussion med Statens 

jordbruksverk och länsstyrelserna och i 

dialog med berörda aktörer.”
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Inspel och förslag från dialogen 
• Gemensamma mål och samordnad förvaltning

• Dialog och samråd - utveckla och samordna

• Lokal delaktighet i förvaltningen

• Försiktighetsansatsen - tillämpning och risktänk

• Kunskapsförsörjning - samordning och upplösning

• Social och samhällsekonomisk - mål och analys

• Utvärdering och efterlevnad - effektiva åtgärder

Sakfrågor: ålders- och storleksstruktur, kustbestånd, livsmiljöer för fisk, påverkan av 

säl och skarv, miljöpåverkan på bestånden, klimatanpassning av fisket, marint 

skräp, skonsamma fiskemetoder
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Föreslagna arbetssätt för 

ekosystembaserad förvaltning
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Helhetssyn

Belysa och beakta 

samband och risker 

Social och 

samhällsekonomisk 

analys

Samordnat 

genomförande

Delaktighet

Transparenta beslut 

och regler

Effektiv dialog

Lokal delaktighet och 

förvaltning

Utveckling

Cyklisk förvaltning

Uppföljning och 

anpassning

Kunskap, 

kompetensutveckling 

och innovation



• Färdplan för nationell fiskförvaltning - regionala beredningsgrupper för 

prioritering av förvaltningsåtgärder, se över samrådsstrukturer, bedömning och 

förvaltningsmål, adaptiv förvaltingscykel för nationell fiskförvaltning, 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet 2019-2021, BSAP/NEAS 

• Fördelningen av demersala fiskemöjligheter - kartlägga och klargöra avvägning 

mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga mål 

• Kunskapsunderlag - belysa ekosystemsamband, sociala och 

samhällsekonomisk analys, ekologisk riskbedömning till stöd för 

försiktighetsansatsen

• Dialog om framtidens fiske – samlad strategi för yrkes-, fritidsfiske och 

vattenbruk i samverkan med SJV 

2019-10-14

Genomförande i HaVs verksamhet 2020
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Synpunkter och frågor

ulrika.gunnartz@havochvatten.se

2018-10-18 F avdelningsmöte   Ulrika Gunnartz (Fr)

mailto:ulrika.gunnartz@havochvatten.se

