
Varmt välkommen på ett uppstartsmöte om 
havsmiljön! 

Havet angår oss alla! Därför bjuder 8+fjordar in till ett möte där vi berättar om 
tillståndet i fjordarna, aktuell forskning och vad som i dag görs för att förbättra 
miljön i våra bohuslänska kustvatten. 

8+fjordar är sedan 2021 ett av tre pilotområden för ekosystembaserad havsförvaltning 
och på mötet kommer vi att prata mer om vad det innebär. 

Vad tycker du är viktigt? Vi vill samla alla intresserade i området för en gemensam 
kartläggning av havsmiljön med syfte att ta fram en strategi för ett hållbart nyttjande 
av havet. 

När: Torsdag 3 mars kl. 18- 20.30
Var: Digitalt via zoom. Ingen anmälan krävs! 
Möteslänk: Klicka här för att delta i mötet

Hoppas vi ses!

Kontakt: Projektledare Niclas Åberg 0303- 73 25 13
Information om 8+fjordar: www.8fjordar.se 

https://us06web.zoom.us/j/87062738128?pwd=U0hOb2RzdDI1K0dRQkNkMXZLSTAzQT09
http://www.8fjordar.se
https://www.8fjordar.se/


Program
 
18.00  Välkomna!

18.05  Vad händer i 8+fjordar?

Niclas Åberg, 8+fjordar 

18.15  Lägesrapport- Hur mår havet?

Susanne Phil Baden, Göteborgs Universitet

18.50  Vad innebär ekosystembaserad havsförvaltning?

Max Vretborn, Havs- och Vattenmyndigheten och Niclas Åberg, 
8+fjordar

19.05  Forskning och kunskap om miljön i området

Peter Thor och Håkan Wennhage, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

19.35  Underlag: Kunskap för framtida arbete och beslut

Niclas Åberg, 8+fjordar

19.40  Vilka frågor tycker du är särskilt viktiga?

20.20  Sammanfattning och fortsättning

20.30  Mötet avslutas



Vad händer i 8+fjordar?







Fiskevård/16 vandringshinder



Spökfiskeprojekt



Musselprojekt



Vatten värt att värna



Säl och skarv



Skolprojekt



Näringsverksamhet



www.8fjordar.se



Susanne 
Baden

Ins$tu$onen för 
Biologi o 

Miljövetenskap

3 mars 2022

8+ Fjordar: ”Hur mår havet” 



Hur mår havet?

8+ fjordar - sen förre kunskapsöversikt 2004

- Närsalter (ffa kväve). 
- Algmängd
- Vattnets klarhet (siktdjup) 
- Fintrådiga alger på grunt vatten (flyginventering) 
- Ålgräsets utbredning
- Blåmusslors tillbakagång – varför? 



Totalkväve minskat med ca 25 -30 %

Sveriges vattenmiljö. Från Källa till Hav. 



Algmängd = Klorofyll a = ungefär halverat



Vattnets klarhet = Siktdjup = ökat med 1-2 m, ca 30%



Baden, Hernroth, Lindahl et al. 2021, Illustra7on Maj Persson

Livet i kustzonen på 1980-talet



Flyfotografering av grunda områden 2021

BVVF, Marine monitoring
2022
Startade 1998. 
Genomförs nu vartannat år



Flygfotografering augusti 2021. Fintrådiga alger. 
Region 3 är 8+fjordar

BVVF, Marine Monitoring 2022



Kungälvs och Stenungssunds kommun
1982:             1084 ha (röd)
2000-2004:     263 ha  (orange)
2015:                  18 ha = 1,6 % kvar från 1982 (grön)

Uddevalla kommun 
1989:           384 ha
2000-2004:   85 ha
2015 ?

Havstens4orden
1989

Thörnelöf o Lagenfeldt 1982, Ulmestrand o Pihl 1989, Baden m. fl. 2003, Nyqvist m fl. 2008,  Moksnes m fl., 2018

Ålgräs utbredning  i 8+ fjordar



Ålgräs mellan Tjörn o Orust  1965  (Pehrsson, 1976)

La: Askerö

Askerö-/Stig-fjordarna Kalvöfjorden



Vilda blåmusslor på tillbakagång

Återbesök vid Kungälv:  ”De mussellokaler 
som husbehovsfiskarna och yrkesfiskarna 
har pekat ut visar på en markant 
8llbakagång i bankarnas storlek och antal.”

