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Inkomna remissvar – marint åtgärdsprogram 
 

Totalt inkom 11 st remiss-svar. Nedan sammanfattas några viktiga synpunkter med kommentarer 

från miljöbyrån. De fullständiga remiss-svaren finns att tillgå hos landskapsregeringens registrator 

under dnr ÅLR 2015/10924. 

Miljöbyrån har tagit svaren i beaktande och förtydligat vissa delar, bland annat kapitel 7 med en 

noggrannare indelning i underrubriker. Även vissa andra saker, detaljer, har förtydligats eller 

omformulerats i dokumentet med utgångspunkt från remiss-svaren. 

Ålands skogsvårdsförening:  

Styrelsen konstaterar att vattenskyddsåtgärder och ett marint åtgärdsprogram behövs. De påpekar 

även att ett större arbete för en ytterligare certifieringsprocess, FSC (Forest Stewardship Council) 

är under arbete och där ännu större miljöhänsyn kommer att tas. De avslutar med att påpeka att 

samtliga inskränkningar eller försvårande för markägare att idka skogsbruk måste ersättas, liksom 

att regelverk för dessa ersättningar måste utarbetas. 

Miljöbyråns kommentarer: Åtgärderna som de är utformade innehåller inte regelrätta förslag till 

inskränkningar för skogsbruket, utan innehåller snarare en kombination av styrmedel, utveckling, 

samråd och utredningar för att finna de bästa vinn-vinnlösningarna. När det avser ersättningsfrågan 

så pågår ett arbete för att förtydliga regelverket avseende ersättning när vattenskyddsområden 

upprättas. 

Sunds kommun: 

Kommunen sammanfattar att det i förslaget huvudsakligen finns redan bestämda åtgärder enligt 

vattendirektivet och etablerade åtgärder enligt fiskeriprogrammet samt art- och habitatdirektivet. 

Byggnadsinspektören vill dock lyfta följande: 

”Framtagande av tillsynsvägledning och kartläggning mm för enskilda avlopp kan inte bindas till 

kommunalt samarbete om man vill uppnå resultat före 2021. Landskapsregeringen måste här ta en 

aktiv roll och skapa effektiva instrument i förordning och lagstiftning åt kommunerna som ska 

sköta tillsynen. Tillsynsverksamheten och påföljder för den som inte följer bestämmelserna måste 

stå i en stabil laglig grund så att onödiga kostsamma rättprocesser undviks. I övrigt förordas 

förslaget till marint åtgärdsprogram”. 

Miljöbyråns kommentar: Detta arbete kommer att utföras genom den större strategi om VA-planer 

osv som behandlas i vattenåtgärdsprogrammet (enligt vattendirektivet). 

Kumlinge kommun 

Kumlinge kommun anser att Ålands bidrag till miljön i Östersjön är väldigt liten. De anser även att 

Åland bör slå sig ihop med fastlandet och dela åtgärdsplaner och deskriptorutvärderingar med 

dem. 
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Miljöbyråns kommentar: Åland bör försöka bidra till att minska sin belastning och försöka bidra till 

förbättringar av vattenmiljön runt Åland på samma premisser som andra länder runt Östersjön, vilket 

inkluderar att bland annat följa de vattenrelaterade direktivens krav på förbättringar liksom 

HELCOM:s  Aktionsplan för en bättre Östersjömiljö. 

När det gäller att slå sig samman med riket, så har sådana diskussioner förts, men vi fann ingen bra 

lösning på detta i nuläget. Åland har ju t.ex. en något annorlunda lagstiftning än i riket. När det gäller 

åtgärdsprogrammet till sin helhet så följs strukturen som finns i rikets åtgärdsprogram, dessutom har 

vi valt att beskriva våra deskriptorer mm på exakt samma sätt som i riket.  

Kumlinge kommun anser att vattenbruk är det mest miljövänliga animalieproduktionssätt som 

finns i Östersjöområdet och anser att åtgärder som försvårar för vattenbruksverksamheten 

möjligen kan få en lokal marginell påverkan i innerområden men att det snarare är andra 

verksamheter än Ålands vattenbruk som förorenar Östersjön. 

