
Inbjudan till Hav och samhälle 2015 med tema: 

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

Havsmiljöförvaltningen står inför viktiga utmaningar i arbetet för att skapa en bättre havsmiljö.  
Behovet av att engagera fler aktörer och utveckla nya styrmedel går som en röd tråd genom 
programmet för Havsmiljöinstitutets konferens Hav och samhälle 2015. 
Välkommen till dialog med nyckelpersoner från: 

Regeringens miljömålsarbete
Nationella myndigheter 
Kommuner  
Näringsliv
Intresseorganisationer
Universitet och forskningsinstitut

Vi kommer att belysa och diskutera åtgärder som går längre än havsmiljöförordningen och 
vattenförvaltningsförordningen. Programmet med talare uppdateras löpande på webbsidan:  
havsmiljoinstitutet.se/seminarier/hav-och-samhalle/2015
 
Session I: Kommunernas nyckelroll i åtgärdsarbetet
Flera myndigheter arbetar med att planera åtgärder som behövs för att nå god miljöstatus 
i våra hav och vattendrag. När åtgärderna ska genomföras står de ibland i konflikt till 
varandra vad gäller att uppnå miljökvalitetsmålen. De kan också rimma olika väl med olika 
samhällsintressen. Det praktiska genomförandet ligger till stor del på kommunerna som har 
olika förutsättningar att lösa motsättningar och prioritera mellan intressen. Under denna 
session lyfts kommunernas roll och möjligheter, och hur deras havsmiljöarbete kan  
göras mer ändamålsenligt. 
 
Session II: Miljömålsarbetet och omställningar i samhället
För att förbättra havsmiljön behövs förändringar på alla nivåer i samhället. För att nå acceptans 
för omställningar behövs större förståelse för problemen i haven, dess följder och grundorsaker. 
Miljömålsarbetet kan vara en väg att skapa bredare engagemang för havsmiljön. Men vad 
kan få oss alla som enskilda konsumenter att agera så att havsmiljön förbättras? Vad kan 
kommersiella aktörer uträtta? Vad kan få företag och jordbruk att vidta kostsamma åtgärder för 
att nå en bättre havsmiljö? 
 
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 kan bokas direkt via 
www.marstrands.se. Uppge bokningskod: hos2015. Sista anmälningsdag är 15 sept.


