
Status och åtgärder för en levande 
kustmiljö i östra Skagerrak 

Om projektet Marint gränsforum Skagerrak
I gränsområdet mellan Sverige och Norge delar vi ett havsområde med en unik marin miljö med höga naturvärden och marina nationalparker på båda 

sidorna av gränsen. Med undantag för ett begränsat fiske och vattenbruk är den marina näringslivsutvecklingen i sin linda men det finns en stor potenti-
al att utveckla fler företag som på olika sätt nyttjar havet och dess resurser i sina affärsmodeller.  Att vi förvaltar och utvecklar denna del av Skagerrak på 
ett klokt och långsiktigt sätt är i allas intressen. Ett stort antal projekt, satsningar och samarbeten inom marina och maritima frågor finns sedan tidigare 
i vår gränsregion och det finns flera goda resultat från tidigare samarbetsprojekt. Men fortsatt saknas en plattform och struktur som kontinuerligt och 
långsiktigt arbetar ur ett gränsregionalt samarbetsperspektiv för marin näringslivsutveckling, forskning, förvaltning, och hållbar tillväxt i vårt gemen-

samma havsområde i Skagerrak. Projektet  MARINT GRÄNSFORUM SKAGERRAK syftar till att etablera en gränsregional nod för marin utveckling, där 
partners från båda sidor av gränsen samlas kring en gemensam vision och samarbetar för ett långsiktigt hållbart nyttjande av havet.

Anmälan senast 31 maj •  Susanne Lindegarth  •  susanne.lindegarth@marine.gu.se
Ange eventuella kostpreferenser • Dagen är kostnadsfri.

INBJUDAN TILL FORSKARKONFERENS

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden/Skagerrakkysten og på den svenske vest-
kysten er klart svekket de siste 30 årene. Flere fiskeslag er i ferd med å bli borte 
og viktige leveområder som tareskog og ålegrasenger har gått tilbake de senere år. 
Sentrale samfunnsaktører bør gå sammen for å styrke kunnskapsgrunnlaget om det 
marine miljøet, og sette i gang tvärvetenskapliga prosjekter som bedrer tilstanden 
til naturtyper og kystressurser. Økt kunnskap om naturtypenes utbredelse og til-
stand er avgjørende i forvaltningen av de marine ressursene. Dette vil også ha stor 
overføringsverdi til andre deler av kysten vår. Ønsket om en levende kystkultur er 
avhengig av en levende fjord och kystmiljø.

27 augusti 2019 kl 9.30 - 17.00  • Göteborgs universitet, Tjärnö marina laboratorium

Syftet med denna konferens är att samla forskningskompetens och ge en överblick 
över status och kunskapsläget för naturtyper och marina resurser i Skagerrak, östra 
Skagerrak inklusive Bohuskusten och Oslofjorden. Till naturtyperna hör exempelvis 
de grunda områdena inkl. ålgräsängar och musselbankar och intressanta målarter är 
till exempel kusttorsk, leppefisk, hummer, räka, ostron, blåmusslor, ögonkoraller och 
ålgräs. Konferensen tar också upp exempel på restaureringsåtgärder för arter och 
miljötyper.

Målet är att identifiera områden för forskningssamverkan i gränsregionen och i nästa 
steg etablera dialog och kunskapsöverföring till förvaltande myndigheter och besluts-
fattare. Programmet innehåller både föredrag och diskussion.

Huvudmålgruppen för konferensen är forskare. Konferensen har ett tvärveten-
skapligt angreppsätt och välkomnar deltagare från olika fakulteter och discipliner.          
Representanter för de marina nationalparkerna och kustkommunerna i Bohuslän och 
kring Oslofjorden är välkomna att delta i mån av plats.

https://loven.gu.se/om-lovencentret/tjarno/vagbeskrivning_tjarno

