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• SGUs marina verksamhet 

• SGUs bidrag till svensk havsplanering 
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• Arbete under utveckling 

 



• Marin kartläggning 

• Miljöövervakning – miljögifter och 
näringsämnen i sediment 

 
 

Marin miljö och planering 



Ocean Surveyor 
 



S/V Ocean Surveyor Small vessel ”The Owl” Ship crew, quaternary geologists, marine 
geologists, marine ecologists, 
environmental chemists, marine 
chemists, geotechnical engineers, 
engineers,   
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Habitat Map (Abiotic) 

Substrate Map 

Exposure & tidal stream data 

Bedform orientation 

Slope & aspect of bedrock 
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Marin miljö och planering; 

Basprodukter 

Ytsediment 
Dominerande sediment  

översta metern 

Profiler 
Havsbottnens uppbyggnad 

Ytsubstrat 
Direkta bottenytan 



Kartvisare – Ras, skred och erosion 

Bild från SGUs testkartvisare som redovisar bl.a. jordartsfördelningen sömlöst på land och  havsbotten. Ca 1000 

fotografier från Skånes stränder och havsbotten finns också tillgängliga via kartvisaren. 



Karterade ytor 
2016 

Scale 1: 500 000 

Scale 1:100 000   



Maritima strategin 

Regeringen presenterar 6st åtgärdsområden 

  

1. Friskt och säkert hav 

Ett hållbart näringsliv och en attraktiv kust förutsätter 
ett Hav i balans. Ett integrerat åtgärdsarbete inom 
havs- och vattenförvaltningen är viktigt.  

2. Kunskap och innovation 

Kunskap om hav och havens resurser är en 
förutsättning för förvaltningen liksom för att 
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av 
näringarna.  

3. Planering med maritimt perspektiv 

Anspråken på Sveriges havs- och kustområden ökar. 
Det kräver i sin tur avvägningar mellan intressen och 
god planering på alla nivåer. De kommande 
havsplanerna blir ett viktigt instrument för att styra 
utvecklingen. 



Regeringsuppdrag 2016 
 

1. Samordning kring insamling, förvaltning och 
tillhandahållande av havsrelaterad data. SGU-
SjöV.  

2. Förutsättningar för utvinning av marin sand i 
Sverige. SGU-HaV. 

3. Uppdrag att medverka i genomförandet av 
EU:s strategi för Östersjöregionen och dess 
handlingsplan. Tillväxtverket m fl. 

 



EUs strategi för Östersjöregionen 
 



 
 
 

Hållbar Havsplanering 
SGU bidrar till en effektiv havsplanering som skapar hållbar 

utveckling och blå tillväxt 



Varför havsplanering i Sverige? 

Skapa möjligheter för blå tillväxt 

Haven uppnår idag bara delvis god miljöstatus 

Stora behov av olika former av skydd 

Avsaknad av helhetsgrepp 

- rätt sak på rätt plats 

Grannländerna börjar planera 

Olika EU-direktiv och förordningar 

 



Havsplanering 

 Nulägesbeskrivning 

 Inriktningsdokument 



Intresseområden - sand och grus utvinning 



Intresseområde för olja och gas 



Intresseområden för CO2-lagring 



Kartunderlag till hållbar havsplanering 
Havsmiljöanslaget 1:12 

Syftet med detta projekt är att  

1. ta fram kartunderlag från befintlig marin information samt utveckla 
underlag om mer storskaliga sammanhang och intressen inom 
havsplanering samt HaVs regeringsuppdrag; marint skyddade 
områden 

2. utveckla kartunderlag och miljöinformation för utvalda områden 
längs Blekingekusten till stöd för HaVs regeringsuppdrag i 
Hanöbukten samt regional och lokal havsplanering. 
 

 





Uppdrag av EU 
kommissionen 

 

Syftar till att samla 
marina data göra de 
enhetliga och 
tillgängliga för alla 
havsområden inom 
EU 

 

Skall tillhandahålla 
data i enlighet men 
EU:s marina direktiv 
 
36 partners 
Koordinerat av 
NERC/BGS 
(Storbritannien) 

 

 



  

 
Sea bed sediment map 



  

 
Områden 



Arbete under utveckling… 

 
1. Havsplanering fortsättning till 2017 

 
2. Nationell karteringsplan för Sverige 

 
3. Nationell databasvärd för backscatterdata 

 
4. Kartläggning av grunda områden 