Miljöbyråns kommentarer: Alla verksamheter som bidrar till utsläpp av näringsämnen bidrar till 

övergödningen, så också fiskodlingar som utgör ett punktutsläpp direkt i vattenmassan. Därför 

behöver fiskodlingar, liksom andra verksamheter, bli mer hållbara och för Östersjöns välbefinnande 

handlar det om att minska utsläpp av övergödande ämnen i den mån det går. Tanken är att insatsen 

som föreslås ska genomföras i samverkan med fiskodlarna. 

Kumlinge kommun menar att man på fastlandet valt att låta vattenbruksnäringen utvecklas och 

utvidgas på bekostnad av ökade miljökrav även på andra verksamheter. Kumlinge kommun anser 

att Åland ska tillåta expansion kopplad till miljöeffektivisering så att det finns en morot inbyggd i 

systemet. Kumlinge kommun anser att landskapet bör utforma en strategi för att möjliggöra att 

näringar inom hållbart vattenbruk expanderar och i linje med detta ombearbeta remissförslaget, 

dvs åtgärdsprogrammet. Landskapet bör också arbeta för att Åland inte ska ses som ett enskilt 

avrinningsområde utan räknas in i Finland. 

Miljöbyråns kommentarer: Apropå Finlands vattenbruksstrategi: Arbetsgruppen som utarbetade den 

nya strategin för vattenbruk är enig om att inte ens en kraftig ökning av produktionen får äventyra de 

fastställda miljömålen. En central fråga är var de nya anläggningarna skall placeras. Utsläppen från 

de öppna odlingskassarna får inte leda till att vattenkvaliteten försämras så att det lagstadgade 

miljömålet god ekologisk status i vattendragen inte kan uppnås. Miljöministeriet och jord- och 

skogsbruksministeriet har utarbetat gemensamma riktlinjer för placering av fiskodling. Enligt dessa är 

både Finska viken och Skärgårdshavet redan i så dåligt skick att en ökning av belastningen från 

fiskodling är otänkbar. Däremot utpekas öppnare havsområden i Bottniska viken som ett område där 

fiskodlingen skulle kunna växa. 

I det finska marina åtgärdsprogrammet sägs följande: Inom vattenvården föreslås flera olika 

åtgärder och styrmetoder för fiskodlingen samt att näringsverksamheten inte får försämra vattnets 

status och därför styrs ny verksamhet tillområden där den inte äventyrar uppnåendet av de mål som 

uppställts i vatten- och havsförvaltningsplanerna. 

Det förslag som finns för Åland del avseende fiskodlingar är redan fastslagna i 

vattenåtgärdsprogrammet och det framgår i åtgärdsbeskrivningen att åtgärden ska genomföras i 

samråd med näringen. 
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När det avser att Åland är att betrakta som ett enskilt avrinningsområde så medför självstyret och 

vår lagstiftning att vi har egen behörighet inom vattenområdet. Det skulle innebära en stor procedur 

att ändra lagstiftningen. Indelningen i olika avrinningsområden som rapporterats till EU är också 

fastslagen genom vattenåtgärdsprogrammet. 

Vårdö kommun 

Vårdö kommun står bakom viljeinriktningen att förenkla lagstiftningen avseende muddring i 

mindre känsliga områden. 

Kommunstyrelsen påpekar under kriteriet FISKAR 1 att topprovdjur så som örn, säl och skarv inte 

behöver stärkas då populationen redan är för stor. 

