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H A N D L I N G A R

Sjöövervakning – en förutsättning för 
maritim säkerhet, en god havsmiljö och 
brottsbekämpning
Inträdesanförande i KKrVA avd II den 20 april 2010
av Judith Melin

civila myndigheter, marinen och handelssjöfarten 
behöver alla ha tillgång till information om fö-
reteelser i den maritima miljön som kan påverka 
säkerhet och miljö. Jag kommer i min presenta-
tion att beskriva något kring utvecklingen på om-
rådet och de initiativ som tas för att effektivisera 
samarbetet. Min utgångspunkt i presentationen 
är myndighetens även om många av de system 
som byggs upp också kommer handelssjöfarten 
till del. Det är också helt uppenbart att det be-
hövs ett engagemang från olika aktörer att arbeta 
sektorsövergripande för att få bästa möjliga för-
utsättningar och effektivitet för myndigheter till 
operativa insatser i den maritima miljön.

Behovet av ett sjöläge och sjö-
informationssystem 
Civila myndigheter som verkar inom det mari-
tima området har en uppgift att säkerställa att de 
civila regelverk som finns uppbyggda efterlevs. 
Det rör sig om trafikregler (nykterhet, behörig-
het att framföra fartyg, hastighet, separation i 
leder), införsel av gods och invandring, utsläpp 
från fartyg, freda naturskyddade områden och 
fiskerestriktioner (typ av redskap, områden, typ 
av fisk). Andra uppgifter som de civila myndighe-
terna ansvarar för är sjöräddning (liv) och miljö-
räddning (förhindra eller lindra konsekvenserna 
av ett oljeutsläpp eller andra skadliga ämnen). 
Insatserna omfattar kontroll, förebyggande över-
vakning, ingripande och brottsutredning.
 För att civila myndigheter ska kunna planera 

och rikta sina insatser för att ge största möjliga 
nytta behövs information om såväl fartygsposi-
tioner och företeelser på det maritima området, 
såväl nuläge som historik. Behovet av informa-
tion som olika civila myndigheter behöver är del-
vis överlappande medan annan information kan 
vara specifik och i vissa avseenden sekretessbe-
lagd.
 Marinens uppgifter skiljer sig från de civila 
myndigheternas så till vida att de inte har rättsliga 
befogenheter och således inte heller uppgiften att 
kontrollera efterlevnaden av den civila lagstift-
ningen eller ingripa vid överträdelse. Marinen har 
däremot en uppgift att säkerställa integriteten av 
territorialgränsen. Dessutom är marinen en viktig 
resurs inom sjöräddningen och bistår även, efter 
förfrågan från civila myndigheter, i miljöräddning 
och vid terroristingripande. 
 Också här finns information som civila och 
marina myndigheter kan samnyttja, samtidigt 
som det finns information som är reserverad för 
militära ändamål eller för specifika civila ändamål.
 Ett fartyg kan röra sig genom flera havsom-
råden, angöra flera staters hamnar innan det når 
slutdestination, lasten kan komma från olika kon-
tinenter, och besättningen från olika nationalite-
ter. Det är bara några exempel på komplexiteten 
i den maritima miljön där medvetna eller omed-
vetna ageranden kan leda till lagöverträdelser eller 
olyckor. 
 Det finns ett antal informationssystem om fö-
reteelser i den maritima miljön uppbyggda av och 
för sektorer i samhället utifrån den enskilda sek-
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torns behov. Många av dessa system är nationsö-
verskridande. Däremot finns mycket få system 
uppbyggda för informationsöverföring mellan 
sektorerna.
 Det utvecklas ständigt nya system för att 
täcka nya och mer specifika behov. Många av 
de system vi idag använder i Sverige för bear-
betning och distribution av data härstammar 
från system som etablerats inom europeiska 
Unionen eller av internationella organisationer. 
Insamling av data för att komplettera de inter-
nationella systemen är företrädesvis nationella, 
som tillsynsinformation, information vid an-
komst till hamn, radarinformation eller infor-
mation från myndigheters olika register.
 områden som säkerhet, skydd, försvar, miljö 
och fiske är alla frågor som har ett behov av 
maritim övervakning. en övervakning som på 
EU-nivå initieras av flera direktorat. Det är ett 
komplext område som i sin tur har inneburit 
olika angreppssätt utifrån vad den bearbetade 
informationen ska användas till i form av opera-
tiva insatser. Att utarbeta informationsplattfor-
mar för sjöövervakning och sjölägesinforma-
tion kostar resurser. Det finns alltid en balans 
mellan att få det ultimata systemet som alla kan 
använda och behovet av att få ett system som i 
tid kan finnas tillgängligt men har begränsad an-
vändning utanför den egna sektorn. Den stora 
utmaningen ligger i att skapa en informations-
miljö som tillåter att olika system kommunicerar 
med varandra. en viktig komponent för att nå 
framgång med att skapa en gemensam infor-
mationsmiljö är att ansvariga organisationer är 
medvetna om utvecklingen på området utanför 
den egna organisationen, landet eller ”politik-
område” och att det hos enskilda aktörer finns 
en vilja till samverkan. 

