


För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

! Åtgärderna på tre ställen: 

! Åtgärder som behöver vidtas fördelat på myndigheter och kommuner 

! Åtgärder som behöver vidtas per temaområde 

! Faktablad (ett faktablad per åtgärd) 

! Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet 

! Mer om åtgärdsprogrammet: finansiering, undantag, bristanalys 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (separat, på webben) 
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Åtgärdsprogram för havsmiljön: innehåll 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Främmande arter  
 
 

 

Fiskar och 
skaldjur som 
påverkas av fiske 

 

! Nationellt varnings- och responssystem,  

! Metodutveckling för kontroll och reducering av  
redan etablerade bestånd: pilotprojekt 

! Fiskebestämmelser innanför trålgränsen  

! Fredningstider/-områden i kustområden  
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Exempel på åtgärdsförslag 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Övergödning 
 
 
 
Bestående 
förändringar av 
hydrografiska 
villkor  

! Utredningar om in situ-åtgärder,  

! Vattenbruk, blå fånggrödor 

! God miljöstatus i utsjön 

! Vägledning för MKB i havsmiljö,  

! Vägledning för planering i kustzon (för användning i  
kommuner!) 
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Exempel på åtgärdsförslag 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

! Åtgärder för att ta bort källor till TBT  

! Utreda åtgärdsbehov och vägleda angående farliga ämnen 
från avloppsreningsverk 

 

! Nationella ÅGP för hotade arter/livsmiljöer  

! Inrättande av marina skyddade områden 

! Restaurering ålgräs (Västkusten) 
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Farliga ämnen  
 
 
 
Biologisk 
mångfald 
 
 

 

 
Exempel på åtgärdsförslag 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

 
Marint avfall 

 

! Koppling till avfallsförebyggande arbete på land (åtgärd till 
NV och kommunerna) 

” att vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera 
och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska 
uppkomsten av marint skräp samt sätta utt mål för sådant 
arbete” 

! Stöd till strandstädning 

! Information till allmänheten 

! Åtgärder mot havsbaserat avfall (spökgarn mm), 
2015-01-26 Åtgärdsprogram för Havsmiljön                                                                                                                                                                                    

 
Exempel på åtgärdsförslag 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

! Rapportering för uppföljning för myndigheter och kommuner 
som arbetar med åtgärder 
! Hur de genomförts och 

! Hur de påverkar MKN för havsmiljön 
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Generellt 
 
 
 
 
 
 

 

 
Exempel på åtgärdsförslag 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  
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Samhällsekonomiska värdet  
av åtgärdsprogrammet 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

! Till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 april 2015 

! Skickas i wordformat till: havochvatten@havochvatten.se  

! Ange diarienumret 3563-14 i e-postmeddelandets ärendemening  

! Frågor till Ylva Engwall eller Linda Rydell,  
Havs- och vattenmyndigheten 
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Synpunkter på åtgärdsprogrammet  
för Havsmiljön samt MKB 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Text och länkar på webb 
! Åtgärdsprogrammet för havsmiljön: http://www.havochvatten.se/hmd-atgard . 

! Havs- och vattenmyndigheten: www.havochvatten.se 

! Havsmiljödirektivet, havsförvaltning: https://www.havochvatten.se/havsmiljodirektivet 

Kontaktpersoner  
! Ylva Engwall: ylva.engwall@havochvatten.se 

! Linda Rydell: linda.rydell@havochvatten.se 
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Information 
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