
Inbjudan och program för WATERS slutkonferens 

och Hav och samhälle 2016:

Bättre bedömning av  
vattenmiljöns tillstånd – 
från vetenskap till förvaltning
 
11 –12 oktober 2016, Lindholmen Conference Center, Göteborg

Hav och samhälle 2016 handlar om hur svensk havsmiljöförvaltning ska använda nya vetenskapliga 

rön om bedömnings grunder och miljöindikatorer för att ge en samlad bild av tillståndet i svenska havs- 

och inlandsvatten.

I samband med konferensen kommer färska resultat från forskningsprogrammet WATERS att presen-

teras och diskuteras av forskare, förvaltning och beslutsfattare. Målet för forskarna har varit att ut-

veckla och förbättra ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet, som används för att klassificera 

status hos svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. 

Hur kan vattenförvaltande myndigheter nu använda de vetenskapliga resultaten för att ta fram nästa 

generation av bedömningsgrunder för sötvatten, kust och hav? Och hur blir resultaten användbara för 

miljötjänstemän i län och kommuner? Det är några av de frågor som konferensen kommer att lyfta. 

Erfarenheter av höjdpunkter, fallgropar och förbättringsbehov i bedömningsarbetet från olika delar av 

landet kommer också att diskuteras. 

Hav och samhälle är Havsmiljöinstitutets årliga konferens. Konferensen hålls i år tillsammans med 

forskningsprogrammet WATERS slutkonferens – ett användarforum i samband med att programmet 

avslutas. 

Varmt välkommen! 
Kajsa Tönnesson, verksamhetsledare för Havsmiljöinstitutet 

Anmäl dig via länken: www.havsmiljoinstitutet.se/konferens2016
Konferensavgiften för båda dagarna är 1800 kr exkl moms (2250 kr inkl moms) och för enbart en av 

dagarna 1100 kr (1375 kr inkl moms). Konferensmiddag på kvällen den 11 oktober ingår oavsett om 

man väljer att delta båda dagarna eller endast en av dem. Konferensavgiften faktureras vid anmälan. 

Deltagarna står själva för rese- och logikostnader. Sista anmälningsdag är 29 augusti.

Vi har reserverat rum på Riverside Hotel, som ligger alldeles i närheten av Linholmen Conference Cen-

ter. Rummen är tillgängliga till priset av 1450 kr/natt, vid bokning senast 29 augusti. För bokningsför-

farande se: www.havsmiljoinstitutet.se/konferens2016

Läs mer på: 
www.waters.gu.se 

www.havsmiljoinstitutet.se

 



Program för WATERS användarforum tisdagen den 11 oktober

9.00  Registrering 

9.30  WATERS användarforum öppnas.  

Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten och Manuela Notter, Naturvårdsverket  

invignings talar.

  Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket och Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten är  

moderatorer under dagen. 

9.45–12.20  Session I: Övergripande presentationer av Waters slutrapport.  

Presentation av de viktigaste resultaten och kvarstående utmaningar som  WATERS  

identifierat. Sessionen avslutas med en kommentar från Havs- och vattenmyndigheten  

om processen för mottagande och implementering av resultaten. 

9.50  Statusbedömning enligt vattendirektivet: vetenskapliga utmaningar och förslag för mer 

integrerad bedömning.  

Mats Lindegarth, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet och Jacob Carstensen, Aarhus 

universitet

10.15  Bedömning av ekologisk status i inlandsvatten: förslag på förbättrade indikatorer,  

konsekvenser för miljöövervakning och vad som återstår att göra.  

Richard Johnson, Sveriges lantbruksuniversitet

10.40  Paus med kaffe/te, juice, fralla och något sött

11.10  Bedömning av ekologisk status i kustvatten: förslag på förbättrade indikatorer, konsekven-

ser för miljöövervakning och vad som återstår att göra.  