Initiativ till informationsplatt-
formar för olika sektorer
De flesta organisationer inom det maritima om-
rådet behöver tillgång till särskild information 

för att utföra sitt specifika uppdrag. Uppdraget 
kan vara att frakta gods med containerfartyg 
från en kontinent till en annan eller det kan vara 
en nationell myndighet som behöver kontrol-
lera behörigheten att transportera passagerare 
i egna farvattnen. Behovet av information ser 
olika ut. I regel är den bearbetad från grunddata 
som kan vara tillgänglig för många aktörer, som 
t ex positioner och grunddata för fartyg som 
trafikerar farvatten. Jag kommer här att beskriva 
några initiativ till sektorsgemensamma informa-
tionsplattformar som är utomordentligt viktiga 
för att myndigheter ska kunna trygga en säker 
sjöfart, en god havsmiljö och utföra brottsbe-
kämpande åtgärder inom det maritima området. 
De exempel jag tar upp är nationella, internatio-
nella, regionala och eU-initiativ.

 AIS   – ett internationellt system för att i 
real tid in for mera om fartygs posi tioner 
och identitet

Systemet innebär att mer information om far-
tygen i närområdet finns tillgänglig än vad som 
normalt kan erhållas via radar. AIS ger fartygens 
identitet och storlek, också för fartyg som be-
finner sig i radarskugga. Sjöfartsverket har ett 
nät av landbaserade AIS-basstationer för att ta 
emot AIS-information från fartyg, men också 
för utsändning av säkerhetsrelaterad informa-
tion. AIS-information används bland annat för 
att förbättra sjötrafikinformationen, sjörädd-
ningsinsatser och isbrytningsoperationer.
 ett utbyte av AIS-information med motsva-
rande organisationer i grannländerna har inletts 
genom ett initiativ inom HeLCoM, Helsing-
forskommissionen.
 Initiativet till att alla fartyg av en viss storlek 
som följer SoLAS-konventionen ska vara utrus-
tade med AIS togs 2001 av FN-organet IMo, 
International Maritime organisation. Idag är 
IMo:s beslut i princip verkställt.

eU, stödjer, underlättar och effektiviserar 
informationsutbytet mellan medlemslän-
der på det maritima området
Inom eU:s institutioner har en rad initiativ ta-
gits för att skapa plattformar för att dela infor-
mation om företeelser i eU:s havs- och kust-
områden som kan påverka säkerhet och miljö. 
Jag vill särskilt nämna fyra initiativ som har stor 
betydelse för medlemsländernas möjligheter 
till operativa insatser. Initiativen kommer från 
skilda direktorat och omfattar såväl civila som 
militära system. De fyra initiativen speglar olika 
sektorers behov samtidigt som det är uppenbart 
att samma data används av flera aktörer. 
 De system som byggs upp inom eU är till 
för att stödja, underlätta och effektivisera infor-
mationsinhämtning, bearbetning av informatio-
nen och för att vidta åtgärder med anledning av 
tillgänglig information. Det är myndigheterna i 
medlemsländerna som svarar för att vidta åtgär-
der utifrån den information som finns att tillgå. 
eU-institutionernas roll i detta sammanhang är 
att stödja och underlätta för medlemsländerna. 
 
•	  Safe Sea Net och Clean Sea Net – två infor-

mationsplattformar för förbättring av in-
satstider vid incidenter, olyckor och andra 
riskfyllda operationer

•  MARSUR – maritim övervakning för att 
stärka eU:s försvarsförmåga

•  EUROSUR – ett system för bevakning av 
eU:s yttre gräns

•  VMS – ett övervakningssystem för kon-
troll av gemenskapens fiskeregler

I avsnittet ”Samarbete för att bygga en gemen-
sam miljö för informationsutbyte” beskrivs 
dessutom initiativ för att bygga upp en gemen-
sam miljö för informationsutbyte mellan sekto-
rer.

