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RIKSDAGEN HAR ANTAGIT 16 MÅL FÖR 

MILJÖKVALITETEN I SVERIGE

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö 

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv
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Generationsmål
GENERATIONSMÅLET

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 

ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser.”

RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN 
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Huvudprocess för Sveriges samlade 

arbetet med att nå miljömålen

Riksdags-

beslut

Miljömål

Genomförande av 

åtgärder i samhället

Årlig 

uppföljning

Utvärdering 

vart 4:e år

Regerings-

proposition 
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Sveriges miljömål 

– HaV:s ansvar

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och 

vattendrag

• Hav i balans samt levande 

kust och skärgård



Miljökvalitetsmålet Hav i balans 

samt levande kust och skärgård

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 

bevaras. 

Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 

skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot

ingrepp och andra störningar.



Till varje mål finns preciseringar som konkretiserar dess innebörd

1. God miljöstatus

2. God ekologisk och kemisk status

3. Ekosystemtjänster

4. Grunda kustnära miljöer

5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

6. Hotade arter och återställda livsmiljöer

7. Främmande arter och genotyper

8. Genetiskt modifierade organismer

9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden

10. Kulturlämningar under vatten

11. Friluftsliv och buller

(Ds 2012:12)

Hav i balans samt levande kust 

och skärgård
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Hav i balans samt levande kust 

och skärgård

Precisering 1 God miljöstatus

Kust och havsvatten har god miljöstatus med avseende på 

fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet 

med havsmiljöförordningen (2010:1341)

Foto: Maria Samuelsson
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Åtgärdsprogram för havsmiljön:

3 åtgärder inom temaområde Restaurering

• ÅPH 29, Havs- och vattenmyndigheten: att med bistånd från 

Länsstyrelserna, Naturvårdsverket samt Riksantikvarieämbetet 

ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och 

för biologisk återställning i kustvattenmiljön. 

• ÅPH 30, Havs- och vattenmyndigheten: att med bistånd från 

Länsstyrelserna utveckla metoder för ekologisk kompensation 

och restaurering av marina miljöer. 

• ÅPH 31, Länsstyrelsen: att i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten och berörda kommuner genomföra 

restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet. 



10

Precisering 2 God ekologisk och 

kemisk status

Hav i balans samt levande kust 

och skärgård

Kustvatten har minst god 

ekologisk status eller potential 

och god kemisk status i enlighet 

med förordningen (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön.
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Precisering  3 Ekosystemtjänster

Preciseringen innebär bland annat 

att negativ påverkan av 

verksamheter i havs-, kust- och 

skärgårdsområden är minimerade. 

Hav i balans samt levande kust 

och skärgård
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Precisering  4 Grunda kustnära miljöer 

Preciseringen innebär bland annat 

• att potentiellt värdefulla, kustnära livsmiljöer viktiga för 

biologisk mångfald, för kustfiskbestånd samt för lekande 

och uppväxande fisk är återställda

• att spridningsvägar säkras och det finns en grön 

infrastruktur 

Hav i balans samt levande kust 

och skärgård

Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk 

mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt 

erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och 

djurarter som en del i en grön infrastruktur



13

Hav i balans samt levande kust 

och skärgård

Precisering 5 Gynnsam bevarande status och genetisk 

variation

Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust 

och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 

genetisk variation inom och mellan populationer samt att 

naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande 

arter fortlever i livskraftiga bestånd
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Hav i balans samt levande kust 

och skärgård

Precisering 6 Hotade arter och återställda livsmiljöer

Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har 

återställts i värdefulla kust- och havsvatten

Preciseringen innebär bland annat 

• att förlusten och fragmenteringen av livsmiljöer har 

upphört

• att kombinationen av skydd, återställande och hållbart 

nyttjande inom sektorer ger tillsammans förutsättningar 

för en grön infrastruktur
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Hav i balans samt levande kust 

och skärgård

Precisering 9 Bevarade natur- och kulturmiljöer

Havs-, kust- och skärgårdslandskapets natur- och 

kulturmiljöer är bevarade och förutsättningar finns för 

fortsatt bevarande och utveckling av värdena

Foto: Maria Samuelsson
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Hav i balans samt levande kust 

och skärgård

Precisering 11 Friluftsliv och buller

Havs-, kust- och 

skärgårdslandskapens 

värden för fritidsfiske, 

badliv, båtliv och annat 

friluftsliv är värnade 

och bibehållna och 

påverkan från buller är 

minimerad
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FN:s hållbarhetsmål –

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Hav och marina resurser

Delmål 14.2 Senast 2020 förvalta och skydda 

marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt 

för att undvika betydande negativa konsekvenser, 

bland annat genom att stärka deras motståndskraft, 

samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att 

uppnå friska och produktiva hav.
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Miljö
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Vad är attraktiv kust/levande kust och skärgård?
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Nationell Årlig uppföljning av miljömålen
har som huvudsyfte att förse regeringen med ett ändamålsenligt underlag till 

budgetpropositionen

Fördjupad utvärdering av miljömålen
ska utgöra underlag för regeringens politik och 

prioriteringar. De fördjupade utvärderingarna ger underlag 

för myndigheternas verksamheter, för planering och 

prioriteringar så att myndigheterna kan utveckla och 

förbättra miljöarbetet

Uppföljning av miljömålen

Regional Årlig uppföljning

www.miljomal.se

www.sverigesmiljömål.se

syftar dels till att ge underlag till den nationella miljömålsuppföljningen, dels 

att ge kunskap till olika aktörer i respektive län om målen. Uppföljningen ska 

utifrån ett regionalt perspektiv redovisa det senaste årets information och 

data om miljötillståndet och miljöarbetet samt analysera utvecklingen för 

miljökvalitetsmålen

http://www.miljomal.se/
http://www.sverigesmiljömål.se/


Tack!

Maria Samuelsson

maria.samuelsson@havochvatten.se

Foto: Maria Samuelsson