Miljöbyråns kommentarer: 
Åtgärden syftar till att stärka ekosystemen i havet och det står inget direkt nämnt om topprovdjuren 
där, trots att de naturligtvis spelar en viktig roll. Senare års internationella bevarandebiologiska 
forskning visar på viktiga fakta som är av största vikt för en bevarad biodiversitet: 
• Livskraftiga stammar av topp-predatorer som till exempel varg och lejon, eller hajar och torsk i 
marina miljöer, bidrar till att återupprätta och bibehålla fullvärdiga ekosystem med hög biologisk 
mångfald. 
• Genetisk variation gynnar biologisk mångfald även på art- och ekosystemnivån. 
• Biologisk mångfald buffrar mot klimatförändringar. 
Buffrings- och anpassningsförmågan hos de ekologiska nätverken ökar med ökad biologisk variation 
och topprovdjuren har en avgörande roll att fylla för att upprätthålla sådan variation. 

Det som också kännetecknar ett ekosystem i balans är att det är självreglerande, d.v.s. topprovdjuren 

håller bytesdjur i schack samtidigt som tillgången på bytesdjur gör att topprovdjur anpassar sig, d.v.s. 

de kan inte tillväxa i mängd ifall mat saknas. Möjligheter till skyddsjakt finns i de fall detta behövs. 

Lemlands kommun 

Kommunstyrelsen omfattar åtgärdsprogrammet med ett påpekande att gällande verksamhet som 

hänför sig till oljeskyddssamarbete så tillhör Lemlands kommun Mariehamns räddningsverks 

ansvarsområde genom ett samarbetsavtal med Mariehamn stad gällande brand- och 

räddningsverksamhet. 

Föglö kommun 

Föglö kommun påpekar att fiskodlingnäringens möjligheter att verka och utvecklas i Föglö är av 

mycket stor betydelse för kommunen. Utan näringens direkta och indirekta positiva effekter är 

risken överhängande att skärgårdskommunen går en dyster framtid till mötes. I övrigt hänvisar 

kommunen till fiskodlarföreningens utlåtande. 

Ålands Natur och Miljö 

Föreningen framför kritik mot programmets struktur. 

Miljöbyråns kommentarer: När det gäller åtgärdsprogrammets struktur har miljöbyrån så långt som 

möjligt valt att utgå ifrån och följa Finlands upplägg. 
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Föreningen framför även att de önskar att åtgärderna ska lyftas fram mer, med bakgrunder samt 

med en beskrivning av dagssituationen.  

Miljöbyråns kommentarer: Åtgärderna beskrivs i detalj i kapitel 7 och i beskrivningen av respektive 

åtgärd framgår bakgrund och syfte. Statusen beskrivs i kapitel 2. För att förtydliga de nya 

havsåtgärderna i kapitel 7 har miljöbyrån nu brutit upp kapitlet i flera underkapitel. Rubriceringen har 

också förtydligats. 

Föreningen anser att finansieringen ska tydliggöras och påpekar att de brister som lyfts upp 

gällande havsmiljön borde utvecklas tydligare. 

Miljöbyråns kommentarer: I dagsläget går det inte att till fullo veta den exakta finansieringen av 

respektive åtgärd, allt beror ju på vad t.ex. olika utredningar, möten, upphandlingar och slutligt 

genomförande hamnar på. Avseende de brister som nämns (det kan t.ex. vara att utredningar om 

undervattensbuller saknas): Det är framför allt i kapitel 2.1. som det går att finna de förklaringar som 

föreningen efterlyser. I övrigt så finns en mer noggrann redogörelse i den första rapporten om Ålands 

marina miljö där statusen beskrivs mer noggrant. 

Föreningen anser att användningen av fytasfoder inte är ändamålsenlig och förespråkar 

kretsloppsanpassning istället. 

Miljöbyråns kommentarer: Så som det framgår av beskrivningen av åtgärden under EUTROF 1, 

kapitel 7, så förespråkar även miljöbyrån kretsloppsanpassning då det är bättre för Östersjön som 

helhet. Dock bidrar inte en dylik åtgärd till att minska belastningen av ffa fosfor lokalt, vilket 

fytasfoder skulle kunna bidra med. Fytasfoder är ett väldigt snabbt och effektivt sätt att minska 

belastningen på1. I åtgärdsförslaget ingår att i samråd med näringen utreda de olika alternativ som 

finns. 

