Mål 14 handlar om att nyttja haven och de marina
resurserna på ett hållbart sätt för att nå hållbar
utveckling

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 med havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt
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 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 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 särskild 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 utvecklade
länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske,
vattenbruk och turism.
Frågor:
På vilka sätt påverkar vår livsstil livet i havet
Projekt i Biosfärområdet:
Se mål 6 och 13
Lärandemål:
Förståelse hur vårt vattenutnyttjade, koldioxidutsläpp och andra restprodukter påverkar livet i haven
Upplevelse. Studera vattnets globala cirkulation och hur en förändrad halt av växthusgaser påverkar
vattnets globala rörelse.
Aktion.
• Se mål 6 och 13