Safe Sea Net och Clean Sea Net – två 
informationsplattformar för förbättring 
av insatstider vid incidenter, olyckor och 

andra riskfyllda operationer

Safe Sea Net är ett övervaknings- och informa-
tionssystem för att höja säkerheten och effektivi-
teten för fartygstrafiken. Initiativet togs av EU:s 
ministerråd 2002 som en följd av tankerolyckan 
med fartyget erika utanför den franska kusten 
1999. Safe Sea Net ska förbättra insatstider för 
myndigheter vid incidenter, olyckor eller an-
dra riskfyllda situationer till sjöss. Safe Sea Net 
är således ett instrument för myndigheter. Det 
är också de nationellt ansvariga myndigheterna 
som ska säkerställa att redare lämnar information 
enligt direktivet. Direktivet är inte tillämpligt för 
statsfartyg, marinens fartyg, fiskefartyg eller för 
fartyg under en viss storlek. Medlemsstater och 
kommissionen samarbetar för att skapa ett dator-
baserat system för informationsutbyte. Alla eU:s 
vatten omfattas av systemet som är uppbyggt 
kring 727 kuststationer. Kravet på fartygen är att 
de rapporterar vid ankomst till hamn – grund-
data om fartyget, last och destination. Systemet är 
tänkt att med tiden inkludera ytterligare informa-
tion, som t ex inspektionsresultat och informa-
tion om avfallsrester. Safe Sea Net är ett system 
där behöriga myndigheter i medlemsländerna 
har access till data. vad gäller Sverige är det Sjö-
fartsverket som av regeringen utsetts till behörig 
myndighet. 
 Clean Sea Net är ett system som innehåller 
information om detekterade misstänkta oljeut-
släpp. Informationen baseras på bearbetade sa-
tellitbilder i kombination med övrig information 
om fartyg i området. Ansvariga myndigheter i 24 
av eU:s medlemsländer har tillgång till denna 
plattform. Systemet är tillgängligt sedan 2007. 
 DG Move, Directorate-General for Mo-
bility and Transport, är ansvarigt direktorat för 
sjötrafikfrågor i EU:s farvatten. EMSA, Euro-
pean Safety Maritime Agency, är den institution 
inom eU som ansvarar för utvecklingen av Safe 
Sea Net och Clean Sea Net. eMSA, vars uppgift 
är att verka för säker och miljövänlig sjöfart, bil-
dades 2003. 
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MARSUR – maritim övervakning för att 
stärka eU:s försvarsförmåga

Inom försvars- och säkerhetsområdet i eU 
initierades 2006 ett arbete med Maritim över-
vakning, MARSUR, i syfte att stärka eU:s för-
svarsförmåga. Försvars- och säkerhetsinitiativet 
omfattar tre delar,

•  att, med stöd av medlemsländerna, ut-
veckla nätverk för maritim övervakning, 

•  att utveckla obemannade farkoster för 
maritim övervakning (flyg, havsytan, un-
der vatten), och

•  att utveckla metodik för små oidentifie-
rade farkoster.

eDA, european Defence Agency, är den eU-
institution som ansvarar för utvecklingen av 
nätverket för maritim övervakning i syfte att 
stärka försvarsförmågan. Utvecklingen sker i 
samarbete med civila initiativ på området mari-
tim övervakning. 
 eDA etablerades under ett ministerråd den 
12 juli 2004 för att förbättra försvarskapaciteten 
inom krishantering och för att stödja utveckling-
en av den europeiska säkerhets- och försvars-
policyn. eDA ska stödja såväl medlemsstater 
som ministerrådet. Institutionen ska utveckla 
försvarsförmågan, stödja forskning och utveck-
ling på försvarsområdet, skapa en marknad för 
försvarsmateriel och stärka den europeiska för-
svarsteknologin och försvarsindustrin.