Åtgärden SKADLIGA 1: Föreningen anser att antibiotikaanvändningen inom vattenbruk ska finnas 

med. 

Miljöbyråns kommentar: Självfallet avses all antibiotikaanvändningtotalt sett, vilket inkluderar 

vattenbruk. 

Åtgärden SKRÄP 1: Föreningen önskar att det proaktiva arbetet ska lyftas fram tydligare och att 

minska avfallet vid källan. Detta kan bland annat göras vid revidering av lagstiftning. 

Miljöbyråns kommentarer: Miljöbyrån anser att det är viktigt att påbörja arbetet genom 

samrådsprocesser för att söka efter de olika lösningar som kan finnas för att sedan genomföra dem 

när man har bättre underlag. Eventuella revideringar av lagstiftning behöver vila på ett väl 

genomarbetat underlag. 

Åtgärden FYSISK 1: Föreningen anser att utöver en översyn av mudderlagstiftningen bör det 

generella lagstadgade skyddet av strandzonen och litoralzonen ingå. 

                                                           
1
 Se rapporten om miljöfoder. http://www.regeringen.ax/miljo-natur/vatten-skargard/ovrig-information-om-

vatten 
 

http://www.regeringen.ax/miljo-natur/vatten-skargard/ovrig-information-om-vatten
http://www.regeringen.ax/miljo-natur/vatten-skargard/ovrig-information-om-vatten
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Miljöbyrån: Frågan om ett generellt strandskydd är kontroversiell och bör föregås av politiska 

diskussioner. I nuläget är lösningen att peka ut biologiskt värdefulla vikar och biotoper för att skydda 

dem specifikt. 

Åtgärden HAVSOMRÅDE 1: Föreningen anser att en åtgärd som avser en åländsk marin 

nationalpark eller annan typ av större marint skyddsområde bör finnas med. 

Miljöbyråns kommentarer: I åtgärden NATUR 1 ingår karteringar som syftar till att identifiera 

skyddsvärda områden för att ta fram förslag till nya Natura 2000-områden. Detta är i alla fall ett 

första steg som i förlängningen kanske kan leda till att en nationalpark upprättas, d.v.s. ifall alla 

förutsättningar är uppfyllda och resurser finns för detta. 

Ålands fiskodlarförening 

Fiskodlarföreningen har gett ett långt utlåtande (6 sidor) som är svårt att sammanfatta på ett 

tillfredsställande sätt. Miljöbyrån hänvisar därför till hela utlåtandet som finns hos registrator. 

Nedan sammanfattas några viktiga synpunkter och aspekter. 

Fiskodlarföreningen stödjer åtgärdsprogrammet syfte och påpekar att en hållbar utveckling måste 

möjliggöra utveckling istället för stagnation/avveckling. De efterlyser även analyser av utsläpp-

miljöeffekt och ekonomi-samhällsnytta förfiskodlingsnäringen. 

Miljöbyråns kommentarer: En hållbar utveckling förutsätter även en långsiktigt hållbar miljö – en 

vattenmiljö som är frisk med friska näringsvävar där naturresurser kan nyttjas hållbart samt med ett 

bibehållet rekreationsliv. Det handlar även om att finna lösningar som vilar på hållbarhetens samtliga 

tre ben, vilket är svårt i vissa fall. I kapitel 6.1.5 samt kapitel 6.1.6 avhandlas sociala, ekologiska och 

ekonomiska konsekvenser för fiskodlingar vilka bygger på ”Samrådsrapporten för fiskodlingar” från 

2011, där detaljer framgår tydligare. Bland annat finns det en noggrann fallstudie för Föglö kommun. 

Detta material kan förvisso uppdateras. 

Fiskodlarföreningen anser att utsläppsstatistiken är missvisande eftersom inte atmosfärisk 

utsläppsstatistik eller det som kommer via strömmar finns med.  