Musseldöd på djupare vaPen i KoljöQord
2007 & 2009. Döda skal på stranden. 

PARADOX
Musselodlarna rapporterar goda, stabila 
skördar, inga problem med sePling.

Musslor växer for[arande på ar\ficiella 
substrat, t.ex. under flytbryggor, på båtar o 
bojar i strandzonen.

Varför drabbas bara de bo,enlevande, 
vilda, strandnära bestånden? 

Wernbo (2015); Baden, Hernroth, Lindahl (2021)

Koljöfjorden, Foto: I. Forsberg 2007



Händelser i kustzonen mellan 1980 o 
2020 talet pga klimatförändringar:

- CO2 fr 340 ppm till 415 ppm

- Temp i 8+ fjordar ytvatten upp 1,5 
grader. (Moksnes, Elam, Grimvall 2015). 

- Mer regn ger 33% mer sötvatten till 
Kattegat & Skagerrak o 2 promille 
lägre salinitet i 8+ fjordar (1992-2012). 
(Moksnes, Elam, Grimvall 2015). 

- Fler extrema väderhändelser = 
torrläggning och långa perioder med 
värme eller kyla. 

- 10 dubbling av övervintrande ejder 
(pga varma vintrar) mellan 1988 och 
2004 (till 37 000 individer). 

- Sedan nedgång till ”endast” en 6 
dubbling 2015 (30 000). Nedgången 
har fortsatt.      (Nilsson & Haas 2016)

Baden, Hernroth, Lindahl. 2021, Illustration Maj Persson

Vart kan musslorna ha tagit vägen?



Slutsats
Biologin har, än så länge, inte återhämtat sig även om vattenkvaliteten är allt bättre.  

Återhämtningen får tyvärr en extra uppförsbacke av klimatförändringarna.

Foto Kentaroo Tryman



Pilotprojekt för 
ekosystembaserad 
havsförvaltning i Sverige

Vad, varför, hur? 

Max Vretborn, Havs och vattenmyndigheten



Ekosystembaserad havsförvaltning – vad? 

» En helhetssyn  på bevarande och hållbart 
nyttjande av ekosystemen

» Ta hänsyn till att olika arter i ett ekosystem 
påverkar varandra 

» Tar hänsyn till att samspelet mellan människa 
och miljö ofta spänner över flera sektorer i 
samhället

» Fler perspektiv! Öppenhet och ett aktivt 
deltagande av en bredd av aktörer och 
intressenter.

» Den ska bygga på bästa tillgänglig kunskap 
och vara anpassningsbar



» Förstå och lära genom att göra 

» Utgå ifrån avgränsade områden med 

konkreta och lokala frågor 

» Haven förvaltas från kommun – regionalt –

nationellt - EU – internationellt 

Regional ekosystembaserad 
havsförvaltning – varför 
pilotområden? 



Regional ekosystembaserad havsförvaltning- hur? 

» Pilot 2021-2023

» Lokala projektledare, forskningsresurser, 

processledningsstöd och 

kommunikationsstöd 

» Skapa förutsättningar för förändring:

-Utforma med beslutsunderlag med lokala 

aktörer tillsammans med forskare

- finansiering, åtgärder, hållbara 

affärsmodeller och innovationslösningar

» Ta vara på befintliga strukturer för 

samarbete

» Nationell vägledning för regional 

ekosystembaserad havsförvaltning







Kunskapsunderlag för  
ekosystembaserad havsförvaltning

i 8+fjordar

Havsfiskelab: Karin Olsson, Håkan Wennhage, Mattias Sköld, 
Daniel Valentinsson, Peter Thor, Joakim Hjelm, Maria Hansson, 
Karl Lundström, Andrea Belgrano



• präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av 
ekosystemen

• ta hänsyn till att olika arter i ett ekosystem påverkar varandra 

• ta hänsyn till samspelet mellan människa och miljö

• bygga på bästa tillgänglig kunskap 

• vara dynamisk och transparent för att säkra ett aktivt deltagande 
av många intressenter

En ekosystembaserad förvaltning ska:



