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Syften med Aktionsplan för havsmiljön

• Att ta fram fler förslag på konkreta åtgärder för 
havsmiljön

• Att föreslå hur myndigheter på ett effektivare sätt kan 
samverka för en bättre havsmiljö
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Boverket

Energimyndigheten

Fiskeriverket

Försvarsmakten

Jordbruksverket

Kustbevakningen

Länsstyrelserna och 
vattenmyndigheterna SMHI

Skogsstyrelsen

Sjöfartsverket

SGU

Räddningsverket

Kemikalieinspektionen

Naturvårdsverket
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Övergödning

• Ett av de allvarligaste problemen i 
Östersjön

• Källor: jordbruk, avlopp, luftburet kväve, erosion, 
syrgasfria bottnar etc.

• Olika skolor för både orsaker och åtgärder

• Internationella insatser. Mycket jobb på NV, t.ex. Baltic 
Sea Action Plan (HELCOM)

• Ramdirektivet för vatten, åtgärdsplaner till 2009. 
Vattenmyndigheterna.
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Övergödning

1. Finn de områden som göder havet mest

2. Fixa de värsta avloppen först

3. Gör rätt val av tvättmedel lätt

4. Hjälp jordbrukarna att behålla fosforn

5. Skapa rätt våtmarker på rätt plats

6. Övertyga om minskning av kväveutsläpp till luft

7. Minska utsläppen till luft från sjöfarten
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Fiske och biologisk mångfald

8. Stoppa båtburna främmande arter

9. Skona hotade djuphavsfiskar

10.Reglera antalet fiskedagar

11.Förbehåll visst fiske för passiva redskap

12. Inför fiskekonto för stabilare ekonomi

13.Starta yrkesutbildning för fiskare
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Farliga ämnen

14. Införliva EU-direktiv om vissa farliga ämnen

15.Marknadsför miljöanpassad båtbensin

16.Minska riskerna med farliga båtbottenfärger

17.Finn farliga ämnen i hamnar

18.Håll bättre koll på sjöfarten
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Kunskap och samordning (1/2)

19.Förbättra samordningen av mätningar

20.Se över sekretessen kring vattendjup

21.Förbättra tillgängligheten till miljödata

22.Komplettera kunskapen om vattendjup

23.Undersök bottnarnas geologi och kemi

24.Beskriv naturen under ytan

25.Forska om fosfor i jordbruket
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Kunskap och samordning (2/2)

26.Forska om biologiska dominoeffekter i havet

27.Erbjud vetenskapligt stöd för beslut

28.Utse myndighetsansvar för öppet hav

29.Starta havsmiljöråd och samordningsgrupp

30.Skapa en pådrivande internationell agenda
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Naturvårdsverkets havsmiljöarbete

Ska
ger

ak
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Havsmiljöenheten, ny sedan 1 sept.

N avd ca 80 personer

Nh är 9+5 (vakanta)
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Havsmiljöenhetens 
ansvarsområden

• Ansvar för miljömålet ”Hav i balans samt                 levande 
kust och skärgård”, men jobbar                       även med  
”Ingen övergödning” och ”Giftfri miljö”.                               

• Stort samordningsansvar internationellt och nationellt
• Åtgärdsinriktad arbete
• Samordna NVs arbete med övergödning
• Samordna NVs arbete med miljögifter
• Marint skyddade områden, kustzonsförvaltning
• Främmande arter
• Kunskapsuppbyggande
• Ärendehantering, fisk, vindkraft, gasledning, vattenbruk etc.
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Tack!... 

Tack!
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