
 

 

 

Till           Göteborg 17 april 2012 

Havs- och vattenmyndigheten 

Box 119 30 

404 39 GÖTEBORG 

Remissvar på ”God havsmiljö 2020” 

Göta älvs vattenråd (Vattenrådet för Göta älv och Göta älvs kustvatten) lämnar följande 

synpunkter på remissen ”God havsmiljö 2020” från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). 

Inledning 

Remissen "God havsmiljö 2020" består av delrapporterna, " Del 1. Inledande bedömning av 

miljötillstånd och socioekonomisk analys" och " Del 2. God miljöstatus och 

miljökvalitetsnormer", förslag till föreskrifter och en konsekvensutredning av föreskrifterna. 

I remissen finns bland annat bedömningar av det nuvarande miljötillståndet i Nordsjön och 

Östersjön. Man har också tagit fram förslag till kriterier för så kallad god miljöstatus som i 

Sverige också är miljökvalitetsnormer. 

Remissen är ett led i arbetet inom ramen för havsmiljödirektivet för att uppnå EU:s mål om en 

god miljöstatus i Europas hav år 2020. Den motsvarar de första stegen i genomförandet av 

havsmiljöförordningen. Målsättningen med förordningen är att nå god miljöstatus i Nordsjön 

och Östersjön senast år 2020. Fastställandet av miljökvalitetsnormer och vad som 

kännetecknar god miljöstatus sker i form av föreskrifter.  

Remissvaren skall ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 16 april 2012 

men pga av att HaV:s hemsida legat nere har vattenrådet fått förlängd remisstid till den  

20 april. 

Remissen är omfattande med en intressant inledande bedömning av miljötillstånd och förslag 

till miljökvalitetsnormer som kan få stor betydelse för arbetet med att förbättra havsmiljön. I 

remissen finns också en bristanalys, vilket är viktigt eftersom de krav på indikatorer som 

ställs i havsmiljödirektivet i många fall endast kan uppfyllas i ett längre tidsperspektiv. 
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VATTENRÅDETS SYNPUNKTER 

Deskriptor 1: Biodiversitet 

Indikator för hajar och rockor 

Indikator borde finnas för hajar och rockor. Pigghajen har varit vår vanligaste haj, men den är 

numera akut utrotningshotad. Läget är lika illa för rockorna. Kommentaren i remissen är: 

”Tillståndet för hajar och rockor är svårt att rent praktiskt följa upp då de utgör en liten del av 

fångst vid provfisken” (God Havsmiljö 2020 del 2, sidan 59). Det borde kunna finnas något 

annat sätt att få en bild av utvecklingen för hajar och rockor. 

Indikatorn under 1.7 Ekosystemets struktur  

Den föreslagna indikatorn under punkt 1.7 är 1.7A Trofisk nivå inom fisksamhället i 

kustvatten. Detta innebär en begränsning till endast en grupp ”fisksamhället” och till en 

geografisk del ”kustvatten”.  

De organismgrupper som havsmiljödirektivet tar upp i bilaga III, tabell 1 är växt- och 

djurplankton, gömfröiga växter, makroalger och evertebrater i bottenfaunan, fisk, marina 

däggdjur, marina reptiler och fåglar. Arbetsgruppen Task Group 1 nämner utöver dessa även 

mikrober och pelagiska bläckfiskar som grupper som faller inom ramen för deskriptor 1. 

Indikatorn för ekosystemets struktur borde omfatta fler organismgrupper än enbart fiskar och 

även mer än enbart djur. Detta är viktigt, bland annat för att olika organismgrupper är olika 

känsliga för påverkan. 

Kriteriet 1.7 Ekosystemets struktur  

Att endast se till ekosystemets struktur inte tillräckligt, man måste också ha med samspel, 

processer och funktioner. Enligt arbetsgruppen Task Group 1 utgörs “Ecosystem state” av 

”ecosystem structure” i kombination med ”ecosystem processes and functions”. 

Kommissionens vägledning anger endast ”ecosystem structure” vilket också är det som 

redovisas i remissen. 

Direkt under förslaget till kriterium 1.7 i Kommissionens vägledning skriver man: 

“In addition, the interactions between the structural components of the ecosystem are 

fundamental for assessing ecosystem processes and functions for the purpose of the overall 

determination of good environmental status, having regard, inter alia, to Articles 1, 3(5) and 

9(1) of Directive 2008/56/EC. Other functional aspects addressed through other descriptors of 

good environmental status (such as descriptors 4 and 6), as well as connectivity and resilience 

considerations, are also important for addressing ecosystem processes and functions.” 

Vattenrådets synpunkt är att förslaget till kriterium inte är tillräckligt för att bedöma god 

miljöstatus. Detta står i kommissionens vägledning, men man anger där ändå endast 

”ekosystemens struktur” som förslag till kriterium.  