Öring







Naturförhållanden Landskapet

Strömmar och hydrografi

Ekosystemkomponenter Biotoper Pelagiska miljön

Djupa mjukbottnar

Grunda mjukbottnar

Hårdbotten

Ålgräsängar

Musselbankar

Estuarier

Bentisk pelagisk koppling

Djurliv Djurplankton

Bottenlevande evertebrater

Fisk Pelagiska arter

Demersala arter

Migrerande arter

Arter av speciellt intresse Torsk

Öring

Ål

Piggvar

Sill

Skarpsill

Makrill

Fåglar

Arter av speciellt intresse Skarv

Havsörn

Marina däggdjur

Födovävar och biodiversitet



Belastningar Biologiska belastningar Invasiva arter
Patogena mikroorganismer
Genetisk modifierade arter
Störning av arter på grund av mänsklig närvaro
Fiske och vattenbruk Yrkesfiske

Fritidsfiske
Vattenbruk
Fiskebestämmelser och tillsyn
Förutsättningar för framtida fiske
Fiskets fysiska belastningar

Fysiska belastningar Fysisk störning av havsbotten
Förlust av havsbotten
Tillförsel av ämnen, avfall och energi Miljögifter

Näringsämnen
Avfall, härunder plast
Antropogent ljud
Andra former av energi, härunder värme

Klimatförändringar Uppvärmning
Förändringar i salinitet
Havsförsurning
Syrebrist

Framtiden Mål
Återställning av miljö
Återställning av specifika arter
Utveckling av förvaltningsverktyg





Projekt och övervakning vid SLU 

som kan stödja 8+fjordar 
Seminarium 3 mars 2022

Håkan Wennhage,

Havsfiskelaboratoriet, SLU-Aqua



Disposition – med torsken i fokus

1. Kort historik kring torskens utveckling och åtgärder

2. Problematik med att studera kusttorsken

3. Projekt som relaterar till torskens status

4. Ny icke-dödande metodik

5. Underlag för ekosystembaserad förvaltning (Peter Thor)



Historik: från larmrapport till Fiskefritt område
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Baseras på Kusttrålningen 2001-2021

 2001 Kartläggning av hur torsken 

försvunnit från kusten (Kusttrålning)

 2004 Utflyttning av trålgräns

 2009 Fiskefria områden inrättas

 2016 utvärdering Fiskefria områden

Ny utvärdering 

tom 2021 

kommer under 

våren



Problematik med att studera kusttorsken försvinnande

Kattegatt Fjordtorsk?

Nordsjön

?

?

 inga tecken på fjordtorsk?

 fungerar uppväxtområdena fortfarande (överlevnad)?

 vandrar ungtorsken ut tidigare?



Nybefruktade
ägg av torsk

Ägghåvning Februari till april

Torskrekryter i Älgöfjorden
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Stereokamera ger artsammansättning och storlek

Icke-dödande metoder

Fiskefria områden (Havstensfjord) Artificiella rev med kontroller (förstudie)



Artificiella rev & 

Telemetrimärkning 
• Detaljerade rörelser runt reven

• Detektion av förflyttningar inom 8-

fjordar via ”linor” 

• Märkt fisk går att spåra upp till 

720 dagar

Artificiella rev



Öka kunskapen om predatorer: säl och skarv

1. Vad äter säl och skarv

2. Diet i relation till fisksamhälle

3. Antal sälar och skarvar

4. Fördelning och rörelsemönster



Klimatförändring och kumulativa effekter 

på torsk

Temperatur HavsförsurningSalthalt

1 + 1 + 1 = 4?





Vad vill du veta? Vilka frågor tycker du är viktiga att få med i kunskapsunderlaget?
EKOSYSTEM Ålgräs och blåmusslor Tätare kartläggning av ålgräsängar och musselbankar

Viktiga bitoper Ålgräs viktigt
Mer information kring ålgräs musslor miljö, skyltar på platser
Hur bevarar vi viktiga biotoper?

Land och hav Helikopterperspektiv: Land och hav hänger ihop i ett gemensamt blågrönt landskap som vi ska modellera.

Torsken Hur får vi tillbaka torsken! Mycket svårare att lyckas o dyrare utan torsk
Vilka strategier och möjligheter det finns för att öka torskbeståndet. Kan havsöring nästan ensamt agera toppredator om torsken inte kan räddas? Finns det politisk vilja att göra kraftfulla åtgärden, som t.ex. satsningar på restaurera ålgräsängar?

