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HAV I BALANS 
samt 

LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. 

Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar



Delmål:

10.1 Skydd av marina miljöer och kust- och skärgårdsområden

10.2 Strategi för kulturarv och odlingslandskap

10.3 Åtgärdsprogram för hotade marina arter

10.4 Minskning av bifångster

10.5 Anpassning av uttaget av fisk

10.6 Minskade störningar från båttrafiken

10.7 Minskade utsläpp från fartyg



Hav i balans samt levande kust och skHav i balans samt levande kust och skäärgrgåårdrd

Delmål 10:1

Senast 2010 skall minst 50% av skyddsvärda marina miljöer och 
minst 70 % av kust- och skärgårdsområden med höga natur och 
kulturvärden ha ett långsiktigt skydd (% målet). 

Senast 2005 skall ytterligare fem, och senast år 2010 därutöver 
ytterligare 14, marina områden vara skyddade som reservat och 
tillsammans utgöra ett representativt nätverk av naturtyper 
(reservatsmålet).

Därutöver skall ett område med permanent fiskeförbud inrättas 
till 2006, för utvärdering till 2010 samt ytterligare tre områden 
med permanent fiskeförbud (kustnära och utsjöområden) 
inrättas till 2010 i vardera Östersjön och Västerhavet för 
utvärdering till 2015 (fiskeförbudsmålet).



• Senast år 2015 ska ett representativt  nätverk av 
marina områden omfattande minst 15 % av Sveriges 
marina area finnas och bevaras. 

• Det innebär att:
−Områdena ska vara fördelade mellan de maringeografiska regionerna 
och innefatta alla för regionen förekommande livsmiljöer.
−Gynnsam bevarandestatus uppnås.
−Minst 10 % av Sveriges marina area ska vara långsiktigt skyddat. 
−Övriga områden i nätverket har en fastställd marin bevarandeplan eller 
annan motsvarande. 
−Sex områden med permanent fiskeförbud inrättas till 2010 för 
utvärdering till 2015.

Förslag till reviderat delmål



OLIKA SKYDDSFORMEROLIKA SKYDDSFORMER

•• MiljMiljööbalken (7, 8 kap.)balken (7, 8 kap.)
NationalparkNationalpark
NaturreservatNaturreservat
Natura 2000Natura 2000
strandskyddstrandskydd
ffåågelgel-- och och ssäälskyddsomrlskyddsområådenden
biotopskyddbiotopskydd

•• Internationella skydd och Internationella skydd och 
direktivdirektiv
Natura 2000 Natura 2000 –– direktivendirektiven
RamvattendirektivetRamvattendirektivet
RamsarkonventionenRamsarkonventionen
BernkonventionenBernkonventionen
BonnkonventionenBonnkonventionen
OSPARkonventionenOSPARkonventionen

•• FiskerilagstiftningenFiskerilagstiftningen

•• SjSjöötrafikftrafikfööreskrifterreskrifter



Vad Vad äär r 
skyddsvskyddsväärt?rt?
Exempel pExempel påå skyddsvskyddsväärda rda 
marina miljmarina miljööer:er:
•• grunda havsvikar grunda havsvikar 

(med eller utan vegetation)(med eller utan vegetation)
•• åålgrlgräässäängarngar
•• KlippvKlippvääggar (ggar (””RevRev””) ) 

(ex. (ex. algbalgbäältenlten, djursamh, djursamhäällen)llen)
•• andra kandra käänsliga miljnsliga miljööer er 

(ex. (ex. öögonkorall, vissa mjukbottenmiljgonkorall, vissa mjukbottenmiljööer)er)

Var finns dessa?



Var finns de skyddsvärda miljöerna?



Kartunderlag för land och vatten – viss skillnad

Marin Mätteknik www.mmtab.se



FlerstrFlerstrååle ekolod, sidtittande sonar, penetrerande ekolodle ekolod, sidtittande sonar, penetrerande ekolod

Bathymetri, 
Backscatter    
(hårdhet), 
Geofysik 

Djupkurvor, 3D terräng-
modeller, Bottenbeskaf-
fenhet, Sediment, Föremål, 
Strukturer

MetoderMetoder
BottenkarteringBottenkartering



Batymetri i Västra Götalands län 

Översiktliga ungefärliga siffror:

Total area utanför fastlandets strandlinje: 6434 km2

Varav area öar: 830 km2

Total vattenareal till territorialgränsen: 5604 km2

Karterad yta MMT totalt: 1680 km2

(Länsstyrelsen, Fiskeriverket, Försvaret m.m.)