Tillväxthastighet hos marina däggdjur 

Indikator 1.3D handlar om tillväxthastighet hos marina däggdjur. På sidan 82 i remissens  

del 2 står det att gränser för god miljöstatus (GES-gränser) definieras ”för två olika tillstånd: 

1) När populationens storlek befinner sig långt från ekosystemets bärförmåga… 
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2) Om populationens storlek befinner sig nära ekosystemets bärförmåga ska populationen 

minska med högst 10 % över en 10-årsperiod. På sidan 29 anges endast GES-gräns enligt 

definition 1) ovan:”1.3D Tillväxthastigheten hos marina däggdjur är nära den inneboende 

tillväxthastigheten hos en population som är opåverkad av människan.” 

Vi ställer oss undrande till definitionen av gräns för god miljöstatus enligt punkt 2) på sidan 

82: ”Om populationens storlek befinner sig nära ekosystemets bärförmåga ska populationen 

minska med högst 10 % över en 10-årsperiod.” Är det ett bra och stabilt förhållande att 

populationens storlek är nära bärförmågan? 

Deskriptor 3: Kommersiellt nyttjande fiskar och skaldjur 

Man ska i möjligaste mån undvika att få med de känsligaste arterna som bifångst 

Deskriptor 4: Marina näringsvävar 

För deskriptor 4 återanvänds indikatorer från deskriptor 1. Detta är helt enligt kriterierna i 

kommissionens vägledning för deskriptor 4. Havs- och vattenmyndigheten menar att 

kriterierna är otillräckliga och att både Sveriges indikatorer och kommissionens kriterier bör 

utvecklas så att de omfattar de processer och organismer som bör ingå i en bedömning av 

status för marina näringsvävar, till exempel processer som produktion, konsumtion och 

nedbrytning (God Havsmiljö 2020 del 2, sidan 64) 

Vattenrådet stöder myndigheten Havs- och vattenmyndigheten i denna bedömning. 

Deskriptor 6: Havsbottnens integritet 

Det är viktigt att formulera om påverkan från permanenta konstruktioner ska bedömas som 

positiv eller negativ. Den kan vara både och. 

Deskriptor 8: Koncentrationer av förorenande ämnen  

Ansatsen med kriterierna och indikatorerna under deskriptor 8 är framtagna enligt direktivet 

och kommissionens vägledning. Kriterierna är bra i sig och de förorenande ämnena under 8.1 

är angelägna ämnen att åtgärda.   

Vattenrådet menar dock att direktivet och kriterierna när det gäller deskriptor 8.1 inte räcker 

till för att uppnå god status i den marina miljön och direktivets mål att ”skydda och bevara 

den marina miljön, att förhindra att den försämras”.  När det gäller 8.2 så vill Vattenrådet 

framföra att det är viktigt att indikatorer sätts på känsliga arter och inte på dem som tål 

”mycket” 

Synpunkten på 8.1 motiveras med: 

1. Att definitionen av förorenande ämnen är för begränsad 

2. Den så kallade cocktaileffekten, den kombinerade verkan av ett mycket stort antal 

substanser. 
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1. Definitionen av förorenande ämnen 

Begreppet ”föroreningar” i deskriptorn har definierats av arbetsgruppen TG8: 

“Contaminants are defined as substances (i.e. chemical elements and compounds) or groups 

of substances that are toxic, persistent and liable to bioaccumulate, and other substances or 

groups of substances which give rise to an equivalent level of concern. This definition is in 

line with the definition of hazardous substances used in the Water Framework Directive 

2000/60/EC (WFD), and by OSPAR and HELCOM.” 

Naturskyddsföreningen har en annan definition av ”föroreningar”: 

”Farliga kemikalier som är långlivade, bioackumulerande eller giftiga ska successivt minska 

med målet att naturligt förekommande ämnen ska ligga nära bakgrundsvärdena och 

naturfrämmande ämnen helt ska försvinna.” 
1
 

I princip samma definition föreslogs, efter inrådan av miljögiftsforskare, av den statliga 

utredningen Kemikommittén 1997 i SOU 1997:84 ”En hållbar kemikaliepolitik”. Man skrev: 

”Vi tycker att det räcker med att ett ämne har egenskaperna långlivad och bioackumulerbar, 

för att ämnet ska avvecklas. Egenskapen giftig är viktig för att prioritera insatser. 