Säl och skarv Efterlyses undersökningar predation säl och skarv. Hur mkt torsk äter säl å skarv i Åtta fjordar egentligen?
Hur många sälar och skarvar finns det och hur mkt fisk finns det?

BELASTNINGAR Invasiva arter Invasiva arter och dess påverkan

Fritidsbåtar Elbåtspooler,
Båtpool
Hur kan småbåtsägare få hjälp att agera mer miljövänligt i fjordarna? Bränsle, färg, ankring.
Färre motorbåtar tack
Max 10 knop överallt

Buller Påverkan från buller. Om åtgärder behövs för att begränsa påverkan, exv. hastighetsbegränsningar. Vilka effekter sådana begränsningar hade kunnat ge - både biologiskt och för friluftsliv och övriga värden.

Föroreningar Olja/diesel från motorer och maskiner, hur påverkar det och finns någon åtgärdsplan eller informationsstrategi?

Muddring, erosion Regler kring muddring?
Grumling , lösa bottnar, stranderosion

Trålfisket Historiskt sett har inflödet av fisk från utsjön till fjordsystemen sannolikt varit otroligt stort.  Viktigt att belysa det omfattande kustnära trålfisket på svaga rovfiskbestånd och påverkan på möjligheten till återkolonisering av fjordsystemen.

Sportfiske Fritidsfiskets påverkan på havsöringen. Är reglerna för fångst ändamålsenliga för hållbara bestånd? Är 2 fiskar/fiskare o dygn hållbart? Särskilt m tanke på ökat tryck fr fisketurism. Fiskekort för olika områden där pengar går tillb till fiskevård?
Behövs skärpta regler för hantering av predatorer som öring t.ex. hullinglöst eller att besor/undermålig fisk ska krokas av utan att tas upp ur vatten? Om regler inte är möjliga att ändra, kan påbud och infokampanj ge motsvarande effekt?

Havsbaserad vindkraft Havsbaserad vindkraft - hur påverkar det torsken? Vilka levnadsstadier har man hittat i vindkraftsparker av torsk?
Energiutvinning, vad innebär större efterfrågan på havsbaserad vindkraft för 8+fjordar.  Möjlighet att visualisera lager av nyttjande på kartor

Tillrinning, Samordna vattenplanering av delavrinningsområden. Vilka åtgärder som behövs var, m.m.
avrinningsområden och Miljöprövning av vattenkraft - öppnar upp fiskvägar - vad är potentiella nya områden som har varit avstängda tidigare för ex vis öring.
havet Intressant att veta vad man kan göra från land för att förbättra vattenkvaliten i havet! Utsläpp från lantbruk, industrier, avlopp etc

Näringsämnen - rådgivningsunderlag till lantbruket (Orust kommun har gjort ett bra arbete med detta)
Inventering av utdikade våtmarker är på gång , detta måste vara värdefullt att få restaurerat våtmarkerna.
Våtmarker

Påverkan av friluftsliv Turismtryck - var är hotspots? Jämför områden med höga naturvärden och områden med högt tryck av turism.
Behöver vi begränsa mänskliga aktiviteter, främst i skärgården, för att skydda ekosystemen och minska störningar. Många tycker nog att det körs för mkt båt och för fort i kustnära områden t.ex. Ingen mänsklig rättighet att använda kusten hur vi vill.
Det är viktigt att inte göra missriktade insatser, en god tanke idag men det får motsatt effekt. att t.ex. göra saker som gör det mer attraktivt att besöka en plats i skärgården vilket innebär ökat slitage, både på land och i vattnet.

Kustnära boende, Kunskapsunderlag som kan användas som stöd i beslut av etablering av kustnära boende. Viktigt att besluten tas på samma grunder i alla kommuner.
bebyggelse och samhälls- Vad betyder den ökade bebyggelsen för miljön
planering Använd som referensmaterial: Fördjupad strukturbild för kustzoner (Oktober 2019 - Göteborgsregionen) https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2021-09-10-fordjupad-strukturbild--for-kustzonen

Klimatförändringar Klimatförändringar
och havsförsurning Hur klimatanpassas vi bäst. Hur gör vi avvägningar. Vad får det kosta att säkra infrastruktur.. arbetet pågår.