eURoSUR – ett system för bevakning 
av eU:s yttre gräns

2008 presenterade kommissionen ett förslag att 
inrätta ett system för övervakning av eU:s yttre 
gräns och därmed öka förmågan hos eU:s gräns-
bevakande myndigheter, eURoSUR. Initiativet 
ledde till ett rådsbeslut samma år.
 eURoSUR ska stödja medlemsländerna i ar-
betet med att minska antalet olagliga invandrare, 

minska dödligheten bland olagliga invandrare ge-
nom att rädda liv till sjöss och öka den inre säker-
heten i eU genom att bidra till att förebygga den 
gränsöverskridande brottsligheten.
 eURoSUR ska utgöra en gemensam infor-
mationsplattform för att effektivisera samarbe-
tet och den dagliga kommunikationen mellan 
medlemsstaternas myndigheter. eURoSUR ska 
också underlätta användningen av den senaste 
tekniken för övervakningen av gränserna. ett 
operativt mål ska vara att dela information mel-
lan nationella system och eU-system. vissa se-
kretessbelagda uppgifter, såsom personuppgifter, 
är inte föremål för informationsutbyte i systemet.
 Arbetet genomförs i tre etapper där man ska;

•  sammanlänka och effektivisera befintliga 
system och mekanismer för övervakning 
mellan medlemsländer,

•  förbättra användningen av övervaknings-
verktyg på EU-nivå (satelliter, obeman-
nade luftfartyg m m), och

•  skapa en gemensam miljö för informa-
tionsutbyte för sjöövervakning inom eU.

Med anledning av behoven som finns i framfö-
rallt eU:s södra maritima gräns är etapp ett och 
två prioriterade. etapp tre, d v s arbetet med att 
skapa en gemensam informationsmiljö för sjöö-
vervakning, integreras i DG MARe:s Directorate 
for Maritime Affairs and Fisheries’ initiativ att 
skapa en gemensam miljö för informationsutbyte 
för eU:s sjöbevakningsområde.
 DG Justice, Freedom and Security, är ansva-
rigt direktorat för kontrollen av eU:s yttre gräns. 
FRoNTeX är den eU-institution som ansvarar 
för utvecklingsarbetet med eURoSUR. FRoN-
TeX samarbetar också med andra eU-institutio-
ner som har med säkerhet att göra, som eURo-
POL, CEPO m fl. 

vMS – ett övervak ningssystem för kon-
troll av gemenskapens fiskeregler

vMS, vessel Monitoring System, är ett läges- och 
informationssystem för fiskefartyg inom gemen-
skapen. Systemet bygger på att fiskefartyg över 
en viss storlek ska vara utrustade med ett trans-
pondersystem för positionsangivelse och annan 
grunddata. Systemet är ett stöd för de nationella 
myndigheterna som ska övervaka eU:s regelverk 
för fiske (plats, behörighet, fångst, redskap m m). 
 DG MARe, är ansvarigt direktorat och 
CFCA, Community Fisheries Control Agency, är 
ansvarig eU-institution för utvecklingen av vMS.

Svenska initiativ
Sverige har tagit initiativ till två system, SUCBAS 
och SJÖBASIS, som kan tjäna som goda exem-
pel i den fortsatta uppbyggnaden av ett europe-
iskt informationsnätverk för sjöinformation och 
sjöläge. SUCBAS, Sea Surveillance co-operation 
in the Baltic Sea, är ett system för samarbete mel-
lan militära myndigheter runt Östersjön medan 
SJÖBASIS är ett myndighetsgemensamt och sek-
torsövergripande informationssystem för sjöö-
vervakning i Sverige.

Regionalt samarbete för att utbyta sjöin-
formation – SUCBAS

SUCBAS, är ett system för samarbete mellan 
militära myndigheter runt Östersjön (förutom 
Ryssland) för information kring företeelser som 
påverkar säkerhet och miljö i kust- och havsom-
råden. SUCBAS samordnar militära system från 
de samverkande myndigheterna kompletterad 
med AIS-information. 
 Möjligheter till samverkan med civila myndig-
heter är en tänkt utveckling. Informationen från 
den svenska Försvarsmakten är till viss del inte-
grerad i den svenska sjöövervakningsplattformen 
SJÖBASIS för civila svenska myndigheter.

