Svealandskusten.se
– en webbplats och ett samarbete
✒ Annika Tidlund, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Svealandskusten är en tätt befolkad region, viktig för många och berömd i världen för sin unika
skärgård, sitt fina vatten och alla vackra miljöer.
Intresset för miljötillståndet är stort, men dessvärre är det mycket svårt att hitta information
om hur dessa omtyckta kustmiljöer mår. Nu ska
det bli ändring på det.
P I Svealand bedrivs många fina övervakningsprogram,

och en mängd undersökningar och inventeringar utförs i
både forsknings- och övervakningssyfte. Dessa undersökningar rapporteras vanligen i någon form, och finns i bästa
fall att hitta för initierade eller mycket envetna människor.
Kunskapen om miljötillståndet i regionen är sammantaget
stor, men den finns samlad huvudsakligen i huvudet på ett
fåtal experter, och utspridd i mängder av rapporter hos
olika organisationer. Kännedomen om det arbete som görs
och den kunskap som finns är mycket liten.

lokala förhållanden ur olika perspektiv. Förbundets förnämliga data och analyser om kustområdets vattenkvalitet
presenteras förstås ingående.

Mer än en webbsajt
Det yttersta syftet med projektet är att ge konkreta möjligheter att upprätta bättre kontakter mellan forskningsvärlden, samhället och miljöförvaltningen, ge vägledning
i tolkning av miljödata, och visa på den kunskap och kompetens som finns i regionen på olika nivåer. Arbete med
referensgrupp, expertlista och nyhetsbrev är viktiga delar i
den ambitionen.
Det är vår övertygelse att detta kommer att påtagligt öka
kännedomen om vad som görs och av vem, och dessutom
öka den allmänna kunskapen om regionens marina miljö.

Ett gemensamt sammanhang
Stockholms universitets Östersjöcentrum och Svealands
kustvattenvårdsförbund är därför stolta att presentera den
nya sajten svealandskusten.se - miljöläget längs vår kust.
Tillsammans har vi påbörjat bygget av en webbplats om
miljötillståndet längs Svealands kust. Det är en långsiktig
satsning som kommer att utvecklas under många år, och
presentera både enskilda havsområden och området i sin
helhet. Här kommer regionens relevanta aktörer att få en
plats och ett gemensamt sammanhang att presentera sina
data, rapporter och relevanta webbsidor.

Ett vinnande samarbete
Östersjöcentrum, med sitt uppdrag att vara en länk mellan
forskning och förvaltning, leder arbetet, och satsar tid för
miljöanalys och redaktion. Den nya webbplatsen använder
den etablerade plattformen www.havet.nu, med funktioner
för nyhetshantering, rapportpresentation och nyhetsbrev.
Svealands kustvattenvårdsförbund tillhandahåller sitt stora
nätverk av medlemmar, bestående av kommuner, län, företag och organisationer i regionen. Där kan projektet få
såväl lokal förankring som tillgång till mycket kunskap om
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