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Gullmarsfjorden mellan Lysekil och Uddevalla är ett välkänt 
marint naturreservat på västkusten. I år lär dessutom få undgå 
att Kosterhavet blir Sveriges första marina nationalpark. Men 
förutom dessa två kändisar finns ytterligare fem marina natur-
reservat längs Sveriges västkust. Vilka är dessa områden, vad 
har de för marina värden och hur bedrivs arbetet med att skydda 
dem och framtida marina naturreservat?

V ästerhavets kust sträcker sig över tre län: Västra 
Götaland, Halland och nordvästra delen av 
Skåne. Längs denna kust finns hundratalet 

naturreservat med allt från inget, till lite, eller ibland 
mycket hav och marina miljöer. 

Trots det är det idag bara sex områden på västkusten 
som kan kallas för marina naturreservat – ett begrepp som 
visar att även de marina värdena är skyddade. Alla sex 
ingår helt eller delvis i Natura 2000, som är eus nätverk av 
skyddade områden. De flesta har dessutom föreslagits som 
värdefulla områden enligt kriterier i olika internationella 
konventioner som Sverige har undertecknat.

Viktiga kriterier saknas
Att inte fler områden kan kallas marina naturreservat be-
ror i huvudsak på att flera viktiga faktorer inte är uppfyllda. 
Exempel på brister är att det marina syftet ofta saknas i 
reservatsbeslutet. Skötselplanen är i många fall bristfäl-
lig eller fattas helt, särskilt för de äldre naturreservaten. 
Alltför ofta är också det marina kunskapsunderlaget för 
dåligt. Så länge ett område saknar aktuell inventering är 
det svårt att förbättra skyddet. 

miljömål för fler marina naturreservat
Brister i ett redan gällande beslut om naturreservat 
kan man successivt råda bot på genom ett metodiskt 

marint naturvårdsarbete. I det ingår kartläggning och 
inventering av den marina miljön, skapa skötselplaner 
och föreskrifter som omfattar marina värden, samt fatta 
nya eller omprövade reservatsbeslut där det marina värdet 
finns med i syftet. 

De nationella miljömålen säger att det år 2010 skall 
finnas minst tjugosex marina naturreservat i landet. 
I dagsläget finns det arton, om man inte räknar med 
Havstensfjorden, där reservatbeslutet ännu inte vunnit 
laga kraft eftersom delar av beslutet har överklagats. 

internationella konventioner visar vägen
Hur vet då länsstyrelserna vilka områden som man först 
skall arbeta vidare med? Jo, en god fingervisning är de 
skyddsvärda marina områden som antingen pekats ut 
enligt eu-direktiv till Natura 2000-nätverket, eller enligt 
de internationella regionala havsmiljökonventionerna. 
Västkusten berörs av två sådana överenskommelser.
Den ena är ospar, Oslo-Paris konventionen för skydd av 
Nordostatlantens miljö, där både Skagerrak och Kattegatt 
ingår. Den andra är helcom, Helsingforskonventionen 
för Östersjöns miljö som omfattar hela Östersjön, 
Öresund och Kattegatt. 

Målet med arbetet är att betydligt fler av västkustens 
skyddsvärda havsmiljöer i framtiden ska kunna kallas för 
marina naturreservat, en beteckning som indikerar att 

Skyddsvärda pärlor 
på västkusten

det finns många skyddsvärda områden på Sveriges västkust. Bilden är tagen i Havstensfjorden, där reservatsbeslutet ännu inte vunnit laga kraft.

foto: maria kilnäs
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KULLaBerG
i kullabergs farvatten möts nordsjöns salta vatten 
och Östersjöns brackvatten, vilket skapar förut-
sättningar för en bred artsammansättning av både 
växter och djur. området är en sydlig utpost för flera 
marina arter.