Påverkan från klimatförändringar
Minska försurningen,
Havshöjning och påverkan för fjordarnas stränder samt grunda bottnar?

FRAMTIDEN Åtgärder och uppföljning Rapport överskott- utförar underskott. Hur mycket måste vi veta innan vi sätter spaden i marken. Säkra det långsiktiga arbetet
Det kostar pengar att göra åtgärder, så det är viktigt att vi lägger dem på rätt saker. Lagstiftning, begränsningar, höja kunskapen hos oss alla som bor och vistas i skärgården, forskning m.m.
En sammanställning av vanliga åtgärder som utförts för att förbättra havsmiljön med en utvärdering av vad som funkat bra och mindre bra. Detta för att veta att man  förhoppningsvis gör rätt åtgärder eller få stöd i att göra det.
Finns det planer på att expandera projektet med de konstgjorde betongreven i Uddevalla trakten till resterande fjordar.  Har varit lyckat har jag fått intryck av
Kan man inte fånga in små torsk och låta de växa upp skyddat för att sedan släppas?



Mer kunskap Vi behöver mer kunskap för att veta vad som är "rätt" åtgärder, det är fortfarande mkt vi inte vet om samband mellan olika påverkansfaktorer.

Vision/mål Vilket miljötillstånd vill vi ha? Det bör definieras. Det är inte längre möjligt att gå tillbaka till ett tidigare tillstånd eller någon form av baslinje.
Målkonflikter och hur dessa ska hanteras. Exempelvis mellan bevarande och utveckling. Hur balanseras intressen när havet redan är under stor press?

SOCIOEKONOMI Näringsliv Vilka win-win effekter är identifierande utifrån näringsverksamhet möter naturvård? Vad är lagligt utifrån Länsstyrelsens beslut?

Ekosystemtjänster Ekosystemkomponenter vs belastning, kan man också väva in ”funktion” för att inte bara se belastning?

HISTORIA Historia Hur har miljön sett ut historiskt i området?
Hur såg livet ut i Byfjorden sedan 1700-tal? Se på det historiskt. Hur påverkar/påverkade hamnar? Syresättningar mm
Det historiska perspektivet? 1700-talet och framåt
En del säger att Byfjorden varit i dåligt skick sen urminnes tider. Stämmer inte…
Hur har djurliv utvecklats sedan 1700-tal..
Vilket årtal var miljön bäst? Inte 1950 i alla fall.. 1900?
Ta vara på de äldres kunskap om hur det var

DELTAGANDE Deltagande, engagemang, Hur får vi in mer information från en bred allmänhet?
kunskaper Hur skapar vi större medvetenhet och intresse kring vårt havsområde bland allmänheten?

Lokala ambassadörer för bättre havsmiljö? 8 fjordar tar fram ett underlag till dem.
Ambassadörer för havsmiljö runt om i området? 8-fjordar tar fram ett underlag!
Bygga ett nätverk av kustvattenobservatörer hos folk som bor och/eller verkar i kustvatten utmed stränder och vikar. Kanske skaffa en underkategori till vattenvårdsförbund som är lokal för olika strandsträckor och som stöttar i förvaltningen

Friluftsliv för mer kunskap Friluftsliv och rekreation: bra sätt att förmedla naturvärden och ekologi

Närnatur, att vara ute Hur havet är en del av människors vardaglig liv påverkar hur människor nyttjar området som i sin tur påverkar de biologiska delarna. Genom att vistas i naturen ökar intresset - kan ge effekter på hur vi använder och förvaltar haven framöver.

Barnen Ta vara på barnen utbilda och gör dem intresserade

Utifrån det du hört: Vilka tankar får du? Vad gör du för reflektioner?
EKOSYSTEM Ålgräsängar Ålgräsängar och vilken viktig biotop det är . viktigt att skydda från exploatering. Att vi har 1,6%  bestånd kvar jämfört med 1982 - skrämmande.

Vi tycker att ålgräset har ökat, har ni också iaktagit det inom vissa områden?
Ålgräs på tillväxt i Koljöfjorden sedan 2-3 år.

