
Utveckling av en svensk havsplanering



Tre planområden

• Västerhavet
• Östersjön
• Bottniska viken

Samordnande länsstyrelser
• Västra Götaland
• Kalmar
• Västernorrland
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Utgångspunkter för planeringen

• Ekosystemansatsen
- Helhetsperspektiv med miljön som utgångspunkt

• Integrerade konsekvensbedömningar
- Miljöbedömning
- Samhällsekonomisk konsekvensanalys



Nuläge 2014
Process
Innehåll
Slutsatser 



Nulägesbeskrivningen
• Ger en överskådlig bild av förutsättningar för att nyttja 

havets resurser (hav – kust – land)
• Intressen och anspråk idag
• Förväntad utveckling

• Avstamp för nästa 
planeringsfas



Process nulägesbeskrivning
Underlag från nationella myndigheter
– sektorrapporter

Underlag från länsstyrelser
– regionala rapporter

Sammanställning
& analys

Kompletterande underlag



Slutlig nulägesbeskrivning

Våren 2014 Hösten 2014

Dialog

Synpunkter

Preliminär Slutlig



Innehåll i nulägesbeskrivningen

• Havets ekosystem och tillstånd
• Befolkning
• Intressen och förutsättningar
• Analys och slutsatser
• Havsplaneringen



Havets ekosystem och tillstånd 

• Utgångspunkt för bevarande och hållbart nyttjande
• Varierande förutsättningar längs Sveriges kust
• Havet har inga gränser
• Idag uppnår vi inte miljökvalitetsmålet ”Hav i balans och 

levande kust och skärgård” eller God miljöstatus
• Havsmiljödirektivet – synkroniserad havsförvaltning



Naturskydd

• Befintligt områdeskydd ca 6,5%
• Mål: ytterligare 5700 kvadratkilometer skyddade marina 

områden till år 2020 = 10% 
• Kvalitativt mål: ekologiskt representativa och 

sammanlänkade
• Hållbart nyttjande även i områden utan reglerat skydd
• Hänsyn till kumulativa effekter



Befolkning och maritima näringar

• Havets historiska betydelse
• 49 % av Sveriges befolkning bor inom 10 km från 

kustlinjen
• Urbanisering
• Regionala skillnader
• Blå tillväxt – utveckling av maritima näringar, att nyttja 

havet som resurs



Intresse/tema som presenteras

• Kulturhistoria
• Friluftsliv och turism
• Yrkesfiske
• Vattenbruk
• Sjöfart
• Försvar
• Energi
• Infrastruktur

• Utvinning och lagring av material
• Forskning och miljöövervakning
• Naturskydd
• Risker & övriga påverkansfaktorer
• Juridiska förutsättningar
• Omvärlden



För varje intresse/tema

• Betydelse i samhället
- Aktörer

• Användning av havet
- Nuläge samt utveckling och 
trender
- Sektorn i förhållande till andra 
intressen

• Miljö och klimat

• Anspråk och mål
- Mål och strategier
- Riksintressen

• Planeringsrelevans



Exempel sjöfart







Planeringsrelevans

• Avvägning i förhållande till andra intressen nationellt och 
internationellt

- Säkerhetskrav
- Tillgänglighet
- Påverkan på miljön



Slutsatser



Slutsatser om potentiella 
målkonflikter och målsynergier

• Havsplaneringens utmaning: att säkra ekonomisk och 
social hållbarhet inom ramarna för den ekologiska 
hållbarheten

• Målkonflikter kan finnas mellan nytta på land respektive i 
havet, till exempel utvinning av naturgrus på land jämfört 
med utvinning i havet

• Havsplaneringen kan både bidra till utveckling av 
ekosystemtjänster och avstyra negativ påverkan på dem



Slutsatser om samverkande 
och konkurrerande intressen

• Kortsiktig respektive långsiktig nytta bör analyseras i ett 
ekosystemtjänstperspektiv. Blå tillväxt förutsätter 
livskraftiga ekosystem

• Särskilda behov av havsplanering i vissa geografiska 
områden



Slutsatser om havsplaneringens 
mandat och möjligheter

• Havsplaneringen har stora möjligheter att påverka 
lokalisering av fasta installationer och områdesskydd