Återstående yta att kartera: 3924 km2



Multibeam- / Flerstråleekolod 
ger detaljerad Batymetri

Marin Mätteknik www.mmtab.se



GullmarsfjordenGullmarsfjorden

BiotopmodelleringBiotopmodellering



Värden

Kartering, 
positionering

Nyttjande

Remote operated vehicle (ROV)





I samverkan med NV beredning av I samverkan med NV beredning av 
Sveriges fSveriges föörsta nationalpark i marin rsta nationalpark i marin 
miljmiljöö, Kosterhavet, Kosterhavet

StStöörre naturreservatsbildningar i rre naturreservatsbildningar i 
marin miljmarin miljöö

Implementering av marina Implementering av marina 
natura2000natura2000

Regional handlingsplan fRegional handlingsplan föör r 
llåångsiktigt bevarande av ngsiktigt bevarande av 
skyddsvskyddsväärd havsmiljrd havsmiljöö

Deltagande i Deltagande i 
SamfSamföörvaltningsinitiativet i Norra rvaltningsinitiativet i Norra 
BohuslBohusläänn

Utveckling av digitalt fiskesjUtveckling av digitalt fiskesjöökortkort

PPååggååendeende



OmrOmråådesskydd genom desskydd genom 
fiskerilagstiftningenfiskerilagstiftningen

RedskapRedskap
SkyddsomrSkyddsområådenden
UtbildningUtbildning

Foto: Mattias Sköld

Illustration: Ulla Bäckman



DE FRDE FRÄÄMSTA HOTEN MOT DEN MSTA HOTEN MOT DEN 
BIOLOGISKA MBIOLOGISKA MÅÅNGFALDEN I HAVETNGFALDEN I HAVET

ÖÖvergvergöödningdning

UtslUtslääpp av miljpp av miljöögiftergifter

Ett icke hEtt icke håållbart fiskellbart fiske

Exploatering/Exploatering/
Fysisk pFysisk pååverkanverkan

FrFräämmande artermmande arter Foto: Ewa Lawett



MMåånga intressen krnga intressen krääver samarbete mellan sektorerver samarbete mellan sektorer



(En nationell strategi för havsmiljön Skr. 2004/05:173)

”Att nyttjandet av havet inte leder till effekter 
som gör att ekosystemens livsuppehållande 

förmåga försämras eller förstörs”

EKOSYSTEMANSATSENEKOSYSTEMANSATSEN



Kustområde 1
Göteborg och Kungälvs skärgårdar

Kustområde 2
Fjordarna runt Tjörn-Orust

Kustområde 3

Kustområde 6
Idefjorden - Dynekilen

Kustområde 5

Kustområde 4

Kustområde 7

Kustområde 7





KustomrKustområåde de 

Naturvårdsverkets marina vägledning

”Sällan motiverat med ett 
genomgående starkt skydd av 

ett stort kust- eller 
skärgårdsområde varför det kan 

vara motiverat med en 
zonering med ett starkt skydd

för objektets värdekärnor
medan svagare eller mindre 

långsiktigt skydd kan användas i 
perifera delar av området
eller i utvecklingsområden 

mellan värdekärnor.”

Naturreservat
Planerad naturreservat/nationalpark
Riksintresse för naturvård
Natura 2000 

Djurskyddsområde



Kustområdet och skärgården i Bohuslän – en värdebeskrivning av ett 
nationallandskap enligt 4 kap miljöbalken. Lst rapp. 2000:8

””Att nyttja nationallandskapet och sAtt nyttja nationallandskapet och sääkra vkra väärdenardena””



FFöörslag till NV projektrslag till NV projekt

•• HHööga kustenga kusten –– BSPA, stort omrBSPA, stort områåde, de, 
obefintligt skydd, vobefintligt skydd, väärldsarv, varierande rldsarv, varierande 
kunskapsunderlagkunskapsunderlag

•• Stora Stora NassaNassa –– Svenska hSvenska höögarna, BSPA, garna, BSPA, 
delvis skydd, mdelvis skydd, måånga marknga markäägare, hyfsat gare, hyfsat 
kunskapsunderlagkunskapsunderlag

•• StSt AnnaAnna –– MissjMissjöö, BSPA, l, BSPA, lååg andel g andel 
skydd, stora konflikter, skydd, stora konflikter, äär med i NP plan, r med i NP plan, 
hyfsat kunskapsunderlag, hyfsat kunskapsunderlag, InterregInterreg””Our Our 
Baltic Sea Heritage as ResourceBaltic Sea Heritage as Resource””????

•• Blekinge skBlekinge skäärgrgåårdrd –– BSPA, arbete med BSPA, arbete med 
BiosfBiosfäärsomrrsområåde, intresserade av de, intresserade av 
ekosystemansatsen, kunskapsspridareekosystemansatsen, kunskapsspridare

•• VVäästra Gstra Göötalandtaland –– fem kommuner med fem kommuner med 
gemensam gemensam ÖÖP, kommunal anknytning, P, kommunal anknytning, 
stort omrstort områåde, delvis hyfsat de, delvis hyfsat 
kunskapsunderlag.kunskapsunderlag.

•• Kan behKan behöövas ytterligare ett projekt vas ytterligare ett projekt 
kopplat till planering?kopplat till planering?

Projektledare

Arbetsgrupp
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