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Hänvisning: Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordning om
havsvårdsförvaltningen
KUNGÖRELSE

Samrådsdokument om havsförvaltningsplanen över havets nuvarande tillstånd, definition
av den goda miljöstatus som eftersträvas och de miljömål som leder till god status

Planeringen av havsvården styrs i Finland av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
(272/2011) samt statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011), genom vilka
Europeiska unionens ramdirektiv om en marin strategi har verkställts. Havsvårdens mål är en god
miljöstatus i Östersjön före år 2020.

Planeringen av havsvården berör havsområdet som sträcker sig från strandlinjen till den
ekonomiska zonens yttre gräns. För detta område utarbetas en havsförvaltningsplan, där havets
nuvarande tillstånd bedöms, en god miljöstatus i den marina miljön definieras, mål uppställs för hur
en

god

miljöstatus

kan

nås

och

mätare

fastställs

för

att

följa

upp

tillståndet.

I

havsförvaltningsplanen ingår också ett övervakningsprogram och ett åtgärdsprogram som tar upp
de åtgärder som behövs för att uppnå en god status i havsområdet. Övervakningsprogrammet blir
klart år 2013 och åtgärdsprogrammet år 2015. Statsrådet ska godkänna havsförvaltningsplanen.

Det samrådsdokument som är framlagt är ett sammandrag av den första delen av
havsförvaltningsplanen och den innehåller en preliminär bedömning av tillståndet i Finlands
havsområden, en definition av en god miljöstatus i den marina miljön samt ett fastställande av
miljömålen och de indikatorer som gäller dem.
Kungörelsetid och framläggande av handlingarna
Samrådsdokumentet finns framlagt 16.4. – 15.5.2012 på kommunernas officiella anslagstavlor, i
ELY-centralen i Nyland (Stinsgatan 14, 00520 Helsingfors) samt på miljöförvaltningens webbsidor
på adressen www.ymparisto.fi/havsvard.
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Framförande av åsikter
Åsikter kan framföras och utlåtanden ges om bedömningen av havets nuvarande tillstånd, om
definitionen av en god miljöstatus och om de miljömål som leder till en god status, antingen
elektroniskt eller skriftligt genom att sända dem till ELY-centralen i Nyland senast den 15 maj 2012.

E-postadress: registratur.nyland(at)ely-centralen.fi
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Miljö och naturresurser, PB 36, 00520
Helsingfors
Besöksadress: Stinsgatan 14, 00520 Helsingfors

Mer information
Mer information fås hos ELY-centralen i Nyland av biolog Mikaela Ahlman (tfn 0400 291 847) och
från 2.5.2012 projektchef, miljöingenjör Mauri Karonen (tfn 0400 291 704).

I Helsingfors den 16 april 2012
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