• Många av de rörliga aktiviteterna styrs av internationella 
överenskommelser, som sjöfartsreglering och EU:s 
fiskeripolitik

• Havsplaneringen kan kräva internationell förankring 
sektorsvis

• Miljöproblemen i havet löses med insatser både i havet 
OCH på land – havsplanering är ett av redskapen



Slutsatser för fortsatt planering
Varför
• Vissa områden kräver fördjupad planering

- områden som är högt nyttjade
- områden med stor sårbarhet
- områden med hög riskfaktor

• Trycket på nyttjande ökar samtidigt som vi har stora 
miljöproblem

• Våra grannländer planerar angränsande havsområden
• Nödvändigt att påbörja planeringen utifrån befintlig kunskap



Slutsatser för fortsatt planering

Hur
• Systematisk kunskapsuppbyggnad och kartläggning av 

marina naturvärden behövs för ekosystembaserad 
havsplanering

• Kompetens att arbeta sektorsintegrerat och framtidsinriktat 
med ett helhetsperspektiv på nationell planering behöver 
utvecklas på flera nivåer



Slutsatser för fortsatt planering

Internationellt perspektiv
• Koordinering med grannländer behövs tidigt i 

planeringsprocessen
• Ekosystemperspektiv – skapa samsyn på förutsättningar 

och nyttjande av haven med våra grannländer
• Östersjön är internationellt mer komplex

- Fler grannländer
- Analys av kumulativa effekter



Fördjupningsområden

• De områden som är i störst behov av 
planering

• Precisering genom synpunkter och 
fördjupad analys under 2014

• Bör prioriteras för framtagande av 
underlag

• Planering med större detaljeringsgrad



2015 - Inriktningsprogram

• Bygger på nulägesbeskrivningen och fördjupade analyser
• Formulera planeringsmål och planeringsprinciper
• Skapa tydlighet för fortsatta processen
• Parallellt förslag avgränsning av miljöbedömning



Allt hänger ihop…..

• Vattenförvaltningen
• Havsförvaltningen
• Havsplaneringen
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15 Juli

Art. 8 (13 § i HMF) 
Inledande bedömning

Art. 9, (18 § i HMF) 
God miljöstatus (GES)

Art. 10, (19-20 §§ i 
HMF) Miljömål, MKN

Art. 11, (21-23 §§ i HMF) 
Övervakningsprogram

Art. 13, (24-28 §§ i HMF) Åtgärdsprogram

31 
december

15 juli

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Genomförande

Tidtabell Havsmiljödirektivet



Inledande 
bedömning
- dec 2012
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Åtgärdsprogram

Effekter på kort sikt (år 2020)

Utformas för att uppnå eller upprätthålla en god 
miljöstatus

Omfattar geografiska skyddsåtgärder

Anger operativa mål för genomförandet som kan 
gälla alla sektorer

Fastställs av HaV

Havsplan

Långsiktigt underlag (år 2025-2050) för 
framtida beslut

Förutser och förebygger skador på 
ekosystemens struktur och funktion

Anger inriktning för användningen av 
havsområden och havets resurser

Är vägledande, styrande eller bindande för 
beslut enligt andra lagar

Beslutas av regeringen

Havsplan respektive Åtgärdsprogram



Tidsplanering för åtgärdsprogrammen 
för vattenförvaltning och havsförvaltning
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2014 maj jul sep nov jan
2015 mar maj jul sep nov 2016

Beslut om 
åtgärdsprogram 

för 
havsmiljödirektivet

1/12/2015

Beslut om 
åtgärdsprogram 

för vattendirektivet
1/12/2015

Remisstid 
avslutas
1/5/2015

Remisstid 
avslutas

1/5/2015

Remiss del 2 för 
havsmiljödirektivet

(biologisk 
mångfald, fysisk 

påverkan)

1/2/2015
Remiss del 1 för 

havsmiljödirektivet 
(övergödning, 
farliga ämnen)

1/11/2014

Remiss för 
vattendirektivet

1/11/2014
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Målet - 2017

Färdiga havsplaner, 
beslutade av regeringen, för
• Västerhavet
• Östersjön
• Bottniska viken

Med ekosystemansatsen 
som grund


