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UTLÅTANDE 
 
Referens: Begäran om utlåtande om förslaget till Övervakningsprogram för Finlands 
havsförvaltningsplan 2020–2026, som utgör den andra delen av Finlands havsförvaltningsplan. 
 
Vi har bekantat oss med förslaget och vill framlägga följande synpunkter:  
 
SLC Nyland ser övervakningsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan som viktigt för att 
bedöma havsmiljöns rådande tillstånd och dra slutsatser om huruvida kriterierna för dess goda 
tillstånd uppfylls. Informationen om havets tillstånd och belastningen på havsmiljön fungerar som 
underlag för planering av havsvårdsåtgärder samt för bedömning av deras effekt och uppfyllelsen av 
de allmänna miljömålen. Det är viktigt att kunna följa upp resultaten av de åtgärder som vidtagits 
och kunna rikta åtgärderna i åtgärdsprogrammen möjligast effektivt för att uppnå en god 
vattenkvalitet. Forskarna bör ha klara indikatorer som mäter tillståndet i havet och på dem baserad 
omfattande uppföljning för att kunna bedöma utvecklingen och den verkliga inverkan av olika 
åtgärder. Den här informationen är viktig även med tanke på jord- och skogsbrukets åtgärder för att 
minska näringsbelastningen till Östersjön. Detta för att få en samsyn på vilka åtgärder inom jord- och 
skogsbruket som verkligen påverkar havets tillstånd. Vi behöver få bättre och på uppdaterad 
forskning grundad fakta om vilka faktorer som påverkar bland annat näringsbelastningen och 
eutrofieringen. Det behövs forskning och information för att åtgärderna skall kunna styras rätt och 
möjligast effektivt. Här har övervakningsprogrammet en viktig uppgift. 
 
Speciellt viktigt skulle nu vara att få uppdaterade uppgifter om den inre belastningens betydelse. Den 
inre belastningens inverkan bör tas med i uppföljningen och övervakningsprogrammet. 
 
Det behöver även sättas mer fokus på att mäta det luftburna nedfallet av näringsämnen och nedfall 
av skadliga och farliga ämnen i havet. Vi vill dessutom betona vikten av att följa upp fartygens utsläpp 
av olja och avloppsvatten. Vidare behövs det en noggrannare uppföljning och inverkan av sälar och 
skarv på fiskbestånden.  
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