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Frågor kopplat till Havsmiljöinstitutets nationella samråd
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att lämna svar på frågor från
Havsmiljöinstitutet som rör arbete med vattenfrågor.
•

Vilka vatten och havsmiljörelaterade frågor prioriterar ni
(Skogsstyrelsen) under det kommande året (kommande 3 åren)?

•

Finns det något Havsmiljöinstitutet skulle kunna bidra med, och i så
fall i vilken form (informationsspridning, kunskapsunderlag,
utredning, utvecklingsprojekt, expertförmedling etc.)?

När det gäller vilka vattenrelaterade områden som Skogsstyrelsen kommer att
prioritera så ser vi i första hand:
•

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, att vi arbetar i enlighet med det,
och i det så ingår prioriteringar av olika slag inom våra
verksamhetsområden där vattenfrågor berörs.

•

Arbeta i enlighet med Skogsstyrelsens handlingsplan för
klimatanpassning, där bland annat återvätning av våtmarker och mål
för begränsad hyggesareal i små avrinningsområden är ett par av
åtgärdsförslagen.

•

Fortsätta att tillsammans med skogssektorn utveckla och förvalta
målbilder för god miljöhänsyn till mark och vatten.

•

Projektet GRIP on LIFE IP www.skogsstyrelsen.se/griponlife

I vilken omfattning aktiviteter och åtgärder genomförs hänger ihop med
myndighetens årliga budget och prioriteringar som behöver göras utifrån de
uppdrag vi får av regeringen. Därför kan prioriteringar komma att förändras.
När det gäller eventuell samverkan/samarbete Havsmiljöinstitutet så finns det
säkert flera områden som kan vara intressanta. Vi har tidigare samverkat i
samband med framtagandet av en rapport (2018) om läget i Hanöbukten och
kopplingar till olika verksamheter (skogsbruk bland annat) och deltog i ett
seminarium som anordnades av Havsmiljöinstitutet under Almedalsveckan.
Kunskaps- och kompetensutveckling är intressant i sammanhanget. Att bjuda
in varandra till relevanta evenemang/seminarier/konferenser kan vara en
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relativt enkel form av detta. Medverkan vid varandras evenemang kan även
leda till fördjupad samverkan inom ämnesområden som lyfts, där vi hittar
gemensamma intressen.
Havsmiljöinstitutets arbete med ekosystembaserad förvaltning för bevarande
och hållbart nyttjande av marina miljöer/resurser kan vara intressant att
plocka upp inom projektet GRIP on LIFE. Det kanske går det att utveckla
vidare samarbete där kring genomförandet av den svenska handlingsplanen
för Natura 2000 (PAF, Prioritized Action Framework). GRIP on LIFE
fortsätter till 2023 så det passar bra inom tidsintervallet som anges.

I detta ärende har Sofia Blomquist beslutat och Elisabet Andersson varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anja Lomander och
Andreas Drott deltagit.

Sofia Blomquist
Elisabet Andersson
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