SJÖBASIS – Myndighetsgemensamt och 
sektorsövergripande informationssystem 

Av propositionen 1999/200:30 framgår att re-
geringen bedömde att de civila myndigheternas 
behov av sjöinformation kommer att öka, bl a 

avseende gränskontroll och gränsöverskridande 
brottslighet, men också för att öka tillgänglig-
het, framkomlighet och säkerhet i sjöfarten. För 
flertalet sjöverksamheter är det ett gemensamt 
intresse att denna information samlas, bearbetas 
och sammanställs eller vidareutvecklas. Detta 
gäller även i ett militärt och ett säkerhetspolitiskt 
perspektiv. Man ansåg i nämnda proposition att 
de civila myndigheternas behov av sjöinforma-
tion måste ses i ett helhetsperspektiv där även 
säkerhetspolitiska dimensioner beaktas. Som en 
följd av nämnda proposition fick Kustbevak-
ningen ett formaliserat samordningsansvar att 
koordinera civila myndigheters behov av sjöö-
vervakning och sjöinformation, samt förmedla 
denna information till berörda civila verksam-
heter.
 Som ett resultat av regeringens beslut bilda-
des vid Kustbevakningen ett sjöövervakningsråd 
sammansatt av myndigheter som på olika sätt 
kunde bidra med information och eller hade 
behov av sjöinformation. Sjöfartsverket, Trans-
portstyrelsen, Fiskeriverket, Tullverket, SMHI, 
Myndigheten för samhällsberedskap, Försvars-
makten, Polisen, Sveriges Geologiska undersök-
ningar, Naturvårdsverket och Kustbevakningen 
finns alla representerade i Sjöövervakningsrådet. 
Genom rådet initierade Kustbevakningen en 
myndighetsgemensam och sektorsövergripande 
informationsplattform, SJÖBASIS.
 SJÖBASIS är en gemensam informations-
miljö för sjöbevakning i svenska kust- och havs-
områden. SJÖBASIS länkar samman informa-
tion från ett antal system och databaser så att 
användaren i ett och samma system får tillgång 
till all den information som behövs för myndig-
hetsutövningen. Miljön är uppbyggd av redan 
existerande system som AIS, vMS, Safe Sea 
Net, Clean Sea Net, Försvarsmaktens sjöläges-
information m m. väderprognoser, bilddataba-
ser och kartdatabaser är annan information som 
finns tillgänglig i SJÖBASIS. Dessutom finns ett 
antal register och information från myndighe-
ters tillsyns- och kontrollverksamhet. SJÖBASIS 
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är således ett system av system. Systemet kan 
selektera information för vissa ändamål, lägga 
in varningar för att effektivisera övervakningen 
och lagra information för senare åtkomst. Syste-
met är operativt och tillgängligt 24 timmar om 
dygnet året runt. 
 Systemet hanterar också begränsningar för 
samverkande myndigheter att få tillgång till in-
formation utifrån myndighetens uppdrag och 
sekretessbestämmelser.

Samarbete för att bygga en 
gemensam miljö för informa-
tionsutbyte
Det finns ett stort behov och ett värde av infor-
mation kring företeelser i olika kust- och havs-
områden som påverkar säkerhet och miljö. In-
tressenter inom olika sektorer och i olika länder 
har alla behov av information om företeelser i 
”sina” farvatten och om sådant som berör just 
deras verksamhet. Många initiativ tas, har tagits 
och kommer att tas av olika aktörer för att få en 
bild över företeelser i just deras kust- eller havs-
områden eller för deras speciella sektor, oaktat 
civilt eller militärt.
 System som byggs upp är kostsamma att 
utveckla och underhålla. Samma information 
samlas in av flera aktörer och analysen och vär-
deringen av information sker i regel i ett snävt 
sektorsperspektiv. Att samverka mellan sektorer 
och mellan länder kring att samla in, bearbeta 
och distribuera information förefaller vara en 
effektivare lösning för medlemsstaterna än da-
gens stuprörstänkande. Att samla in informa-
tion endast en gång, att skapa en gemensam 
miljö för informationsöverföring samt nations- 
och sektorsövergripande analyser och strategier 
för gemensamma insatser, baserade på gemen-
samma data, förefaller vara en rationell utveck-
ling av området. 
 Dagens system för information om företeelser 
som kan påverka säkerhet eller miljö i kust- och 
havsområden är utvecklade för specifika ända-

mål. Dessa system kommer att behövas framöver 
och behöver utvecklas utifrån förändringar i vår 
omvärld, men också utvecklas så att de kan an-
vändas mellan sektorer och inom gemenskapen. 
 Frågan är komplex och analysen och lös-
ningen är inte enkel. Det är därför naturligt att 
eU:s institutioner tar initiativ till att stödja med-
lemsländerna i att utveckla en gemensam miljö 
för informationsutbyte (ett system av befintliga 
system) för eU:s sjöbevakningsområde.

