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Skagerrak – et felles havområde



Stortingsmelding:
Hav i utenriks- og utviklingspolitikken
En helhetlig og langsiktig forvaltning av 
ressursene og havmiljøet, er en forutsetning for 
å sikre livsgrunnlaget for oss selv og kommende 
generasjoner 

Havstrategien:
– Gjennom generasjoner har nordmenn hatt 
blikket mot havet, og havnæringene har stått for 
teknologibølgene som la mye av grunnlaget for 
det moderne Norge. Dette er en strategi for 
fremtidens jobber, sier statsminister Erna 
Solberg 

Kilde: Regjeringen.no 

Camilla Billett



Norge foreslår felles nordisk samarbeid om hav og 
klimaendringer. (Kilde: Regjeringen.no  31.10.2018).

Etter forslag fra Norge har de nordiske miljøministrene blitt enige 
om et nordisk samarbeid om klimaendringer og havmiljø. 

– Klimaendringene vil få store konsekvenser for de nordiske havområdene – fra Østersjøen 
til Arktis. Derfor er det viktig at Norden styrker samarbeidet for å sikre bærekraftig bruk og 
bevaring av disse havområdene, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen.



Forvaltningsplan for Oslofjorden, Ola Elvestuen 2018!

"Oslofjorden må sikres som 
viktig ressurs for friluftsliv og 
rekreasjon for befolkningen. 
(…)Derfor er jeg glad for at vi 
nå skal lage en helhetlig plan 
for Oslofjorden som kan gi en 
god, bærekraftig bruk av 
fjorden. 



Samarbeid om felles faglig og politisk strategi for Oslofjorden (og 
Skagerrak)?

*1 Regional plan for vannforvaltning, HP pkt 15.



Mål: ”Oppnå et Skagerrak med holdbar miljøtilstand”
Til regionpolitiker i Västra Götaland, Østfold, Vestfold, 
Nordjylland, Buskerud og Akershus

Delmål
• Etablere varige arbeidsformer for et rent Skagerrak.
• Formidle kunnskap for økt bevissthet om forsøpling av hav og 

vassdrag hos politikere og befolkning, inkludert barn.
• Jobbe for økt gjenbruk og symbiosetankegang, gi søppelet en 

verdi.
• Økt aktivitet i strandrydding.
• Tydeligere produsentansvar, innføring av pant og fjerne 

kilder.

Stafettpinne Ren Kystlinje november 2018



Marine 
nasjonalparker. 
Formidling og 
nettverk 



Tetthetskart skipstrafikk 
basert på AIS 2017, NOAA



Eksisterende samarbeid

o Svinesundskomiteen

o Samarbeid mellom vannregionene

o Vennskapssamarbeid mellom Västra Götaland, Østfold og Nord Jylland

o Interreg



«Forum Skagerrak»?
Kunnskapsgrunnlaget Sektormyndighetene

Møteplass hav og 
politikk i Skagerrak

Overvåkning av marine 
økosystem i Skagerrak

Rammevilkår i landene 
og i EU 

Forskning Forvaltning

Politikk

Næring

Visjoner, planer, tiltak og gjennomføring!