Sofia Wikström, Stockholms universitet

11.35  Tankar kring de vetenskapliga resultaten.  

Ulrika Stensdotter Blomberg och Karl Norling, Havs- och vattenmyndigheten

11.50  Paneldiskussion

12.20   Vegetarisk lunch med mingel

13.20–15.20  Session II: Resultat från Waters olika delar presenteras och diskuteras i parallella pass.  

Kustvatten: Växtplankton, vegetation, bottenfauna, fisk. Inlandsvatten: Växtplankton,  

vegetation, bentiska kiselalger, bottenfauna, fisk. Samlad bedömning: Sammanvägd 

bedömning, referenser och klassgränser, bedömning av osäkerhet.

15.20  Paus med fika



15.45–16.45  Session III: Avslutande reflektioner: återstående utmaningar. 

15:50  Paneldiskussion med forskare inom WATERS, Havs- och vattenmyndigheten,  

Vattenmyndigheterna.  

Mats Lindegarth, programkoordinator för Waters, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs 

universitet, Sofia A. Wikström, ansvarig för Coastal WATERS, Stockholms Universitet, 

Richard K Johnson, ansvarig för Inland WATERS, Sveriges Lantbruksuniversitet, Marie 

Berghult och Jonas Svensson, Havs- och vattenmyndigheten och Hanna Tornevall,  

Vattenmyndigheterna.

16.30  Avslutning WATERS användarforum

16.45  Fri tid för fortsätta dialoger, promenader, hotellets spa, etc.

17.51  Älvsnabben avgår från Lindholmspiren för guidad tur ombord på Ostindiefararen

19.04   Älvsnabben avgår från Eriksberg tillbaka till Lindholmspiren

19.30  Konferensmiddag på L’s Resto



Program för Hav och samhälle 2016 onsdagen den 12 oktober

8.00  Registrering

8.30  Välkomna och inledning   

Kajsa Tönnesson, Havsmiljöinstitutet 

  Johan Wikner och Per Moksnes, Havsmiljöinstitutet, är moderatorer under dagen.

8.35–10.45  Session IV: Från vetenskap till förvaltning

08.40  Vetenskapliga förbättringar av bedömningsgrunder enligt Vattendirektivet.  

Färska resultat från forskningsprogrammet WATERS presenteras.  

Mats Lindegarth, koordinator för forskningsprogrammet WATERS, Havsmiljöinstitutet,  

Göteborgs universitet

9.00  Framsteg och förbättringsbehov i bedömningsarbetet. 

Malin Kronholm, Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt, Mikael Gyllström,  

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, Andreas Bäckstrand,  

Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt

9.45  Paus med kaffe/te, juice, fralla och något sött 

10.15  Plan för nästa generations bedömningsgrunder för Sötvatten och Kust & Hav. 

Niklas Hansson och Jonas Svensson, Havs- och vattenmyndigheten

10.45   Bensträck med mingel

11.00–11.45   Session V: Utmaningar i arbetet med direktiven och miljökvalitetsnormer

11.05  Från bedömningsgrunder till fastställda domar: Vattendirektivet 15 år – juridik och  

naturvetenskap i en (o)helig förening? 

Lena Gipperth, Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet och Christina Olsen 

Lundh, Mark och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt 

11.45  Vegetarisk lunch med mingel

12:45  Föränderliga bedömningsgrunder  – Strategier för inverkan klimatförändring och  

regimskiften. Föredraget hålls på engelska.  

Jacob Carstensen, Aarhus universitet

13.15  Gruppvis analys och syntes: Fallgropar och möjligheter i tillämpningen av nästa  

generations klassificeringssystem. 

14.15  Paus med fika

14.45  Avslutande dialog om tillämpningar av nästa generations klassificeringssystem. 

15.20  Slutkommentar  

Kajsa Tönnesson och Mats Lindegarth, Havsmiljöinstitutet

15.30  Konferensen avslutas.

 


