
Faktablad nr 26,  kod: BALSE-026; ANSSE-026 Namn:  ÅPH 26, Havs- och vattenmyndigheten  

Åtgärd att utveckla vägledning för vad förvaltningsdokument för marina skyddade 
områden ska innehålla. 

Motivering Ett representativt och väl sammanbundet nätverk av marina skyddade områden 
med lämpliga bevarandeåtgärder kan bidra till att nå god miljöstatus under 
havsmiljöförordningen. I arbetet med att utveckla detta nätverk krävs metoder för 
att säkerställa att viktiga aspekter uppmärksammas i arbetet och relevant 
information finns tillgänglig (bland annat i relation till art- och habitatdirektivet, 
Ospars och Helcoms skyddade arter och habitat, samt frågor rörande 
representativitet, konnektivitet och effektiv förvaltning). Detta ger möjlighet till att 
utvärdera inte bara enskilda marina skyddade områden utan även nätverk av 
marina skyddade områden.  

Miljökvalitetsnorm  C.3 (1.2d), C.4 (1.6e), D.1, D.2, C.1, C.2 (HVMFS 2012:18, del 3) 
 
Beskrivningen av god miljöstatus (HVMFS 2012:18, bilaga 2 del A, pkt om 
biodiversitet, genom föreskrifter som reglerar verksamhet som hotar arter och 
habitat) 

Genomförande Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för  att utveckla 
vägledning för vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska 
innehålla. 
 
Länsstyrelserna har i uppdrag att ta fram förvaltningsdokument för nya skyddade 
områden. Exempel på sådana förvaltningsdokument är bevarandeplaner för 
Natura2000-områden eller skötselplaner för naturreservat.  
Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att uppdatera befintliga 
bevarandeplaner (och upprätta sådana där de saknas) för Natura 2000-områden. 
Arbetet med införande av skyddade områden sker med stöd av 7 kap. miljöbalken 
samt förordningen om områdesskydd (1998:1252).  
 
Tidpunkt: Havs- och vattenmyndighetens framtagande av vägledning påbörjas 
redan under 2015 med att ett pilotprojekt i Västerhavet utvärderas.  
Länsstyrelsernas arbete med uppdatering av befintliga bevarandeplaner och 
upprättande av nya pågår och ska avslutas dec 2016.  

Lagstiftning/regelverk  Miljöbalken kap 7. Förordningen om områdesskydd 1998:1252 

Miljömål Sverige har, inom ramen för såväl internationella konventioner som nationella 
etappmål, åtagit sig att skydda minst 10 % av havsarealen till år 2020. 

Bakgrund  

Geografisk 
omfattning 

Nordsjön och Östersjön. Nationell nivå.  kustzonen, territorialhavet och ekonomisk 
zon 

Koordinering  
EU-direktiv 

Arbetet ska underlätta det svenska arbetet med Art- och habitatdirektivet, 
Fågeldirektivet och Havsplaneringsdirektivet. 

Regional 
koordinering 

Åtgärden har främst lokal applicering, men ska medverka till att underlätta arbetet 
med svenska åtaganden gentemot Ospars och Helcom gällande bl.a. 
områdesskydd,  skyddade arter och habitat, mm.   

Bieffekter Inte relevant 

Samhällsekonomiska 
konsekvenser 

Kostnads-nyttoanalys och kostnadseffektivitet har analyserats, se kapitlet 
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet  

 


