Omvärldsbeskrivning

Bilaga till ansökan om bidrag ur havsmiljöanslaget för projektet ”Attraktiv kust samordnad miljö- och naturvårdsförvaltning”
Det föreslagna projektet har anknytning till följande projekt och processer:
•

Samverkansplan för marin förvaltning Norra Bohuslän

•

Arbetet med Kosterhavets nationalpark

•

Miljömålen och vattendirektivet

•

Ramdirektivet om en marin strategi

•

Frågan om mikroskopiska plastpartiklar i havsmiljön

•

Strukturbild för norra Bohuslän – integrerad kustzonplanering och landsbygdsutveckling

•

Det regionala tillväxtprogrammet ”Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen i
Norra Bohuslän”

•

Projektet ”Save the North Sea”

Kommentarer
Projektet kommer att ha nära samarbete med ”Samverkansplan för marin förvaltning Norra
Bohuslän” samt utveckla erfarenheterna från arbetet med Kosterhavets nationalpark.
”Samverkansplan för marin förvaltning Norra Bohuslän” är ett projekt för regional marin
förvaltning av havs- och kustområden med mycket höga natur- och kulturvärden. Projektet
drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Avsikten med samverkansplanen är att ta ett samlat
grepp på förvaltning, skötsel, skydd, tillsyn och prövning, för att kunna uppfylla de nationella
miljömålen och Sveriges åtagande inom olika EU direktiv, till exempel ramdirektivet för
vatten och ramdirektivet om en marin strategi. Projektet omfattar även skydd av landområden
inom skärgårdar och längs kusten.
Det föreslagna projektets inriktning har också betydelse för arbetet med de svenska
miljömålen och arbetet med att uppnå god status enligt Vattendirektivet. Marint avfall anges i
ramdirektivet om en marin strategi (EU-direktiv 200856EG, juni 2008) som en faktor för
belastning och påverkan som skall beaktas. När man fastställer god miljöstatus skall gälla att
”Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på kustmiljön och den
marina miljön”.
På senare tid har man funnit stora mängder mikroskopiska partiklar och fibrer
av plast i havet och att de tas upp till exempel av djur som lever av bottenslammet eller
filtrerar havsvattnet. Plastpartiklar kan fånga upp miljögifter från omgivningen och de kan
också innehålla miljögifter som tillsatts vid tillverkningen. Forskning pågår kring detta.
Vid stranden utsätts plastskräpet för sol, vind och vågor som gör att det effektivt bryts
ner till mindre partiklar. Stranden kan därför vara en källa för små plastpartiklar som
förs tillbaka ut i havet av regn eller vågor. Man kan minska bidraget från den
föroreningskällan genom att ta bort det marina avfallet från stränderna.

Sedan ett par år tillbaka pågår ett projekt ”Strukturbild för norra Bohuslän – integrerad
kustzonplanering och landsbygdsutveckling”. Projektet har sin utgångspunkt i EU:s
rekommendation 2002/413/EG om en integrerad förvaltning av Europas kustområden.
Dessutom har kommunerna i norra Bohuslän i ett regionalt tillväxtprogram tagit fram en
”Strategisk plan för utveckling av besöksnäringen i Norra Bohuslän”.
”Save the North Sea” var ett internationellt projekt som genomfördes 2002-2004 med syftet
att minska nedskräpningen i Nordsjöområdet. Stiftelsen Håll Sverige Rent var ”lead partner” i
projektet ”Save the North Sea” som delvis finansierades av EU:s program Interreg IIIB North
Sea. Projektets huvudsakliga inriktning var att minska nedskräpningen av havet genom att
ändra attityder och beteende hos dem som vistas till havs.

