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Tiden är  
mogen för 
havsplanering!

G
 asledning från norska oljefält, muddring i Göteborgs  
 hamn, förslag på fiskefritt område i södra Kattegatt,  
 vindkraftspark på Stora Middelgrund, ansökningar  
 om bryggbyggen och utformande av nationalpark i 
Kosterhavet. Listan över stora och små projekt som under senare 
år påverkat och tagit Västerhavets miljöer i anspråk kan göras 
lång. Havet och dess kustmiljöer är idag en attraktiv resurs, där 
ekonomiska, sociala och kulturella intressen ständigt konkurre-
rar om tillträde.

Eftersom antalet nyttjare och verksamheter vid kusten stän-
digt ökar, och ofta står i konflikt med varandra, ökar kraven på 
goda beslutsunderlag, goda tillståndsprövningar och god samver-
kan mellan myndigheter. 
 Dessa ökade krav uppmärksammas i Havsmiljöutredningen, 
som föreslår en rad åtgärder för ett hållbart nyttjande av våra 
kustområden. Bland annat inrättandet av så kallade havsplaner, 
som skall motsvara de översiktsplaner som sedan länge görs på 
land. Förslaget innebär att vissa områden kommer att avsättas för 
olika typer av nyttjande och skydd. Utredningen föreslår också 
att det görs en översyn av gällande lagar och förordningar, samt 
att ansvarsfördelningen mellan lokala, regionala och nationella 
myndigheter tydliggörs. Sammantaget visar utredningen att en 
mer utvecklad planering i havet är nödvändig, och att lösningen 
på problemet kräver både administrativa förändringar och ökad 
kunskap om havet och dess miljö.

Utredningens fokus på planering i havet är glädjande. Men 
medan förslagen prövas och omformas blir strömmen av ansök-
ningar om att utnyttja våra havsområden allt stridare, och det på-
går ett intensivt dagligt arbete för att hantera kustzonplaneringen  
–  på kommuner, länsstyrelser och myndigheter, hos Naturvårds-
verket, Fiskeriverket och Sjöfartsverket, med flera.
För att spegla bredden och betydelsen av detta pågående arbete 
har vi valt kustzonplanering som ett minitema för ”Havsmiljön 
2008”. 
 Vi beskriver naturligtvis bara en bråkdel av allt arbete som 
utförs för att hantera exploateringen av den svenska västkusten. 
Men artiklarna är ändå högaktuella smakprov på något som hör 
framtiden till: havsplanering!
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