Miljöbyråns kommentarer: De belastningssiffror som redovisas består av faktiska utsläppssiffror för 

Ålands del. Det finns även beräkningar avseende atmosfärisk deposition som vi kommer att lägga 

med i dokumentet, men det finns inga bra modeller för att visa vad som kommer eller sprids med 

strömmar. De övergödningsparametrar som mäts upp i yttre kustvatten indikerar vad som sprids med 

strömmar och det går även att kontrollera statusen hos HELCOM som följer hela Östersjön, liksom att 

den status som övriga vi och övriga medlemsländer tagit fram genom vattendirektivet är vägledande. 

Enligt HELCOM:s aktionsplan för Östersjön finns det belastningsminskningar som måste uppnås för 

olika mänskliga verksamheter, men därutöver kommer den vattenförbättring som krävs i enlighet 

med vattendirektivet och det marina strategidirektivet. Behoven av att minska fosfor- och 

kvävebelastningen är större än minskningsmålen som HELCOM ställt upp för områden med öppet 

hav2. 

                                                           
2
 Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan. 2016. 
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Fiskodlarföreningen har påpekanden om att den åländska belastningen på Östersjönivå måste 

anses vara liten samt att de undrar varför inte miljömålen kan uppnås inom uppsatta tidsramar. De 

gör också antagandet att det är ett faktum att de utsläpp som kommer från Åland endast utgör en 

mycket liten del av den totala bakgrundsbelastningen. Samt att de påpekar att Åland inte är någon 

självständig aktör inom ramen för HELCOM utan en del av Finland, samt att inte några särskilda 

belastningskrav finns specificerat för Ålands del från HELCOM. 

Miljöbyråns kommentarer: Under kapitel 5 framgår också följande: 

Det går ej att förutsäga ifall dessa minskningar sammantaget kommer att leda till en god 

vattenkvalitet till 2021 eller ens 2027 i kustvattnen. Med hjälp av belastningsberäkningar och 

modeller som används inom HELCOM skulle man kunna få en bättre uppfattning.  Oavsett så kommer 

målen inom både HELCOM och vattendirektivet vara svåra att nå, p.g.a. av den stora pool av 

närsalter som finns i Östersjön och för att tillförsel fortfarande sker. Trots förutsättningarna måste 

alla bidra till att göra sitt bästa för att minska utsläppen av övergödande ämnen och sträva efter en 

bättre vattenkvalitet. Varje minskning är av godo i det stora hela. Dessutom är det krav från EU att 

medlemsländerna vidtar åtgärder för att förbättra vattenkvalitén. 

Det globala samarbetet är mycket viktigt. För att åstadkomma förändringar som beror på 

atmosfäriskt nedfall och utsläpp i Östersjön från andra länder måste internationellt arbete 

genomföras. Åland deltar aktivt i bland annat HELCOM-arbetet och samarbetar i övrigt med länderna 

runt Östersjön på olika sätt.  

HELCOM har inte några specifika belastningsminskningskrav i kg eller ton på de åländska vattnen 

direkt, men kraven på förbättringar ska istället beaktas i nationella planer. I detta fall har Ålands vägt 

in förbättringskraven huvudsakligen genom vattenåtgärdsprogrammet.  

Fiskodlarföreningen är kritiska till åtgärdsförslag EUTROF 1, som är direkt hämtad från 

vattenåtgärdsprogrammets fastslagna åtgärder. De anser att de redan idag har minimerat sina 

negativa miljöeffekter. Sedan hänvisar fiskodlarföreningen till olika utdrag som ingår i det marina 

åtgärdsprogrammet. De efterlyser även att hållbar utsläppsminskning borde motiveras ur ett 

kostnads-nyttoperspektiv. Fiskodlarföreningen säger sig även vara positiva till kretsloppsanpassat 

foder och ser gärna en utveckling av denna möjlighet. 

Miljöbyråns kommentar: De olika citat som fiskodlarföreningen hänvisar till har till största delen sin 

grund i den samrådsrapport för fiskodlingar som landskapsregeringen tog fram i samråd med 

näringen 2011. Då godkände de innehållet och skrev under rapporten. Kretsloppsfoder är en bra ur 

helhetssynpunkt för Östersjön, men frågan ifall detta kan användas för att utveckla 

fiskodlingsbranschen kvarstår att lösa. 