en gemensam miljö för informa-
tionsutbyte för eU:s sjöbevak-
ningsområde

Kommissionen åtog sig i sitt meddelande om en 
integrerad havspolitik från 2007 att vidta åtgärder 
för att föra samman befintliga övervaknings- och 
spårningssystem som används för sjösäkerhet 
och sjöfartsskydd, skydd av havsmiljö, kontroll av 
fiske, kontroll av yttre gränser och andra insatser 
för att upprätthålla lag och ordning. Som ett svar 
på kommissionens meddelande uppmanade All-
männa Rådet 2008 kommissionen att arbeta för 
en samverkan mellan olika nationella system och 
gemenskapssystem för att sänka kostnaderna för 
övervakningen till sjöss.   
 Kommissionen svarade den 15 oktober 2009 
med ett meddelande om en plan för hur man av-
såg starta arbetet med en gemensam miljö för in-
formationsutbyte för eU:s sjöbevakningsområde 
KOM (2009) 535.
 Meddelandet beskriver den komplexitet en 
sammanlänkning av de olika informationssys-
temen innebär och beskriver också hur man 
arbetar idag med brist på sektorsövergripande 
samarbete, i olika datamiljöer och med samma 
data som samlas in av flera aktörer m m.
 ett antal vägledande principer bör enligt 
kommissionen gälla för utvecklingen av en ge-
mensam miljö 

•  Alla användargrupper ska kunna kopplas 
samman. 

•  ett tekniskt ramverk för driftskompatibi-
litet och framtida integration bör etable-
ras.

•  Informationsutbyte mellan civila och mi-
litära myndigheter ska kunna ske.

•  Särskilda bestämmelser bör införas 
för att avlägsna hinder för informa-
tionsöverföring (med hänsyn tagen till 
skydd av personuppgifter, datakon-
fidentiellitet, immaterialrättsliga  frå-
gor, äganderätt till uppgifter m m). 

De vägledande principerna är komplexa att han-
tera och låter sig inte helt enkelt lösas på gemen-
skapsnivå. olika direktorat har olika intressen i 
sak. Den största delen av övervakning och in-
gripanden till sjöss utförs på medlemsstaternas 
ansvar. Ansvaret för olika sektorsfrågor är olika 
fördelat i de olika medlemsstaterna. Den civila 
och militära ansvarsfördelningen/samverkan ser  
också olika ut i medlemsstaterna.
 Den satsning man vill göra från kommissio-
nens sida måste ge en ”nettonytta” för medlems-
staterna som är de som i praktiken ska använda 
informationen från systemet för ingripanden 
och förebyggande åtgärder. Att bygga upp ett 
system, enligt kommissionens planer, till med-
lemsstaternas nytta innebär också att varje sek-
tor, varje land, civila och militära myndigheter 
måste vara beredda att dela med sig. De måste 
också delta i utvecklingsarbetet av en gemensam 
informationsplattform för att till slut få ut något 
som är mer värt än att bara arbeta med nationell 
information från den egna sektorn. Jag tror det 
är just detta som blir den stora utmaningen.
 DG MARe har i det fortsatta arbetet med 
att analysera förutsättningarna för att skapa 
en gemensam informationsmiljö för eU:s na-
tionella myndigheter initierat två pilotprojekt. 
Projekten genomförs, under ledning av med-
lemsstaterna, och för att granska möjligheter, 
problem och lösningar av de tre vägledande 
principerna. Dessutom arbetar kommissionen 
med egna projekt, som inventering av befintliga 
och framtida övervakningssystem, datasäkerhet, 

tekniska lösningar och kostnadsuppskattningar. 
De två pilotprojekten tillsammans med kom-
missionens eget arbete kommer att sammanvä-
gas i slutsatser för fortsättningen – ett avstamp. 
Detta sker 2013. eventuella lagstiftningsinsatser 
och implementering i medlemsstater kommer 
att genomföras 2014.
 Det första projektet: Integrerad övervakning till 
sjöss i Medelhavet och närliggande områden i 
Atlanten, BLUEMASSMED (MARE/2008/13). 
Syftet är att testa möjligheten för sex medlems-
stater i regionen att tekniskt utbyta information 
rörande gränskontroll, kamp mot narkotikahandel, 
bekämpning av terrorism, kamp mot smuggling 
av illegala varor och förhindra havsföroreningar. 
Frankrike leder projektet.
 Det andra projektet: Sjöövervakning i norra 
europas havsområden, MARSUNo. Detta 
projekt ska kartlägga de system som finns för 
sjöövervakning, se på möjligheter, problem och 
lösningar för att dela information mellan myn-
digheter. 24 myndigheter i 10 länder medverkar 
och den svenska Kustbevakningen leder projek-
tet. 
 Även andra direktorat tittar på möjligheter 
eller bidrar till DG MARe:s initiativ att skapa 
en gemensam informationsmiljö för sjöläge och 
annan sjöinformation för att stödja medlemssta-
terna. 

