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14.1  Till 2025 förebygga och avsevärt mins
ka alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive 

marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

14.2  Senast 2020 förvalta och skydda mari
na och kustnära ekosystem på ett hållbart 
sätt för att undvika betydande negativa 

konsekvenser, bland annat genom att stärka deras 
motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa 
dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

14.3  Minimera och åtgärda havsförsurning
ens konsekvenser, bland annat genom ökat 
vetenskapligt samarbete på alla nivåer.

14.4  Senast 2020 införa en effektiv fångst
reglering och stoppa överfiske, olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske liksom 

destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskap
ligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa 
fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till 
de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, 
fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

14.5  Senast 2020 skydda minst 10 procent av 
kust och havsområdena, i överensstämmel
se med nationell och internationell rätt och 

på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

14.6  Senast 2020 förbjuda vissa former av 
fiskesubventioner som bidrar till överkapa
citet och överfiske, avskaffa subventioner 

som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fis
ke och avstå från att införa nya sådana subventioner, 
med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv 

särskild och differentierad behandling av utvecklings
länderna och de minst utvecklade länderna bör vara 
en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubven
tioner i Världshandelsorganisationen.

14.7  Till 2030 öka den ekonomiska nyttan 
för små önationer under utveckling och de 
minst utvecklade länderna av ett hållbart 

nyttjande av marina resurser, bland annat genom en 
hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

14.A  Öka den vetenskapliga kunskapen, 
utveckla forskningskapaciteten och över
föra havsteknik, med hänsyn tagen till den 

mellanstatliga oceanografiska kommissionens kriterier 
och riktlinjer för överföring av havsteknik (Criteria 
and Guidelines on the Transfer of Marine Technolo
gy), i syfte att skapa friskare hav och öka den marina 
biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingen i ut
vecklingsländerna, i synnerhet i små önationer under 
utveckling och de minst utvecklade länderna.

14.B  Säkerställa tillträde för småskaliga 
ickeindustriella fiskare till marina resurser 
och marknader.

14.C  Stärka bevarandet och hållbart  
nyttjande av haven och havsresurserna  
genom att genomföra internationell rätt, 

såsom den kommer till uttryck i Förenta Nationer 
nas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör  
den rättsliga ramen för bevarande och hållbart  
nyttjande av hav och havsresurser, vilket erinras  
om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We 
Want från Förenta Nationernas konferens om  
hållbar utveckling (Rio+20).

MÅL 14:  
HAV OCH MARINA RESURSER
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna  
på ett hållbart sätt för hållbar utveckling.

ETT FRISKT HAV
Mål 14 handlar om att bevara och använda världens 
hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. 
 Haven förser oss med ovärderliga naturresurser som 
används till bland annat mat, mediciner och bio
bränslen. Haven absorberar en stor del av den kol
dioxid och den värme som vi släpper ut. 

Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar 
är stora problem. Därför krävs såväl lokala som globa
la ansträngningar för att haven och de marina resur
serna ska användas på ett hållbart sätt. Det är viktigt 
att skydda marina områden och den biologiska mång
falden för att haven ska må bra. 

FN:S ARBETE FÖR HÅLLBART FISKE 
FN: s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske 
(FAO) arbetar för att stärka insatser som bidrar till ett 
hållbart hav och fiske. Deras mål är att stärka en an
svarsfull och hållbar fiskeindustri genom utbildningar 
och genom att agera som ett forum för medlemssta
terna. De arbetar genom olika program och initiativ 
för att stärka marina reservat, skydda arter i havet 
som haj och tonfisk, samt förebygga och eliminera 
illegalt fiske. 

2017 samlades världens ledare i New York för havs
konferensen. Konferensens syfte var att driva på ge
nomförandet av mål 14 och uppmana medlemsstater 

och andra aktörer att ta ytterligare ansvar för att rädda 
världshaven. Konferensen resulterade i över 1 300  
frivilliga åtaganden som bland annat fokuserade på 
att minska mängden plast i haven och att stärka skyd
det av havsmiljöer. Initiativet till konferensen, som var 
den första i sitt slag inom FN, togs av Sverige och Fiji. 
2022 går den andra havskonferensen av stapeln i 
 Portugal.
 
SVERIGE
Sverige har stora utmaningar vad gäller mål 14 efter
som Östersjön är ett av världens mest nedsmutsade 
innanhav med döda bottnar, små fiskbestånd och 
kraftig övergödning. 

VAD KAN DU GÖRA? 

Ät rätt fisk! När du väl köper fisk tänk på att 
köpa MSC-, ASC- eller Krav-märkt fisk för att 
försäkra dig om att fisket har skett på ett mer 
hållbart sätt.

Plocka skräp längs stränderna! Antingen kan 
du ordna ett eget skräpplockarevent eller delta 
i något av det som arrangeras av andra.