Fiskodlarföreningen ställer sig frågande till att vattendirektivets åtgärder redovisas i det marina 

åtgärdsprogrammet. 

Miljöbyråns kommentar: Hela kapitel 4 är en redovisning av redan befintliga åtgärder. Dit räknas 

även det fastslagna vattenåtgärdsprogrammet. De båda åtgärdsprogrammen ska vara 

synkronicerade och kompletterande åtgärder från vattendirektivet ingår i det marina 

åtgärdsprogrammet då syftet har varit att använda sig utav redan gällande program och planer i så 

stor utsträckning som möjligt. 
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Fiskodlarföreningen ställer sig också frågande till tabell 7 och 8 i det marina åtgärdsprogrammet. 

Miljöbyråns kommentar: Tabell 7 och 8 fanns med i samrådsrapporten för fiskodlingar, därför finns 

de med. Naturligtvis kan material ses över och uppdateras, så som tidigare nämnts. 

Fiskodlarföreningen undrar också hur bedömningar i miljörapporten har utförts. 

Miljöbyråns kommentar: Bedömningar har huvudsakligen utförts i Förvaltningsplanen för vatten där 

olika åtgärder analyseras grundligare. Kostnader och konsekvenser bedömts i det marina 

åtgärdsprogrammets kapitel 5. I det marina åtgärdsprogrammet ingår överlag redan fastslagna och 

befintliga åtgärder som redan bedömts i andra program. Huvudsakligen har målsättningen varit att 

finna vinn-vinn-lösningar i samråd med andra. 

Rederierna i Finland 

Rederierna i Finland har gett detaljsynpunkter på fakta som avser sjöfarten samt kommit med 

konkreta förslag på förtydliganden och/eller omskrivningar. De har även synpunkter på den 

fastslagna marina strategin från 2012.  

Miljöbyråns kommentar: Miljöbyrån har tagit fasta på rederiernas olika förslag till om skrivningar och 

synpunkter och infört efterfrågade förtydliganden och/eller omskrivningar. De sidnr som rederierna 

hänvisar till har dock förändrats då miljöbyråns uppdaterat dokumentet. Miljöbyrån kommer även att 

beakta synpunkterna avseende den marina strategin från 2012 och uppdatera dokumentet inom kort. 

Ålands producentförbund 

Ålands producentförbund anser att belastningsstatistiken behöver förtydligas. De har sedan gett 

synpunkter på de beskrivningar av fastslagna åtgärder enligt vattenåtgärdsprogrammet samt 

andra befintliga åtgärder i kapitel 4. Sedan har de synpunkter på konsekvensbeskrivningarna som 

tas upp i kapitel 5. De gör även en hänvisning till remiss-svar 2012 gällande den marina strategin. 

Miljöbyråns kommentarer: Belastningsstatisken är förtydligad i det uppdaterade dokumentet, då 

atmosfärisk deposition tagits med. När det avser synpunkter på vattenåtgärdsprogrammets åtgärder 

så är de redan fastslagna och mycket av åtgärdsarbetet kommer att utföras i nära samråd och 

samverkan med bland annat näringen. När det gäller synpunkter på marina strategin från 2012 så 

skickade jag ett mejl till Henry Lindström den 1.6.2012 och redogjorde för den hänsyn vi tog till 

producentförbundets remiss-svar och om ändringar som vi utförde då. Om det fortfarande kvarstår 

frågetecken så kan vi förhoppningsvis lösa det genom kommande samrådsmöten. 

Fiskeribyrån 

Fiskeribyrån påpekar att det rör sig om mycket vatten och att vi på Åland endast kan påverka en 

del av vattnet. 

Åtgärden HAVSOMRÅDE 2: Utveckling av lokaliseringsstyrning av fiskodling till havsområden. 

