
Välkomna
till möte kring

den marina miljön på Bohuskusten!

Projektet Ekosystembaserad havsförvaltning



Program

18:30 Välkomna och inledning! Niclas Åberg, 8+fjordar och Max 
Vretborn, Havs- och vattenmyndigheten

Presentation av workshopsresultaten från Kungälv, 
Myggenäs och Henån. Karin Martinsson och Patrik Magnestam, 
8+Fjordar

Kunskapsläget kring den marina miljön och de belastningar 
den utsätts för  Peter Thor, SLU

19:30 Fikapaus

Hur jobbar vi vidare? Niclas Åberg, Peter Thor, Max Vretborn

Slut 21:00 



Pilotprojekt för ekosystembaserad 
havsförvaltning i Sverige 
» Syfte och mål

» Syftet med projektet är att utveckla en regional 
förvaltningsmodell för ekosystembaserad 
havsförvaltning genom genomförande av regionala/ 
lokala pilotstudier som är pådrivande i lokalt, 
regionalt och nationellt förändringsarbete för att våra 
miljömål ska uppnås.

» 3 - årigt projekt 2021-2023

» Åtgärd 44 i Sveriges åtgärdsprogram för Havsmiljön 
enligt Havsmiljödirektivet   

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Aktörerna i pilotområdena är pådrivande i lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete för att nå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, mål om att ”Hav och vatten nyttjas hållbart”, andra relevanta miljömål, samt att uppnå god miljöstatus i enlighet med havsmiljödirektivet samt FN:s Globala mål 14 ”Hav och marina resurser”.Tre områden: Stockholms skärgård, Södra Bottenhavet och 8-fjordar i Bohuslän). Stockholms skärgård är en nationell vidareutveckling av Tre Skärgårdar. 8-fjordar är ett organiserat samarbete mellan 5 kustkommuner på västkusten som har pågått sedan 2008. De är med i projektet för att vi ska hjälpa dem att fortsätta utveckla sitt arbete men också för att vi ska ta vara på erfarenheten de sitter på.Projektet bygger på hög grad av lokal delaktighet och samlar kommuner, regioner och länsstyrelser som förvaltar eller arbetar med havsmiljön i de utvalda pilotområdena, samt intressenter som nyttjar och/eller är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Det inkluderar representanter från den blå näringen, exempelvis fisket, småbåtshamnar och turistnäringen (t när det står så här), samt intresseföreningar så som fågelskådare och fritidsfiskare





Foto: Annika Källvik

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Tre stycken workshops under hösten 2022, Kungälv, Tjörn, Orust�Totalt cirka 120 deltagare�Politik, myndigheter, forskning, boende, ideella organisationer, företag.Syfte - att få input på värden och påverkan på ekosystemen i 8+fjordar



Tillvägagångssätt:

- mindre grupper om cirka 4 personer
- markera ut både värden och påverkan på karta
- möjlighet att utveckla varje punkt med kommentarer

Foto: Annika Källvik



Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Blåa punkter = värdenRöda punkter = påverkanSammanställning från samtliga WS



Värden Påverkan

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Heatmaps



Värden

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vad är det för värden som tagits upp?https://wordsift.org



Påverkan

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vad är det för påverkan som tagits upp?



Kulturhistoria Naturvärde



Fritidsfiske Ålgräs



Vad är värdefullt?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Filtrerat på samtliga kommentarer kopplade till punkterna som representerar värden. https://wordart.com





Tankar, idéer och 
reflektioner från mötet? 

Dialog: 3 och 3 eller 4 och 4

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
www.mentimeter.com



1. Gå in på www.menti.com
2. Skriv in koden: 29 74 82

eller
1. Ta fram kameran i din mobil.
2. Rikta kameran mot QR-koden.
3. Klicka på länken.

Skriv in dina svar i Menti

Dialog: 3 och 3 eller 4 och 4

Tankar, idéer och 
reflektioner från mötet? 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
www.mentimeter.com

http://www.menti.com


https://www.mentimeter.com/app/presentation/alqzjcdyr9f68vpvskzfaomvix3xu9c2/tkiyigp6iph9

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alqzjcdyr9f68vpvskzfaomvix3xu9c2/tkiyigp6iph9


Tack för ikväll!

Projektet Ekosystembaserad havsförvaltning
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