Grunda vikar Grunda vikar - intressekonflikter

Tillrinning, avrinningsområden Viktigt värna om de små vattendragen i kustnära områden- ha ett "från källa till hav"-pesrpektiv
och havet

Brist på rovfisk Oerhört viktigt att diskussionen om bristen på rovfisk tas med i sammanhanget. Top down-effekterna och rovfiskens viktiga strukturerande roll i näringskedjan är idag väl beforskad. Vi måste få tillbaka bestånden i utsjön --> spridningseffekter inåt!

Torsk se fjordtorsk.se, byfjordens framtid

Sill Varför har vi inga sillperioder längre? Vad är orsaken till sillperioderna?

Säl och skarv Ganska fjordspecifikt. Byfjorden: Skarv och säl gör att även om man gör åtgärder så kommer inte torsken tillbaka. Skyddsjakt som lösning?
Hur kan man skydda torsken i reven i byfjorden från att bli uppätna av skarv.

Blåmusslor Finns projekt med musselodlingar i fjordarna? För att rena vattnet?
Intressant att höra om blåsmusslel beståndet och skillnaderna mellan den vanliga havsmiljön och på artificiell substrat.
Kan det vara krabbor (andra djur) som äter småmusslorna på ålgräset?  Ökning/minskning av strandkrabbor?
Kan inte syrebrist vara en faktor som påverkar bottenlevande blåmusslor?

BELASTNINGAR Frtitidsbåtar Minska giftiga båtavgaser. Båtpooler. Eldrift
Giftiga båtavgaser samt försurande CO2
Hur stor kan fritidsbåtflottan tillåtas bli?

Undervattensbuller Undervattensbuller vore bra om man kunde jobba med. Dels mer kunskap om hur det påverkar torsk och andra organismer, och även vad man kan göra för att minska bullret.
Datainsamling av undervattensbuller i skärgård och kustvatten över hela året vore önskvärt då det är så otroligt stor skillnad på trafiken i detta område under året

Övergödning Skönt att se att halten näringsämnen i fjordarna minskar. Förbättringarna kommer förhoppningsvis med tiden. Det är långsamma system.
Positivt att höra att närsalter i havet har minskat, men oroväckande att biologin inte återhämtat sig. 

Trålfiske Fiskbristen i fjordsystemen löses inte förrän trålgränsen flyttats ut och utsjöbestånden tillåts återhämta sig.
Flytta trålgränsen.

Hummertinor vi pratade mycket hummertinor, i min grupp var det  en somräddade  min förlorade tina



intressant att lära sig mer om hur skall hantera o fiska på ett bra sätt med sina hummertinor.

Klimatförändringar Att tillståndet i 8fjordar försämrats mycket de senaste årtiondena och mycket pga av faktorer såsom klimatförändringarna som vi lokalt har liten kontroll över

FRAMTIDEN Åtgärder Vikten av arbetet som utförs; fiskevårdsåtgärder och naturåtgärder i alla vattendrag; reningen i avlopp och våtmarksarbetet. Allt tillsammans gör så stor nytta.
Att det är mycket som behöver göras. Kan kännas lite överväldigande men någonstans ska man börja. De små stegen kan leda långt.
Duttar vi för mycket med åtgärder?
resultat kommer först efter lång tid, svårt att veta vad som gett vilken effekt
Överväldigad över hur mkt som behöver göras. Hur kan vi göra bra ett levande hav igen. Var börjar vi?
Burgavlar skall fästas med tråd som löser upp sig över tid.  Flytta trålgränsen.
mer åtgärder för lantbruk

Skyddade områden Förvaltarperspektiv inom naturreservaten i fjordarna, hur kan vi utöka från land till att också tydligare inkludera  hav?
- inkludering av havet Krokiga vägar mot marina nationalparker. Lärdomar vid etablering av  skyddsområden. Berättar gärna om vårt projekt. https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/marina-nationalparker - ni verkar vara på bra väg :) andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se

Uppföljning Kontinuerlig uppföljning krävs

Kunskap och Att det är mycket vi fortfarande inte förstår
komplexitet Komplext

allt är inte vad det ser ut som på/under ytan
Hur bra koll finns på hur sammansättningen av arter och abiotiska parametrar ska se ut i olika områden för att ekosystemen där ska anses vara i balans och livskraftiga? T.ex. i Koljöfjorden

Helhetspersepktiv Man måste ha ett helheltsperspektiv och agera på alla fronter. Punktinsatser går ej.