HaVStenSFjorden
Havstensfjorden är det senaste tillskottet av marina 
naturreservat på västkusten, beslut fattades i no-
vember 2008. området har fått en genomarbetad 
marin skötselplan. föreskrifterna innehåller både 
fartbegränsningar för båtlivet och andra regleringar 
för att förhindra skador och störning av de grunda 
värdefulla bottenområdena.

nordre äLVS eStUariUm
nordre älvs estuarium - ett område där 
salt och sött vatten möts - är sveriges 
största i sitt slag. Jämfört med liknande 
områden i europa har detta exploaterats 
väldigt sparsamt. naturreservatet rym-
mer bland annat stora grundområden 
med ålgräsängar, musselbankar och 
riklig mjukbottenfauna.

KUnGSBacKaFjorden
kungsbackafjorden är egentligen ett estuarium. 
Havsviken utgörs av öar och vattenområden 
med mycket varierad bottentopografi. fjordens 
grundbottnar är yngel- och uppväxtområden för 
plattfisk och havsöring. sjöfåglar, vadare och gäss 
häckar och rastar i fjorden.

GULLmarSFjorden
Den enda, helt inom landets gränser, riktiga tröskel-
fjorden i sverige. gullmarn har en lång historia av 
marin naturvetenskaplig forskning som en följd av 
fjordens existens och dess unika marina värden.

HaLLandS Väderö
mest känt är Hallands väderö kanske för sitt rika 
fågel- och sälliv. Här häckar bland annat tordmule, 
tobis- och sillgrissla och i området finns både knubb- 
och gråsäl. Ön bildar tillsammans med ett stort antal 
holmar och skär, en liten skärgård - den enda på 
skånes västsida. skärgårdens vattenområde har ett 
rikt marint liv med många arter längs de utbredda 
hårdbottnarna.

HaVStenSFjorden

GULLmarSFjorden

nordre äLVS eStUariUm

KUnGSBacKaFjorden

HaLLandS Väderö

KULLaBerG

de marina naturvärden som finns i området kommer att 
bevaras till kommande generationer.

Fler marina naturreservat redan 2010?
Med ökade anslag, en tydligare politisk inriktning på 
havsmiljöfrågor och ett tydligt miljömål arbetar de tre 
länsstyrelserna längs västkusten nu intensivt med att 
skydda fler marina naturområden. 

I Västra Götaland skall man förutom nationalparks-
arbetet i Kosterhavet skydda eller förbättra skyddet 
för Väderöarna, Stigfjorden, Stora Kornö-skärgården, 
Marstrandsskärgården, Vinga-Fotöskärgården och 
Vrångöskärgården. Halland arbetar med Fladen och 
Lilla Middelgrund och Skåne bearbetar inom sin del av 
Västerhavet bland annat Bjärekusten och Skälderviken. 
I princip alla dessa ingår helt eller delvis i nätverket 
Natura 2000. 

Om än bara några av alla de planerade områdena 
hinner bli klara som naturreservat till år 2010 har Sverige 
ändå kommit en bra bit på väg för ett utökat långsiktigt 
skydd av marina naturområden.

text ewa Lawett, Länsstyrelsen i västra götalands län
tel 031-60 54 61 
e-post ewa.lawett@lansstyrelsen.se

Göteborg

internationeLLa KonVentioner 
Som rör VäStKUSten
osPar, oslo-Pariskonventionen för nordostat-
lantens miljö, samlar skyddade marina områden 
under begreppet mPa (marine Protected areas). 
sverige har hittills föreslagit sex mPa-områden: 
kosterfjorden-väderöfjorden, gullmarsfjorden, 
nordre Älvs estuarium, kungsbackafjorden, fladen 
och Lilla middelgrund.

HeLcom, Helsingforskonventionen för Östersjöns 
miljö, kallar de marina skyddade områdena BsPa 
(Baltic sea Protected areas). BsPa-områden på väst-
kusten är kullaberg-skälderviken, Hallands väderö, 
Lilla middelgrund, fladen och kungsbackafjorden. 
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