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Datum Vår beteckning 

2021-10-06 21–03184 
 Miljö- och hållbarhetsenheten   
Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning 

Jill Lindstam, 010-478 50 66  M2021/01219 
   

 

 

Leveransadress Telefon Organisationsnummer 

Östra Promenaden 7  0771 63 00 00 202100-065401 

Postadress  E-post 

601 78 Norrköping   sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 

 Miljödepartementet 
m.remissvar@regeringskansliet.se  
 
Med kopia till: 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se  
 

  
  
 

Remissyttrande gällande: Remiss – Remittering av 
Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51 Skydd av arter 
– vårt gemensamma ansvar)  

Sjöfartsverket har tagit del av rubricerad remiss och välkomnar utredningen med 
följande tillägg. 
 
Inledningsvis vill Sjöfartsverket belysa att det finns behov av helhetsperspektiv 
när det kommer till områdesskydd och artskydd. Ett ökat artskydd och översyn av 
naturskyddsområden ger positiva effekter men kan komma att ha negativ 
påverkan på maritima miljön t.ex. genom sämre tillgänglighet till områden där 
sjösäkerhetsannordningar finns som behöver underhållas eller att farledsprojekt 
försvåras och nya sjövägar behöver tillkomma. Dessa två sidor är viktigt att 
beakta när det eventuellt kommer ske förändringar i naturskyddsområden runt om 
Sveriges kustområde  
 
Här behöver alla aspekter och intressen vägas ihop. Ett utökat områdesskydd kan 
leda till längre sträckor för fartygen att färdas då befintliga rutter kan behöva om 
dirigeras, vilket leder till längre sträcka för fartygen att färdas, vilket i sin tur 
genererar ökade luftutsläpp. Ytterligare en faktor är att det kan försvåra för 
underhållsarbeten av de sjösäkerhetsannordningar som finns längs med Sveriges 
kust om en utökning av skyddade områden sker.  

Sjöfartsverket önskar ett närmare samarbete mellan de myndigheterna i frågor om 
skyddade områden i maritima miljöer och vill vara delaktig i det fortsatta arbetet 
med att ta fram naturskyddsområden för att kunna vara med och bevaka så att alla 
aspekter ur ett sjösäkerhetsperspektiv kan tillgodoses.  

 

Ärendet har beslutats av generaldirektör Katarina Norén. 
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I handläggningen av ärendet har ingått verksjurist Patrik Nyqvist, enhetschef för 
Maritim Utredning Farled Karin Selander, projektledare för Maritim Utredning 
Farled Melica Cliffoord, enhetschef, Maritim Samverkan och Utveckling Johan 
Wahlström, gruppchef AO Bygg och Teknik Simon Hulterstam, projektingenjör 
Lena Riedel, affärsområdeschef AO Bygg och Teknik Johan Winell, fyringenjör 
AO Bygg och Teknik Sigge Gustafsson, Ekonomidirektör Magnus Stephansson, 
enhetschef för Miljö- och hållbarhetsenheten Sabina Hoppe, Miljöstrateg Louise 
Larsson. Miljöspecialist Jill Lindstam, på Miljö- och hållbarhetsenheten har varit 
föredragande.  
 

 
Katarina Norén 
Generaldirektör 
 
 

    

 

 