Esbjergdeklarationen utgår från att ämnen ska vara långlivade, bioackumulerbara och giftiga 

(toxiska) för att begränsas eller avvecklas. Vi menar att kravet på känd giftighet ytterst är en 

fråga om huruvida arbetet med långlivade ämnen ska vara förebyggande, eller om det ska ske 

ämne för ämne först när skadeverkan är känd. När ett långlivat och bioackumulerbart ämne 

visat sig ha skadliga effekter är skadan ofta redan skedd. Det långlivade ämnet finns redan i 

miljön och kommer att fortsätta att orsaka effekter eftersom det svårligen bryts ned och i regel 

inte går att samla in.”(sidan 73) 

Frågan om långlivade och bioackumulerbara ämnen togs upp så småningom i svenska 

propositioner om miljömål och kemikaliepolitik.  Exempel är propositionerna 

"Kemikaliestrategi för Giftfri miljö" (2000/01:65) och "Svenska miljömål - för ett effektivare 

miljöarbete" (2009/10:155).  

I EU:s kemikalieförordning REACH ,som trädde I kraft år 2007, finns egenskaperna mycket 

långlivade och mycket bioackumulerande med som ett av flera kriterier för en kandidatlista 

över särskilt farliga ämnen (Substances of Very High Concern). Mycket långlivade och 

mycket bioackumulerande ämnen är också "utfasningsämnen" för ämnen som skall fasas ut ur 

samhället, enligt Kemikalieinspektionen. 

Kriterierna i REACH för urval av särskilt farliga ämnen till kandidatlistan reviderades  

2011 genom ändringar i bilaga XIII. I motiveringen till dessa ändringar skriver man: 

"(3) Erfarenheter på internationell nivå visar att ämnen vars egenskaper gör dem långlivade, 

bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande är 

särskilt farliga. Därför har kommissionen beaktat befintliga erfarenheter med att identifiera 

sådana ämnen när bilaga XIII sågs över, i syfte att garantera en hög skyddsnivå för 

människors hälsa och för miljön." (Kommissionens förordning (EU) nr 253/2011). 

Det är också intressant att HELCOM harför sin del definierat ämnen som farliga om de är 

persistenta, toxiska och bioackumulativa (PBT-ämnen), eller mycket persistenta och mycket 

                                                 
1
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bioackumulativa (vPvB) eller ämnen med likvärdig negativ påverkan på till exempel hormon- 

och immunsystem. (http://www.helcom.fi/stc/files/BSAP/BSAP_Final.pdf)  

Å andra sidan har vattendirektivet (år 2000) begränsat sin definition av farliga ämnen som 

ämnen som är "toxiska, beständiga och har benägenhet för bioackumulering samt andra 

ämnen eller grupper av ämnen som ger upphov till motsvarande farhågor".   

Den avslutande frasen "andra ämnen eller grupper av ämnen som ger upphov till motsvarande 

farhågor" fungerar inte som ett urvalskriterium utan finns, såvitt vi förstår, med för att man 

skall kunna göra expertbedömningar i särskilda fall. REACH har med samma fras efter sina 

mer omfattande kriterier. 

Havsmiljödirektivet från juni 2008 nämner inte stabila och bioackumulerande ämnen. Där 

finns ingen definition som utgår från ämnens egenskaper. Man hänvisar i direktivets bilaga 

III, tabell 2 under "föroreningar genom farliga ämnen" till prioriterade ämnen enligt 

vattendirektivet. 

2. Cocktaileffekten 

Ännu mer betydelsefull är den så kallade cocktaileffekten. Kemikaliernas påverkan på 

människa och miljö har traditionellt beräknats med utgångspunkt för varje kemikalie för sig. 

Enligt en studie som forskare vid Göteborgs universitet och University of London genomfört 

visar senare tids forskning att en sådan modell inte är tillräcklig. De kemikalier människan 

släpper ut en komplex ”cocktail”, vars kombinerade effekter i stor utsträckning är okända. 

”Antalet kemiska kombinationer som jordens levande organismer exponeras för är enorm. Att 

utvärdera varje tänkbar kombination är därför inte realistiskt och nya modeller måste tas fram 

för riskbedömningen.”
2
 

Frågan har också varit aktuell i ministerrådet: 

“There is growing concern that combined exposure to chemicals from different sources used 

for example in agriculture and industry may have adverse effects on human health, even if 

each individual substance is below its own risk limit. On 22 December, the Environment 

Council adopted conclusions on these combination effects. 

Experts regard the predominant chemical-by-chemical approach in risk assessment as 

insufficient to protect against the risks of combination effects. The conclusions therefore call 

for more research in the area.” 
3
 

Med vänlig hälsning 

GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

 

Monica Dahlberg, sekr 

                                                 
2
 http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/Kemikalie-

cocktail_drabbar_manniska_och_miljo.cid925589 
Studien ”State of the Art Report on Mixture Toxicity” publicerades av EU:s generaldirektorat för miljöfrågor. 
3
 Council of the European Union 08/01/2010 

http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?lang=en&focusID=65453 

http://www.helcom.fi/stc/files/BSAP/BSAP_Final.pdf

