Inbjudan till workshop om havsplanering
Tisdagen den 19 mars 2013 i Malmö (St Gertrud Konferenslokaler)
9.00-16.00
Måndagen den 18 mars - mingel och middag (17.00-20.00)
Sankt Gertrud - Östergatan 7B, 211 25 Malmö • www.sanktgertrud.se
Värdar: Region Skåne & World Maritime University

Havsplanering är ett verktyg för att koordinera fysisk användning och skydd av havet i alla
dess dimensioner, balansera de intressen som finns och säkra ett hållbart nyttjande av
havets resurser. PartiSEApate och ARTWEI är två EU-projekt med inriktning på hur
mångfalden av berörda aktörer behöver samverka i havsplanering när olika intressen, roller,
kulturer, lagstiftningar m.m. möts. I projekten ingår olika pilotområden varav Pommerska
Bukten /Arkonabassängen och Öresund är några. Målet är att utveckla vägledning, modeller
och verktyg för hur flernivåstyrning kan förverkligas för havsplanering, som exempel i
området som delas av Sverige, Tyskland, Danmark och Polen. Parallellt sker i andra delar av
projekten ett arbete som fångar upp havsplaneringsstrukturer och processer i hela
östersjöregionen.
Anmälan/online registrering:
www.partiseapate.eu
För mer information:
www.partiseapate.eu och www.balticlagoons.net/artwei

Vill du veta mer:
peter@askman.skane.se (044-30 93293) och helena.tsiparis@skane.se

eu.baltic.net

Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund and
European Neighbourhood and Partnership Instrument)

Syfte:
Det särskilda syftet med denna workshop är att för planering av hav och kust i Skåne:
- identifiera, mobilisera och förbereda berörda aktörer
- ge en introduktion med fokus på ett geografiskt exempelområde
- öka kunskapen om planering och läget just nu
- skapa goda förutsättningar för kommande processer och samverkan
- öka medvetenheten om samt formulera betydelsen av havsplanering för berörda aktörer,
deras egna roll och perspektiv
- utveckla koncept för dialog och förankring mellan berörda aktörer
Dag 1 kommer att innehålla ett informellt mingel och middag för de som är intresserade
(17.00 – 20.00). Särskild anmälan krävs.
Dag 2 (19 mars) ser programmet ut enligt följande:

Förmiddag: (Presentationer)
9.00

Introduktion i havsplanering - aktuellt på området (Tomas Andersson, HaV)

9.15

Om projekten PartiSEApate & ARTWEI (Peter Askman, Region Skåne och Henrik
Nilsson, World Maritime University)

9.30

BaltSeaPlan – erfarenheter från det avslutade projektet (Andrea Morf,
Havsmiljöinstitutet (Göteborgs Universitet) och Cecilia Lindblad (Naturvårdsverket)

10.15 Kaffe
10.45 Kunskapsunderlag för havsplanering - vad har vi, vad saknar vi? (Pär Persson,
Länsstyrelsen i Skåne)
11.00 Minimumkrav för havsplanering i Östersjön, resultat från Plan Bothnia (Annuka
Pekkarinen, World Maritime University)
11.20 Planering av hav och kust i Lomma kommun (Helena Björn)
11.50 -12.50 Lunch
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Eftermiddag: Workshop (12.50-16.00)
12.50-14.00
Roller, förväntningar, orosmoment – vad betyder havsplanering för er/aktörerna,
idag och i framtiden?
I vilka havsområden finns överlappande intressen, var behöver vi vara särskild
uppmärksamma i planeringen av hav och kust?
Arbete med kartor: visualisera framtida nyttjande och samspel. Förhållningsätt till
andra aktörer, med annan kultur, regelverk, prioriteringar etc.
14.00-14.30 Kaffe och semlor
14.30-15.00 Redovisning av workshop
15.00-15.50: ”Aquarium”
För en lyckad transnationell, tvärsektoriell havsplanering – Räcker det med befintliga
strukturer/processer? Vem behöver göra vad?
15.50 Summering, framåtblick, avslutning.
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