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V ill du veta mer om havet? Vilka län ligger vid 
kusten? Var hittar jag information om båtbot-
tenfärger? Finns det nån rapport som handlar om 

vindkraftens påverkan?  Vad har skrivits om havstulpaner? 
Vilka gymnasier har marin inriktning? 

I april öppnar websajten havet.nu efter ett drygt års 
förberedelser. Sveriges tre marina forskningscentrum 
har gjort en gemensam satsning för att åstadkomma en 
plats där man kan fi nna all information som har med 
havet att göra. 

Unik bredd och tydligt fokus
Det fi nns många som arbetar med havsfrågor och mycket 
information att hitta om man vet var man ska leta. Men 
hittills har det inte funnits någonstans där man kan fi nna 
allt. Havet.nu har ambitionen att bli det stället. Läns-
styrelser, myndigheter, organisationer, nätverk, lärosäten 
och institutioner. Alla fi nns med, såvida de har någon 
information om havsfrågor. 

De marina centrumen, som utvecklat sajten,  fungerar 
som ett nav i det stora nätverket av marin verksamhet 
på olika håll i samhället. Vi har, med vår lite speciella 
ställning, en unik möjlighet att bygga broar mellan olika 
typer av organisationer. Huvudtanken är att underlätta 
för alla att hitta den information man söker. Oavsett 
vem du är och vilken information du söker. 

Att hålla sajten uppdaterad kommer naturligtvis att 
kräva en hel del arbete, men stora ansträngningar har 
gjorts för att underlätta det framtida arbetet. Vi har valt 
tekniska lösningar som gör att delar av sajten faktist 

havet.nu
– en naturlig startpunkt

uppdaterar sig själv. Olika myndigheter och organisa-
tioner kommer också att själva kunna lägga in aktuell 
information om sin verksamhet. 

Lätt att hålla sig ajour
Som ett led i utvecklingsarbetet har vi låtit några personer 
från olika målgrupper ta del av förhandsversionen av 
sajten. På så sätt får vi ett hum om vilka delar av sajten 
som är värdefulla för de olika målgrupperna.

– Jag ser särskilt fram emot nyhetsbevakningen, säger 
Lena Kautsky, professor i marin botanik vid Stockholms 
universitet. Det händer ganska ofta att journalister ringer 
mig och vill ha en kommentar till något som hänt till 
havs. Många gånger har jag inte hunnit lyssna på senaste 
ekot, eller läst just den debattartikeln, och händelsen 
kan därför vara helt okänd för mig. Via havet.nu kom-
mer jag att ha en chans att hålla mig uppdaterad på 
havsnyheter i media.

– På länsstyrelsen är vi bara ett fåtal som arbetar med 
havsfrågor.  Jag kommer att ha stor nytta av informa-
tionen om aktuella marina frågor, och att enkelt hitta 
och ta del av andras rapporter om havsrelaterade frågor, 
säger Gunilla Forsgren, funktionschef vid länsstyrelsen 
i Västerbottens län.

 - Jag ska göra ett arbete om miljögifter till biologin. 
Det var toppen att hitta så mycket olika, men bra infor-
mation på ett och samma ställe, säger Mattias Wåhlén, 
 år och gymnasieelev.

Vill du veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete? 
Då har vi sajten för dig! Websajten havet.nu är tänkt som en 
naturlig startpunkt för alla som letar efter information om havet. 
Oavsett om du är gymnasieelev eller miljötjänsteman, journalist 
eller forskare. På havet.nu ska det fi nnas något för alla med 
intresse för havet och det marina Sverige!

Redaktionen för HavsUtsikt och havet.nu
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NYHETSBEVAKNING
Vem slog larm om algblomningen förra sommaren? 

Hur såg mediabevakningen av EU-ministrarnas 

miljötoppmöte ut? Vad har sagts om överfi ske på 

nyheterna och i tidningarna? Vad sas om yrkesfi sket 

i debatten förra veckan? För varje sida du besöker 

på havet.nu får du upp nya, relevanta och färska 

nyheter. Havsnyheter från tidningar, TV och radio 

sammanställs och publiceras dagligen. Nyheterna 

sparas i vårt arkiv under en tid och fi nns kvar på de 

sidor på havet.nu som handlar om ämnet, eller går 

att söka efter i arkivet.

ARTIKLAR OCH RAPPORTER
Äntligen fi nns också alla HavsUtsikt-artiklar samlade 

på nätet. Över 130 stycken populärvetenskapliga 

presentationer om forskning och aktuella havsfrågor 

fi nns samlade, och sökbara förstås! En guldgruva för 

dig som söker information till ditt skolarbete, eller 

bara vill läsa trevliga och innehållsrika artiklar om 

havet, skrivna av forskare. De tre centrumens miljö-

tillståndsrapporter från de senaste åren fi nns också 

att tillgå. Artiklar om miljötillståndet och aktuell 

forskning i våra tre svenska havsområden fi nns att 

läsa. Vi har även sammanställt alla rapporter med 

marin anknytning från länsstyrelserna och andra 

myndigheter. 

EXPERTER
Svenska havsforskare fi nns utspridda på otaliga 

institutioner vid universitet och högskolor runt om i 

Sverige. Snudd på omöjliga att leta fram om man inte 

redan på förhand vet vem de är eller var de fi nns… 

Men nu har det blivit betydligt lättare att hitta den 

man söker. För första gången fi nns de samlade i en 

lista med kontaktuppgifter och sökord. Det samma 

gäller alla marina experter på länsstyrelser och 

myndigheter runt om i Sverige. ”Hitta en expert” 

lanseras nu som en tjänst för media, studenter, fors-

kare, länsstyrelsefolk. Ja, alla som behöver kontakta 

en expert i någon fråga. Listan är lätt att uppdatera 

för de forskare och andra experter som fi nns med. 

HAVSMILJÖFRÅGOR
Det fi nns många sajter som beskriver olika typer 

av miljöproblem i havet. Övergödning, miljögifter, 

algblomning osv. På havet.nu kan du hitta de fl esta 

av dem. Vi har sammanställt de viktigaste och bästa 

sidorna och presenterar dem samlat med direktlän-

kar. Varje sådan sida på havet.nu består av en kort 

introduktion, en samling väl utvalda länkar samt 

medianyheter, rapporter, avhandlingar och popu-

lärvetenskapliga artiklar om ämnet. Efterfrågat 

och användbart för många hoppas vi! Och enkelt att 

bygga ut med fl er ämnen.