Lokalt-globalt Börja lokalt för att påverka globalt - men få även med det globala. Länka till det. Jobba där vi står.
Finns det externa orsaker till problemen i våra lokala ekosystem.

Process Det behövs en tydlig process med prioriteringar och avvägningar från förvaltningen

Vision och mål Viktigt att tänka vilket tillstånd man vill återskapa och var.

SOCIOEKONOMI Kultur och natur Parallelt med naturally significant areas kan man även kartlägga kulturellt signifikanta områden som planeringsunderlag: https://www.baltspace.eu/index.php/baltspace-research/approaches-and-tools/79-culturally-significant-areas
Kolla på natur OCH kultur samt länkar mellan kultur och natur - behövs mera data särskilt om den senare delen.

Sociala effekter sociala effekter i lokala samhällen när nya aktiviteter tar plats i havsutrymmet

HISTORIA Historia Intressant att titta på historien vad det är som gör att olika arter återkommer i cykler
Kartläggning vad som fanns historien. Hur har utvecklingen varit

DELTAGANDE Lärande tillsammans Roligt att se både myndighetsfolk och naturvetare prata om delaktighet och lärande... ett paradigmskifte till när jag började forska om deltagande i havsförvaltning i slutet på 90-talet...

Politiker Information till politiker

Kunskap och deltagande Att spridning av den lilla kunskap om haven som vi har sker in i samhällsprocesserna. Hur når vi ut till den stora massan ?
Detta arbetssättet att använda sig av allmänheten och många olika arbetsgrupper känns som ett kraftfullt verktyg att få stor genomslagskraft.
Kan 8 fjordar sammanställa en punktlista för att få en bättre havsmiljö o förmedla denna till samhällsföreningar i området.? Kanske föreslå miljöambassadörer i mindre lokala föreningar för att förmedla budskapet vidare.

Skola Ännu mer information till skolelever

Ideellt arbete Vi, Föreningen Kungälvs Sportfiskare (fksf) vill få frågan/frågor om att praktisk hjälpa till. Plocka spökredskap, skräp eller annat. Samt restaurering av lekområden mm
Föreningen Kungälvs Sportfiskare vill vara med praktiskt och hjälpa till.

Oro och uppgivenhet uppgivenhet
Förändringarna i havet går oroande fort åt fel håll på många sätt.
Vissa i gruppen tyckte att det var värre ställt än vad de trodde

EBHF Ekosystembaserad havsförvaltningen - svårt grepp

8fjordar Kul att 8Fjordar är med i projektet
Imponerande bredd och engagemang hos 8+fjordar!

Frågor och tankar i chatten
EKOSYSTEM Blåmusslor Kan inte nedgången av blåmusslor helt enkelt bero på att ekosystemet i kustzonen/fjordarna är i sämre skick nu? Balans i och mellan olika populationer osv

Fjordtorsk Hur vet man om en torsk är en fjordtorsk eller en nordsjötorsk?
Skulle det vara en bra idé att försöka plantera in norska fjordtorskar i 8-fjordarområdet?

Skarv Vi tror att mellanskarv är för många och äter för mycket torsk. En betydande faktor bakom torskens försvinnande?



BELASTNINGAR Invasiva arter Peter - hur ska ni jobba med invasiva arter i området? Inventeringar?
Kan inte invasiva arter vara en vidarutveckling av 'våra' arter mhs till den nya miljön.
Intensivt fiske kan skapa barriärer mellan bestånd och i sig påverka genetisk differentiering mellan lokala bestånd. Hur det har påverkat torskbestånden i Kattegatt och Skagerrak vet men inte.

Trålfiske Skillnaden är att i Öresund bedrivs inget trålfiske. Fisket efter kräfta med bottentrål dödar mängder av uppväxande torsk. Även individer som är under minsta tillåtna storlek, 32 cm. Minsta tillåtna storlek för torsk borde vara ca 80 cm. 
Om torsken förvaltades efter samma principer som till exempel lax och öring. Det är intressant information att det finns ett inslag av "Kattegatt" torsk i området Åtta fjordar.
Diskuteras trålningsfria zoner?

