Hav möter Land
klimat vatten samhällsplanering tillsammans
Tänk dig en värld där kartan tar slut vid gränsen.
Där kunskapen ligger gömd i skilda lådor. En värld
där klimatet snart kanske höjer vattennivån och
rubbar ekosystemen. Välkommen till Kattegat och
Skagerrak idag. Vi vill ändra den bilden.
Projekt Hav möter Land samlar 26
kommuner, regioner, universitet och
statliga myndigheter i Sverige, Norge
och Danmark. Vi samarbetar om
klimat, vatten och samhällsplanering
för Kattegat och Skagerrak.
Våra resultat är användbara för beslutsfattare,
planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser.

Tre ämnen tillsammans
Klimatet förändrar våra möjligheter att bo och livnära oss
här. Vi tar fram gemensam kunskap för gemensam
beredskap. I projektet arbetar planerare, marinbiologer,
miljöhandläggare, forskare och vattenförvaltare
tillsammans i tre arbetsgrupper.

Klimat
Ändringar i klimatiska och oceanografiska förhållanden
i Kattegat-Skagerrakområdet. Förbättra modeller för
mätning och prognos av klimatförändringars konsekvens
för marina ekosystem. Vattenkvalitet och klimatets
inverkan på den.

Vattenförvaltning och miljöövervakning
Samordnad förvaltning av hav och land. Gränsöverskridande vattenförvaltning och miljöövervakning.
Erfarenhetsutbyte från genomförandet av första cykeln av
ramdirektivet för vatten, på regional och lokal nivå.

Kust- och havsplanering
Kartlägga värden och känslighetsområden för att finna
en bra balans mellan nyttjande och bevarande av gemensamma kust- och havsområden. Beredskap i samhällsplaneringen på klimatförändringar och förväntad
havsnivåhöjning.
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Förväntade resultat
Här är några av de resultat vi ska ta fram i projektet:
•
•
•
•
•
•
•
•

framtidsscenarier
planeringsverktyg
klimatmodeller
harmoniserade klassificering av vatten
kunskapsunderlag för förvaltning
konsekvensanalyser för utsläpp, klimat och åtgärder
erfarenhetsutbyte om EU-direktiven
gränsöverskridande arbete

Vi bygger vidare
Hav möter Land bygger på EU-direktiv och konventioner
som styr förvaltningen av öppet hav, kust och aktiviteter
på land. Vi försöker få dessa olika förvaltningsområden
med dess olika aktörer att samspela. Hav möter Land tar
också avstamp i ett tidigare Interreg-projekt, Forum
Skagerrak. Vi kombinerar det med nya forskningsresultat
och datainsamling från Kattegat och Skagerrak.

Över gränser
Hav möter Land ska bidra till en långsiktigt hållbar
användning av de värden som Kattegats och Skagerraks
kust- och havsområden representerar. Syftet är att
etablera gemensamma strategier för förvaltning.
Vi tror på koordinerade insatser tvärs över gränserna
mellan kommuner, regioner, ansvarsområden och länder.
Hjälp gärna till på www.havmoterland.se.
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