
Inbjudan till Hav och samhälle 2015 med tema: 

Åtgärder i samhället  
för bättre havsmiljö
Tid: 21-22 oktober 2015
Plats: Marstrands Havshotell, Marstrand

Behovet av att engagera fler samhällsaktörer och utveckla nya styrmedel för bättre havsmiljö 
går som en röd tråd genom Havsmiljöinstitutets konferens Hav och samhälle 2015. Vi kommer 
ha två delfokus: Kommunernas nyckelroll i åtgärdsarbetet och Omställningar i samhället och miljömålsarbetet. 

Från regeringens miljömålsarbete  deltar Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare 
för näringslivet. Forskaren Arjen Wals, professor i socialt lärande och hållbar utveckling liksom 
UNESCO-ordförande, är introduktionstalare.  

Dessutom talar viktiga nyckelpersoner från: 
Nationella myndigheter – Jordbruksverket, Naturvårdsverket, HaV, Vattenmyndigheten
Kommuner – Kalmar, Orust, Stenungsund, Stockholm, Kalmarsundskommissionen
Näringsliv - Lantmännen, Fazer
Intresseorganisationer - Lantbrukarnas Riksförbund
Forskning - Stockholm Resilience Center, Luleå tekniska universitet, Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet

Programmet med talare uppdateras löpande på webben:  
havsmiljoinstitutet.se/seminarier/hav-och-samhalle/2015

Med utgångspunkt från en ny analys som Havsmiljöinstitutet nyligen genomfört kommer vi belysa och 
diskutera aktiviteter i samhället som påverkar havsmiljön och vad vi kan göra åt det. Likaså 
presenteras institutets samhällsekonomiska utvärdering av systemet med överlåtbara fiskerättigheter. 

Kommuners offentliga upphandling kan vara ett verktyg för bättre havsmiljö, och det nationella 
miljömålsarbetet en väg att skapa ett bredare engagemang. Men hur kan man få enskilda 
konsumenter att agera mer hållbart så att havsmiljön förbättras? Vad kan få näringsliv, företag, 
fiske och jordbruk att vidta kostsamma åtgärder för att nå en bättre havsmiljö? Välkommen till 
viktig dialog! 

Möt också författaren Ann Rosman, som i sina böcker berättar Marstrands historia genom 
moderna deckargåtor och i den senaste blandar politiskt rackarspel med mord och romantik. 
 
Varmt välkommen med din anmälan!
Kajsa Tönnesson, tf chef för Havsmiljöinstitutet 

Anmäl dig via länken: havsmiljoinstitutet.se/konferens2015
Deltagaravgiften är 1400 kr exkl. moms (1750 kr inkl. moms). I avgiften ingår luncher och konferensmiddag. 
Konferensavgiften faktureras vid anmälan. Deltagaren står själv för rese- och logikostnader. Boende bokas via mejl till: 
hej@marstrands.se. Uppge bokningskod: hos2015 för att boka rum till reducerat pris t o m 21 september. Uppge även 
fakturaadress om ni vill att boendekostnaden ska faktureras, alternativt betala med kort på plats.  
Sista anmälningsdag är 18 sept.


