
Preliminärt program för Havs- och 
vattenforum 2017 

Här hittar du det preliminära programmet för årets Havs- och 
vattenforum och vilka hållpunkter som gäller. Varmt välkomna! 

Tisdag 16 maj 

09.30 Registrering, kaffe och fralla 

Anmälan till workshops för den som inte redan gjort det via hemsidan. 

10.30 Välkommen till Havs- och vattenforum 

Anna Jöborn, forumets konferencier och avdelningschef på Havs- och 

vattenmyndigheten, hälsar välkommen till årets forum. Jakob Granit, generaldirektör 

på HaV, introducerar forumets tema "Från källa till hav" och de globala 

hållbarhetsmålen. 

11.00 Öppningstal - Från källa till hav 

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice 

statsminister, berättar om de globala målen för hållbar utveckling ur ett internationellt 

perspektiv. 

11.30 Lärdomar och erfarenheter världen runt 

Professor Stephen Lintner från King´s College, har tidigare arbetat på Världsbanken 

och drivit Österjöprogrammet på 90-talet. Stephen ger en inblick i sitt arbete och 

goda exempel med fokus på de globala hållbarhetsmålen. (Föreläsningen hålls på 

engelska) 

11.55 Utblick Sydafrika 

Dr Monde Mayekiso från Sydafrikas miljöministerie berättar om deras arbete med att 

uppnå mål 14. (Föreläsningen hålls på engelska) 

12.20 Paneldebatt - Mål och möjligheter 

Hur arbetar vi i Sverige och internationellt med de globala hållbarhetsmålen 6 och 

14? Vad finns det för möjligheter och utmaningar? (Paneldebatten hålls på 

engelska) 



13.00 Lunch 

Vegetarisk lunch. 

13.50 Lokal vattenförvaltning som inspirerar 

Vinnarna av Sjöstjärnan 2016, Emåförbundet, bjuder på goda exempel, tips och 

erfarenheter från sitt framgångsrika arbete. 

14.20 Workshops pass 1 

HaV:s experter ordnar workshops i de frågor de arbetar med just nu. Välj en av 15. 

15.30 Kaffe och kaka 

16.00 Workshops pass 2 

Chans att välja ytterligare en workshop. 

17.00 Hållbar tillväxt och målen 

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, talar från ett svenskt näringslivsperspektiv om 

mål 14. 

17.25 Dag 1 avrundas 

17.30 Möjlighet till eftersnack 

18.00 Fördrink och därefter middag 

Prisutdelning Sjöstjärnan 

Vid middagen koras årets vinnare av vattenpriset Sjöstjärnan. 

Onsdag 17 maj 

09.00 Välkomna till dag två 

Tid för den som ska vara med på Speakers corner att rigga sin monter. Kaffe finns 

framme om man vill ha en kopp. 

09.10 Öppningstal och Think Tank 

Miljöminister Karolina Skog talar om Agenda 2030 och mål 14 ur ett nationellt 

perspektiv. Vi låter sedan diskussionens vågor gå höga vid de runda borden, när 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/vattenpriset-sjostjarnan.html


Havs- och vattenforum förvandlas till en Think Tank. Vad kan vattensverige bidra 

med för att nå en hållbar utveckling av hav och vatten? 

10.10 Kaffe och fralla 

10.30 Speakers corner I & II 

30 av forumets deltagare bjuder på aktuella projekt. Välj två av de mest intressanta, 

lyssna och ställ frågor. 

11.10 Utblick - IUCN och SIDA 

Carl-Gustav Lundin och Aban Marker Kabraji, International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources (IUCN), pratar tillsammans med SIDA, om sitt arbete 

med att nå mål 14. (Föreläsningen hålls på engelska) 

11.45 Mikroplaster - från källa till hav och sjö 

Naturvårdsverket presenterar pågående regeringsuppdrag om mikroplast. Resultaten 

ifrån kartläggning av källor till mikroplast i havet presenteras liksom övergripande 

slutsatser ifrån arbetet med uppdraget. 

12.00 Speakers Corner III och IIII 

Chans att välja ytterligare två presentationer. 

12.30 Återkoppling, sammankoppling och vidarekoppling 

Det senaste från World Maritime University (WMU) konferens Save our Ocean och 

SDSN Northern Europes konferens SIF Ocean. 

12.50 Generaldirektörer på kroken 

Fyra generaldirektörer spanar in i framtiden. 

13.20 Ord på vägen 

13.30-14.15 Lunch 

Vi avslutar med gemensam lunch. 

 