Fiskeribyrån anser att åtgärden skulle kunna vara utmärkt om det finns möjligheter att etablera 

nya odlingar på dessa identifierade platser. De påpekar samtidigt att åtgärden EUTROF 1 som 

handlar om att minska utsläppen av näringsämnen från fiskodlingar kan komma att begränsa en 

sådan utveckling då utökade odlingstillstånd måste beviljas för att för att företagen ska få täckning 
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för de ökade kostnader som en etablering i dessa yttre områden skulle innebära. De anser att 

åtgärden borde skrivas om eftersom en minskning av utsläpp från fiskodling direkt kan betyda 

minskad produktion. 

Miljöbyråns kommentarer: 

Ja det kan vara ett problem att hitta lämpliga vattenområden på Åland, då ju vattenstatusen 

genomgående är måttlig i kustvatten och för att utsläppen från öppna odlingskassarna inte får leda 

till att vattenkvaliteten försämras så att det lagstadgade miljömålet god ekologisk status i 

vattendragen inte kan uppnås. Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat 

gemensamma riktlinjer för placering av fiskodling. Enligt dessa är både Finska viken och 

Skärgårdshavet redan i så dåligt skick att en ökning av belastningen från fiskodling är otänkbar. 

Däremot utpekas öppnare havsområden i Bottniska viken som ett område där fiskodlingen skulle 

kunna växa. Miljöbyrån behöver utreda ifall det finns lämpliga platser på Åland. Miljöbyrån håller 

inte med om att en minskning av utsläpp behöver betyda minskad produktion. Det finns t.ex. 

lösningar genom landbaserade odlingar, andra foder och eventuell ny teknik och det kan möjligen gå 

att finna kompensationsåtgärder som går att tillämpa utan att vattnets status äventyras. 

Fiskeribyrån diskuterar även åtgärden FYSISK 1 som avser en översyn av lagstiftningen för att 

skydda speciellt värdefulla biotoper och arter. De menar att vassröjning inte alls är av ondo och 

hänvisar till ett möte som föreningen Rädda Lumparn ordnade i december 2015 där 

försutsättningar för att förbättra gäddans produktion på Åland diskuterades. Där presenterades 

två strategier. Dels vassröjning av strandängar och dels anläggande av s.k. gäddfabriker. 

Fiskeribyrån anser sålunda att det finns helt motsatta synsätt om detta med vassröjning. 

Miljöbyråns kommentarer: 

Som alltid när det gäller åtgärder måste man ju göra en avvägning efter en plats specifika 
förhållanden och behov. Vassröjning kanske behövdes i stor skala i Burgsvik, Gotland. Kanske vissa 
områden behöver glesas ut, ifall vassen blir för tät. Så på ett område kan hänsynsfull vassröjning vara 
viktig om igenväxning gått för långt, men sedan finns alla vassens andra nyttor att ha hänsyn till, de 
binder sediment och näring och utgör viktiga livsrum för både fisk och fågel samt andra 
bottenlevande djur. Samt för all del spindlar och andra djur som bor i vassen. 

 

Fiskeribyrån har synpunkter på fakta om bestånden av strömming och skarpsill, samt påpekade att 

referens saknades. 

Miljöbyråns kommentarer: Bestånden av strömming och skarpsill varierar mellan år och den 

beskrivning som fanns i remiss-versionen behövde uppdateras. Detta är genomfört nu, samt att 

referenser har infogats. 

Fiskeribyrån konstaterar att det är förvirrande med två direktiv som till stora delar berör samma 

vattenområden. De önskar även en bättre uppdelning så att endast ett program berör ett enskilt 

vattenområde. De anmärker även på en figur som var missvisande. 

Miljöbyråns kommentarer: I inledning och sammanfattningen framgår att direktiven går in i varandra 

och att de behöver vara synkronicerade. Båda programmens vattenområden överlappar varandra 

och åtgärder behöver samordnas och samköras så att de uppsatta målen för en god vattenstatus till 

sin helhet uppnås. Den missvisande figuren har bytts ut.  


