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HaV:s uppdrag

1 § Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområ-
det för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar,
vattendrag och hav.

2 § Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande
och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar
förvaltning av fiskeresurserna.

3 § Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och
de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov 
föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. 
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Fiskefrågor berörs av många pågående processer

- avvägning mellan olika mål och intressen
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Miljömålen                      
Fiskeriförvaltning

Fisket

Havsplanering

Havsmiljödirektivet
Mål för 

områdesskydd

Aichi  & Agenda 

2030                   

Vattenförvaltning

Regional utveckling



En temperaturmätare

- hur mår svenskt fiske?
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A12: 168

A18: 283

P10: 11

P12: 237

A12: 345

A18: 970

P10: -63

P12: 435

P1: -66

P12: 23

A18: -162

P10: -53

P12: -51

P10: 44

P12: 62

Bruttoresultat, medel 

per fartyg 2016

1000-tal kr

>50% av fiskedagar

i område

P1: -82

P12: -96



Vad förklarar bilden?

• Problem med bestånd och miljö?

• Säl

• interaktioner med fisket?

• effekter på bestånd?

• Köpmotstånd - svag marknad?

• I norr?
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Utgångspunkter och HaV:s ansvar för sälfrågor

• Marina däggdjur skyddas enligt art- och habitatdirektivet. 

De aktuella arterna gråsäl, knubbsäl och vikare finns 

upptagna i art och habitatdirektivets bilaga 2 och 5

• Tillståndet för säl är på olika sätt en indikator för god 

miljöstatus enligt havsmiljödirektivet.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som 

kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer 

med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.
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…
• Handel med sälprodukter regleras i Europaparlamentets 

och rådets förordning om handel med sälprodukter och 
kommissionens genomförandeförordning i denna fråga

• Sverige har tagit fram sälförvaltningsplaner enligt 
överenskommelser i arbetet inom HELCOM

• HaV:s instruktion säger att HaV ”inom sitt ansvarsområde 
ansvara för skydd av naturtyper och arter samt andra frågor 
om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav
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Nuvarande sälförvaltningsplaner

• Gråsäl i Östersjön

• Knubbsäl i Västerhavet

• Vikare – utkast ÅGP gammalt från NV

• Knubbsäl Kalmarsund – utkast ÅGP från NV och lst

Uppdateringar planeras

2019-03-10 9



Förvaltningsplanernas  målsättning

Målen är att långsiktigt ha ett sälbestånd (per art/population) 

med gynnsam bevarandestatus och att dess påverkan på 

människans intressen ska vara neutral eller positiv
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Bevarandestatusen anses gynnsam när: 

• Information om dess populationsutveckling visar att den på 

lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin miljö

• Dess naturliga utbredningsområde sannolikt inte kommer 

att minska inom en överskådlig framtid

• Det sannolikt kommer att finnas tillräckligt mycket lämpligt 

habitat för att dess population skall kunna upprätthållas på 

lång sikt
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Påverkan

• Påverkan på människans intressen ska vara neutral eller 

positiv – delade meningar
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Verktyg inom nuvarande förvaltning

• Viltskadeersättningar

• Möjlighet att söka bidrag för förebyggande åtgärder

• Skyddsjakt på individer som skadar fisket

• Arbete med att utforma och implementera skonsamma 

redskap.

• Program Sälar och Fiske

• Kommunikation och information
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Aktuella aktiviteter på HaV m.m.

• SVA o NRM – Sälhälsa och parasiter

• SLU-aqua projekt - Säl, skarv och fisksamhällen

• BALTFISH – Seminarium

• FAQ på HaV:s hemsida – arbete pågår

• Revision av föreskrift om Viltskadeanslaget

• Många andra aktiviteter i Östesjöområdet
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Reflektioner

• Det är mycket på gång vad gäller kunskapshöjande 
aktiviteter

• Sälens som resurs – sälturism och handel med 
sälprodukter ?

• HaV:s översyn av förvaltningsplaner

• avvaktar punkten 1 ovan

• bevarandestatus <-> Påverkan, var landar avvägningen?
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Tack!

- Viktigt att 

nå samsyn?