Verksamhet utanför kusten Tittar man på interaktionen med verksamheterna utanför kustzonen?

Båtbottenfärg Hur ställer ni er till båtbottentvättar i havet för att minska bottenfärger på båtar./mats sjöberg

Undervattensbuller Buller under ytan? Vet man hur stort problemet med undervattensbuller är för torsken?
Buller, hur det påverkar fjordarna. Det hade varit intressant att få mer kunskap om. Även om hastighetsbegränsningar, vilka effekter (om några) man kan se av det och vid vilka olika hastighetsnivåer. 

Avlopp Hur viktigt anser Du fosforn i avloppsvatten vara för algväxten i våra fjordar?
Jag klurar lite på hur stor del av kväveutsläppen som beräknas komma från enskilda avlopp? Undrar även hur stor miljövinst man hade fått av att åtgärda undermåliga avlopp i området? 
En ytterligare följdfråga blir väl då Hur många avlopp behöver åtgärdas för att det ska märkas? 

Kväve Hur mycket måste kvävehalten sänkas ytterligare för att få ett friskt vatten? Hur görs detta på bästa sätt?
Hur stor del av kväveutsläppen kommer från jordbruket?

Övergödning Det jag undrar är om övergödningen som lett till många tråkiga, igenväxta bottnar inne i fjordarna med fintrådiga alger som tagit över. Vad kan man göra åt detta, förutom att minska utsläppen av näring till havet? 
Kan bottnarna återhämta sig och tränga bort fintrådiga alger om vattenmiljön förbättras?

Vindkraft Hur påverkar havsbaserad vindkraft torskbestånd? Finns det forskning på det? Medbringar det konkurrens i form av invasiva arter eller ger det ökade habitat för småtorsk (via betongfundament) mm?

Samhällsplanering GR Strukturbilden - hejaheja! https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2021-06-15-strukturbild-for-goteborgsregionen
https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2021-09-10-fordjupad-strukturbild--for-kustzonen
Glöm inte att länka till Blå ÖP Norra Bohuslän och allt jobb som gjordes där. https://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/lankar/#

FRAMTIDEN Kunskaper Vet ni varför ändringarna har skett. Åtgärder?

Samarbete och erfarenheter Jag skulle i samband med detta vilja nämna att det finns en samarbetsorganisation för kustkommuner runt Nordsjön; KIMO Kommunernas Internationella Miljöorganisation. Ett antal av kommunerna längs hela västkusten är medlemmar;  
(utanför området) Tanum, Sotenäs, Uddevalla, Tjörn, Kungälv, Öckerö, Gothenburg, Varberg, Falkenberg, Helsingborg, Lomma, och Malmö. Det borde vara intressant för er från kommuner som inte är med att titta närmare på KIMO, och ev. vara med. 

Läs mer på: KIMO Sverige: Tillsammans för renare hav – KIMO (kimointernational.org) https://www.kimointernational.org/networks/sweden/
Erfarenheterna i LandSeaAct projektet och flernivåstyrning under medverkan av GR. Finns bla en Multi Level Governance Agenda: https://land-sea.eu/
kolla även på senaste havsutsikt och prenumerera på den: https://www.havet.nu/havsutsikt/

Mål Saknar tydlig målsättning vart projektet 8 fjordar skall komma till. Det behövs  nya grepp när det gäller populering avseende Torsk osv. Varför inte pröva att ta in yngel från andra liknande områden. 
Nu har fjordarna runt Orust tittats på i 20 år utan att barn kunnat få det jag fick med spö i handen.

DELTAGANDE Ideellt arbete Finns det behov av ideellt arbete? Vad finns det för projekt som jag kan hjälpa till med?

MEDSKICK kommer underlagen att läggas på hemsidan?
Tack alla. Det här vara riktigt bra. Åtta fjordar är ett väldigt bra initiativ som jag hoppas sprider sig. Särskilt söder ut.
kan vi få svaren utskickade i efterhand, hinner inte läsa allt nu
Tack, för ett intressant möte
Jag vill tacka alla och inte minst herrarna i “min” grupp 4 ! för trevligt samtal!
Tackar för ett bra möte!
Tack för bra möte!
Tack för ett intressant och givande möte!
Mycket bra möte


