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Största klimat- och miljöbudgeten 

någonsin – ”vår tid är nu”
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• Bort med miljögifter och  

övergödningen

• Skydd av marina områden

• Hav fria från plast

• Skydd av värdefulla skogar

• Variationsrikt/hållbart brukande

4. Rent hav och skog
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Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 2018 2019 2020

Åtgärder mot plast i hav och natur Marin pedagogik 3 3 3

Övergödningsåtgärder (internbelastning, blå fånggrödor, planeringsunderlag, 

LOVA) 

62 115 150

Stärka myndigheters arbete mot övergödning (ex. Lst) 8 16 16

Tillsyn av avloppsreningsverk och enskilda avlopp (permanent) 7 7 7

Stärkt marint områdesskydd 50 67 67

Åtgärder mot spökgarn 10 10 10

Rent hav: Läkemedel och miljön (NV) 45 50 70

185 268 283

Satsningar 1:11



LOVA - regleringsbrev

• LOVA ökar med 60 milj till 135 milj

• Får även användas av Lst för arbete inom 
samma ändamål

• Minst 10 milj till övergödning, varav 1 milj till 
vattenmyndigheterna för planeringsunderlag och 
8 milj till Lst för åtgärdssamordning till detta 
redan beslutade SÅP i egna projekt
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Reviderad LOVA förordning 2018 innebär:

• Ny bredd i LOVA och nya typer av åtgärder

• Ökad bidragsandel, i vissa fall upp till 90 % 

• Länsstyrelserna kan också få bidrag
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Ny bredd och nya typer av åtgärder:

• 1) Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, 

återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning 

av vattenmiljön.

• 2) Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från 

fritidsbåtar till vattenmiljön

• 3) Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)

• 4) Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en 

god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.
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Ökad bidragsandel – nya stödsatser

• Högst 90 % för åtgärder avseende internbelastning

• Högst 80 % för övriga åtgärder enligt förordningen

• Högst 80 % för stöd till kommuner och ideella 
sammanslutningar  som inom AVRO stärker 
åtgärdsarbete avseende internbelastning

2018-06-20 Info om LOVA 2018
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Regeringsuppdrag EBFF

”Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa sitt arbete med att ta fram en 

strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan utvecklas så den blir 

en integrerad del i uppfyllandet av målen i havs- och vattenförvaltningen.

Strategin ska tas fram efter diskussion med Statens jordbruksverk och 

länsstyrelserna och i dialog med berörda aktörer. Havs- och 

vattenmyndigheten ska i sitt arbete med strategin uppmärksamma 

klimatförändringens påverkan på fiskförvaltningen. Även 

kostnadseffektiviteten ska beaktas.”
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Fiskförvaltning enligt ekosystemansatsen

Ekosystemansatsen är en strategi för 

bevarande av naturvärden, hållbart nyttjande 

och rättvis fördelning av naturresurser, med 

målet att säkerställa att användningen av 

ekosystemen bidrar till att upprätthålla 

ekosystemens långsiktiga fortlevnad vad 

avser deras struktur, funktion och dynamik. 

(Anpassat från HaV rapport 2012:14 om tillämpning av EA i 

havsplaneringen)

2017-09-05 Intro och statusuppdatering RU EBFF  styrgruppsmöte                  Ulrika Gunnartz och Mårten Åström (Fr)



Sex rubriker för hur vi arbetar i enlighet 

med ekosystemansatsen

1. Gemensamma mål och delaktighet

2. Naturens förmåga att producera varor och tjänster är 

överordnad, försiktighetsprincipen ska tillämpas

3. All slags kunskap ska beaktas

4. Värdera ekosystemen samhällsekonomiskt

5. Avgränsningar i tid och rum

6. Flexibel och anpassningsbar
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Grundområdesstrategi på G?
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Tack för mig
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Sex rubriker för hur vi arbetar i enlighet 

med ekosystemansatsen
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