MARSUNo – Integration of  Maritime 
Surveillance in the Northern european 
Sea Basins

Pilotprojektet MARSUNo ska stödja eU-kom-
missionen i analysen för en gemensam platt-
form för informationsutbyte om företeelser 
som påverkar säkerhet och en god havsmiljö i 
eU:s kust- och havsområden. Plattformen ska 
bygga på existerande system och klargöra den 
extra nytta som uppstår om system sammanlän-
kas. Projektet ska identifiera behoven av infor-
mationsutbyte utöver de redan existerande. Pro-
jektet ska också peka på behov och möjligheter 
till tvärsektoriellt informationsutbyte. exempel 
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på sektorer som involveras är trafikövervakning, 
fiskerikontroll, gränskontroll och räddningsope-
rationer. Ytterligare en viktig fråga för projektet 
är att peka på möjligheter för informationsöver-
föring mellan civila och militära myndigheter. 
 Att identifiera hinder, såväl legala och admi-
nistrativa som tekniska, för informationsöver-
föring ingår också i projektets upp gifter. Goda 
exempel ska identifieras och förslag ska läggas till 
förändringar som kan överbrygga identifierade 
hinder. I projektet deltar 10 länder och 24 organi-
sationer. Dessutom kommer ytterligare ett antal 
länder och organisationer att involveras för att få 
tillgång till all den erfarenhet som finns.

Slutsatser
Kunskap om företeelser som påverkar säkerhet 
och miljö i våra kust- och havsområden behövs 
för att kunna ingripa och agera förebyggande. 
Många system för sjöövervakning finns utveck-
lade för att tillgodose informationsbehovet för 
enskilda sektorer, såväl nationellt, regionalt, på 
eU-nivå som internationellt. Samarbete kring 
att skapa system av befintliga system för sjöö-
vervakning, d v s att sammanlänka befintliga 
system och därmed dela information mellan 
myndigheter, sektorer och länder skapar möjlig-
heter till ett bättre utnyttjande av resurser vad 
gäller insamlande och distribution av informa-
tion. Möjligheter att använda information från 
flera system ger också goda förutsättningar för 
gemensamma ana lyser och operationer i våra 
kust- och havsområden, t ex för brottsbekäm-
pande verksamhet eller för fiskerikontroll. 
 ett antal institutioner inom eU har tagit 
initiativ för att i framtiden kunna sammanlänka 
befintliga system för information om företeel-
ser som kan påverka säkerhet och miljö i eU:s 
kust- och havsområden. viktiga analyser behö-
ver göras för att säkerställa att ett sammanlänkat 
system ger mer nytta än dagens sektoriella an-
greppssätt. Givetvis behöver också de tekniska 
förutsättningarna analyseras och hur informa-

tion kan spridas utifrån sekretess vad gäller 
personuppgifter och företags- och försvars-
sekretess. Utgångspunkten, d v s hur ett sam-
manlänkat system konstrueras för sektorsöver-
gripande och nationsövergripande information, 
måste bygga på vilken information som behövs 
hos de enskilda nationella myndigheter som har 
till uppgift att ingripa eller förebygga för att ska-
pa säkerhet och en god havsmiljö.
 Sammantaget tror jag att vi i framtiden kom-
mer att se nyttan med ett sammanlänkat system 
för information om företeelser som kan påverka 
säkerhet och miljö i våra kust- och havsområ-
den. Säkerhet och miljö är något som är sek-
torsövergripande och nationsövergripande. Alla 
aktörer, som nationella myndigheter och eU:s 
institutioner, måste samverka men också bidra 
för att myndigheter i europa, enskilt eller till-
sammans, ska få effektiva verktyg för att ingripa 
och agera förebyggande för en säker och god 
havsmiljö.

Författaren är generaldirektör vid kustbevak-
ningen och ledamot av KKrvA.


