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Mål 14 pekar på flera viktiga åtgärder som måste till för att nå ett ansvarsfullt nyttjande 
av marina resurser. Det handlar om att minska mängden fisk som tas upp ur haven, stoppa 
användandet av destruktiva fiskemetoder, ta bort miljöskadliga subventioner, sluta för-
gifta, övergöda och försura haven och ge småskaliga fiskare i framförallt låginkomstländer 

Delmål 
14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 
landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina 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 havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat veten-
skapligt samarbete på alla nivåer.

14.4 Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade för-
valtningsplaner 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 överensstämmelse 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 överkapacitet och 
överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå 
från att införa nya sådana subventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv sär-
skild och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör 
vara en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.1

14.7 Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling och de minst ut-
vecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland annat genom en hållbar för-
valtning av fiske, vattenbruk och turism.

14.a Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla forskningskapaciteten och överföra havsteknik, 
med hänsyn tagen till den mellanstatliga oceanografiska kommissionens kriterier och riktlinjer för 
överföring av havsteknik (Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology), i syfte att 
skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingen i utveck-
lingsländerna, i synnerhet i små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna.

14.b Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

14.c Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genom-
föra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta nationernas havsrättskonvention 
(UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsre-
surser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från Förenta nationer-
nas konferens om hållbar utveckling (Rio+20).

Mål 14: Bevara och nyttja haven och de 
marina resurserna på ett hållbart sätt 
för en hållbar utveckling
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1 Med beaktande av pågående förhandlingar i Världshandelsorganisationen, 
utvecklingsagendan från Doha och mandatet från ministermötet i Hongkong.
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Här berättar Naturskyddsföreningen om mål 14 och deras arbete med att 
bevara hav och marina resurser:

Haven är inte bara viktiga för mat och försörjning utan också för transporter och turism. Haven är 
också starkt förknippade med rekreation och kulturella värden. Men haven har länge behandlats 
styvmoderligt. Man har tömt det på liv, förstört dess bottnar, förgiftat dess invånare och försurat 
vattnet. I många låg- och mellaninkomstländer är 
kustsamhällena helt beroende av fiske, algodlingar 
och skaldjursplockning för såväl proteinkälla som 
inkomst. Dessa samhällen drabbas därför ofta hår-
dast av ett ohållbart fiske, förlust av viktiga marina 
ekosystem, föroreningar, klimatförändringar och 
orättvisa fiskeavtal mellan EU och tredje land. 

”Hav och marina ekosystem förser människor värl-
den över med livsviktiga ekosystemtjänster. Det är 
därför hög tid att vi nu tillsammans tar vårt ansvar”, säger Sara Fröcklin, sakkunnig inom tropiska 
marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen välkomnar där-
för att haven och de marina resurserna inkluderats i de globala hållbarhetsmålen. 

Naturskyddsföreningen kommer som tidigare att fortsätta att arbeta för ett hållbart nyttjande av 
våra hav i Sverige, Europa och globalt. Mål 14 stärker organisationen i sin möjlighet att få gehör 
för föreslagna åtgärder bland politiker och beslutsfattare. Det ger också en tydlig utgångspunkt 
för Naturskyddsföreningens arbete med dess samarbetsorganisationer i Afrika, Asien och Latin-
amerika. Mål 14 slår bland annat fast att haven behöver mer skydd i form av marint skyddade 
områden och att överfiske och fiske med destruktiva fiskemetoder måste upphöra. Det är saker 
som föreningen länge arbetat för. Bottentrålning är en fiskemetod som behöver regleras både i 
Sverige och globalt.  En väg kan vara att arbeta för ett förbud mot miljöskadliga subventioner ge-
nom Världshandelsorganisationen, WTO. Utan skattesubventioner för fiskare skulle inte botten-
trålning vara en särskilt lukrativ fiskemetod. 

I Västafrika, där fiskeavtal mellan EU och tredje land är vanligt förekommande, är förhoppningen 
att detta mål ska öka synligheten för det småskaliga fiskets roll för fattigdomsbekämpning, tryg-
gad livsmedelsförsörjning och länders ekonomi, och därigenom säkerställandet av en kustzon fri 
från industriellt fiske. Naturskyddsföreningen, tillsammans med dess samarbetsorganisationer, 
kommer också fortsatt att verka för implementeringen av de ”Internationella riktlinjerna för små-
skaligt fiske - för tryggad livsmedelsförsörjning och minskad fattigdom” vilka antogs av FAO 2014. 
Dessa riktlinjer bygger på 13 principer, däribland mänskliga rättigheter, ökad jämställdhet och 
minskad ojämlikhet. Förhoppningen är att mål 14 kommer att driva på implementeringsproces-
sen och därigenom hjälpa några av de andra hållbarhetsmålen på vägen.  

”Vi har med glädje konstaterat att Sverige frivilligt tagit på sig ett stort ansvar för att lotsa mål 14 
av de globala hållbarhetsmålen i hamn. Det kommer att bli en stor utmaning och ett arbete som 
inte bara kommer att behöva göras genom internationella fora och genom EU, utan också här 
hemma”, säger Fröcklin. 

Det är hög tid att vi 
nu tillsammans tar vårt 
ansvar
Sara Fröcklin, sakkunnig inom tropiska marina 

ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen
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