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Remissvar om Havsmiljöutredningens delbetänkande om ett
svenskt havsmiljöinstitut
Sjöfartsverket har tagit del av delbetänkandet från Havsmiljöutredningen
och har följande synpunkter.
Sammanfattningsvis ser Sjöfartsverket positivt på Havsmiljöutredningens
förslag till att samordna verksamheten vid befintliga marina centra vid
Umeå, Stockholm och Göteborg universitet, inklusive en utvidgning till
högskolan i Kalmar. Vidare stödjer Sjöfartsverket tanken på att arbetet inom
havsmiljöinstitutet ska ha en tvärvetenskaplig inriktning.
Slutligen anser Sjöfartverket att ett havsmiljöinstituts verksamhet tydligare
bör sättas in i ett vidare internationella sammanhang.
Omvärldsanalys
I avsnittet beskrivs bl.a. vilka ”andra centrala” myndigheter som arbetar
med havsmiljöfrågor. Här förefaller Sjöfartsverkets arbetsområde och
särskilda ansvar för de maritimt kopplade miljöfrågorna ha fallit bort.
Det finns på nationell nivå en etablerad arbetsfördelning i Sverige kring
förvaltningen av våra hav och kustområden. Sjöfartsverket har ett ansvar för
de maritimt anknutna miljöfrågorna, sjöräddning och sjösäkerhetsfrågor.
Sjöfartsverket representerar Sverige i den Internationella
Sjöfartsorganisation (IMO) där den normativa utvecklingen sker inom
sjöfartens område vilket är av stor betydelse för vår svenska marina miljö.
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Vilken vetenskaplig verksamhet behövs till stöd för havsmiljöarbetet
Sverige bör planera för att delta såväl på den globala nivån (FNs organ) och
den regionala (EU, HELCOM) som i andra internationella samarbetsfora
och inte enkom fokusera på vad som ligger närmast våra egna kuster. Därför
vill Sjöfartsverket särskilt framhålla hur viktigt det är att havsmiljöinstitutets
verksamhet får en stark internationell prägel vilket utredningen också har
bedömt. Sjöfartsverket vill i det sammanhanget framhålla att verksamheten
bör samordnas i linje med intentionerna i den svenska Politiken för Global
Utveckling (prop 2002/03:122, Gemensamt ansvar: Sveriges politik för
global utveckling).
Det vore dessutom värdefullt med en årlig rapportering från
Havsmiljöinstitutet där omvärldsbevakningen gavs speciellt utrymme.
Havsmiljöinstitutet bör ges ett bredare uppdrag i sitt vetenskapliga stöd till
miljöövervakning och havsmiljöarbete så att det vid behov kan avropas av
myndigheter och verk.
Förslag till ett vetenskapligt havsmiljöinstitut
Utredningen föreslår ett råd för samordning av havsmiljöverksamheten.
Sjöfartsverket ställer sig verket frågande till skälen för att de externa
myndigheterna Naturvårdsverket, Fiskeriverket och vattenmyndigheterna
ska ingå i det råd som ska samordna havsmiljöverksamheten vid de fyra
högskolorna.
Samordningen mellan de olika högskolorna anser Sjöfartsverket ska vara en
uppgift för enbart högskolorna utan inblandning av externa myndigheter.
De nämnda externa myndigheterna får en slags beställarroll gentemot
högskolorna. Om de dessutom ska samordna verksamheten börjar
högskolorna att framstå som en filial till de externa myndigheterna, vilket
kan undergräva högskolornas frihet. Processen att stödja myndigheterna
vetenskapligt bör bli mer renodlad och kanske effektivare om högskolorna
sköter det vetenskapliga och samordningen medan de behövande
myndigheterna i stället fokuserar på att samordna sina behov av
vetenskapligt stöd. De inblandade högskolorna bör själva vara bäst skickade
att finna ut hur de bäst tillfredställer myndigheternas behov.
En av institutets huvuduppgifter föreslås bli att vetenskapligt stödja bl.a.
myndigheterna som ingår i rådet vad gäller miljöövervakning. Myndigheter
som ansvarar för miljöövervakning, d.v.s. främst länsstyrelser och
Naturvårdsverket, har länge utnyttjat universitet och högskolor för uppdrag
som ligger inom föreslaget instituts verksamhetsområde. Sjöfartsverket
menar att sådan uppdragsverksamhet också skulle kunna genomföras inom

