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Inom projektet kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän anordnas 
seminarier i olika ämnen. Tillsammans med Länsstyrelsen inleder vi vårens program med ett 
seminarie om marin ekologi och planering i marin miljö. Hela vårens program ser du på vår 
hemsida www.tillvaxtbohuslan.se 
 
Marin ekologi och planering i marin miljö 
 
Tid: måndag 23 februari 2009  kl 8:30-17 
Plats: Tjärnö, Göteborgs Universitet 
 
Syftet med seminariet är att ge ökad förståelse för livet under vattenytan och betydelsen av 
olika livsmiljöer. 
Genomgång av MARBIPP verktyget – utgör ett nätbaserat användarverktyg för att ge ett 
samlat underlag för myndigheters/företags m.fl. hantering av den biologiska mångfalden i 
Sveriges kustvatten. Verktyget ger en god handledning över olika marina livsmiljöers 
känslighet, tolerans och återhämtningsförmåga vid störning och vad som bör beaktas i 
samband med byggnation i marin miljö. Det nätbaserade användarverktyget kan hittas på 
www.marbipp.se 
  
Programmet innehåller: 

• Grundläggande kunskaper om marin ekologi 
• Hur exploateringsprojekt påverkar det marina livet 
• Genomgång och användning av Marbipp- verktyget, vid datorer 
• Diskussioner  

 
Målgrupp är planerare, planeringsarkitekter, byggansvariga, projektledare, miljöhandläggare, 
kommunekologer, GIS handläggare, verksamhetsutvecklare, utvecklingssamordnare, utredare 
och chefer inom olika förvaltningar samt politiker i regionen, kommunerna och länsstyrelsen 
som kommer i kontakt med den marina miljön.  
 
Seminariet bekostas av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
  
Har du frågor kontakta Andreas Roos 0525-18000 eller Ingela Isaksson 031-60 58 93 
 
Boka in datumet! och Välkommen med din anmälan senast 14 februari  till 
elisabeth.johansson@stromstad.se  (bifogad blankett) 
 
Ann-Carin Andersson   Ingela Isaksson 
Processledare    Projektledare  
Kustzonplanering och landsbygdsutveckling  Samverkansplan för  
i norra Bohuslän   marin förvaltning – Norra Bohuslän 
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Program (titlar än så länge preliminära) 
 
23 februari kl 8:30 -17, Tjärnö 
 
8:30 Kaffe 
 
9:00 Välkommen och presentation av programmet Ingela Isaksson 
 
9:10 Projekt samverkansplan   Ingela Isaksson 

 
9.30 Kustekosystem   Leif Pihl 
   
10:00 Varför planera i marin miljö, Trelleborgsmodellen Mattias Müller 

    
10:30 Planeringsverktyg   Mats Lindegarth 
 
11:00 Skyddsvärda miljöer, mål och uppföljning   Per Nilsson  
 
11:30 Larvtransporter- behov av livsmiljöer- blå korridorer   Per Jonsson 
  

Lunch 
 

13:00 Genetisk aspekt på marin förvaltning och livsmiljöer Carl André 
  
13:30 Ekologiskt hållbart Vattenbruk?   
 
14:00 Marbippverktyget - genomgång i teorin  Anita Tullrot 
    
14:30  Kaffe 
 
15:00 Marbippverktyget - känna på i praktiken  Anita Tullrot 
 
16:30 Avslutning 
 
Föreläsare: 
Ingela Isaksson, dr marin ekologi, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Mattias Müller, Miljöstrateg, Trelleborgs kommun 
Leif Phil, professor marin ekologi, Göteborgs Universitet 
Mats Lindegarth, docent marin ekologi, Göteborgs Universitet 
Per Nilsson, docent marin ekologi, Göteborgs Universitet 
Per Jonsson, professor marin ekologi, Göteborgs Universitet 
Anita Tullrot, dr marin ekologi, Göteborgs Universitet  
Carl André, docent marin ekologi, Göteborgs Universitet



                                                                                  
  
 Kustzonsplanering & Landsbygdsutveckling                           

 2009-01-13 
 

 
 Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän 

Mobil: +46 (0) 70 268 42 91  E-post: ann-carin.andersson@stromstad.se 

Anmälningsblankett 
 
 
Namn: 
 
Befattning: 
 
Kommun/organisation: 
 
Ev önskemål om mat/allergier: 
 
  


