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En samarbetsplattform
för land-hav-integrering

Hur ska sektorer, aktörer och aktiviteter i
rurala, urbana och kustområden samverka
för att säkerställa en hållbar utveckling
utan övergödning och förorening av kust
och hav?

MAL SVERIGE

OM PROJEKTET

COASTAL är ett multi-aktörsprojekt som engagerar intressenter för att
utveckla affärsplaner och policyrekommendationer genom förbättrat
samarbete mellan kust och landsbygd. Detta görs genom att kombinera
lokal expertkunskap i en medskapande process.

AMBITION
• Att länka och stödja politik och strategier för hållbar
landsbygds-, stads- och kustutveckling.
• Att skapa ett integrerat angreppssätt för minskad övergödning
och förorening av kust och hav.

Projektet är organiserat kring sex
interaktiva och kompletterande
multi-aktörslabb (MALs) spridda
över EU, ta bort
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Belgiens kustzon
Sydvästra Messinia
Norrström/Östersjön
Charentes avrinningsområde
Donaus mynning / Svarta havet
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PROCESSEN
Konceptuell
analys

Modeller
och data

Återkoppling från
slutanvändare

Affärsfärdplaner
Policylösningar

Systemmodellering

Övergångsscenarier

Validering

Affärs- och
policyindikatorer

• Lokala aktörer och experter deltar
i samarbetsövningar för att
analysera problem och indentifiera
bakomliggande orsaker

Övergödning och förorening av inlands-, kust- och havsvatten är
ett välkänt men ännu olöst problem, , som måste hanteras och lösas
för att uppnå en hållbar regional utveckling. Integrerad förståelse
och synergistiska, innovativa och effektiva lösningsstrategier
söks och hittas gemensamt för detta övergripande miljöproblem över landsbygds-, urbana och kustsektorer, samt med hänsyn till
klimat-, markanvändnings- och andra miljö- och socioekonomiska
förändringar i regionen.

• Kvalitativa och kvantitativa tekniker
kombineras
• Flera olika övergångsscenarier för
nyckel-, affärs- och policyindikatorer
skapas
• Praktiska handlingsplaner och
policylösninar utvecklas
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För mer information besök:
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