
Bevara och nyttja haven och de marina 
resurserna på ett hållbart sätt för hållbar 

utveckling.

Globala målen: världens plan för alla barn

Det här kan Du göra:
Köp fisk som är hållbart
producerad och fångad.
Gå ihop ett gäng och samla
skräp på stranden eller i ett
vattendrag.
Återanvänd dina plast-
påsar eller ta med en
tygpåse när du handlar
matvaror.

Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och
rättvisa samt att lösa klimatkrisen.* År 2020 är starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder, ett så kallat ”Decade
of Action”.

Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan är ett årligt event som syftar till att öka kunskaperna om
de globala målen, informera om Båstads kommuns arbete med hållbarhets-
frågor och inspirera individer, föreningar och företag att genom såväl stora
som små insatser bidra till en mer hållbar framtid.

Det här gör kommunen
Att bevara och nyttja hav och marina resurser
på ett hållbart sätt är frågor som kommuner
arbetat länge med. Vattenrening är ett sådant
exempel, där avloppsrening är en viktig del. Det
finns kommuner som tillsammans med lokala
aktörer anlägger våtmarker som renar vatten,
jämnar ut flöden, ökar den biologiska
mångfalden och på så sätt bidrar till att nå mål
14.** I Sinarpsdalen bedrivs just nu ett sådant
projekt.

”Skånska Kattegatt”, utanför Hallands Väderö, är
ett nytt marint reservat, bildat av Länsstyrelsen
och näst störst av sitt slag i Sverige. Bildandet
innebär att skyddet för de höga naturvärdena i
området stärks. Bland annat finns korallerna
liten piprensare och sjöpenna i området, liksom
havs- och eremitkräftor och en mängd andra
arter. I området finns också Bälthavs-
populationen av tumlare.

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv –
driver globala system som gör att vi kan leva på joden. Haven
täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder
människor är beroende av den marina och kustnära
biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar
våra hav är avgörande för mänskligheten och för att
balansera effekterna av klimatförändringarna.

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de
problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel
att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år?
Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer
plast än fisk år 2050. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver
haven oss.*

* https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
** Glokala Sverige (2020) Arbetsbok - Agenda 2030. SKR och Svenska FN-förbundet
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