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ulrika Brenner/redaktionen

a lla länder som är medlemmar i helcom, som 
är Östersjöländernas samarbetsorganisation 
för havsmiljöfrågor, har åtagit sig att skydda 

ett representativt nätverk av kustområden och marina 
livsmiljöer i Östersjön. Områden som ingår i nätverket 
kallas bspa-områden, Baltic Sea Protected Areas.

Riktlinjer för urval och förvaltning av områdena har 
arbetats fram genom helcom. Varje land föreslår själv 
lämpliga områden att utse till bspa. Det kan vara skär-
gårds- och kustområden samt öppna havsområden.

Senast 2010 ska områdena ha ett långsiktigt skydd, 
eller innehålla en eller flera kärnområden som är lång-
siktigt skyddade. Skyddet genomförs med respektive na-
tions lagstiftning.

Ett urval pärlor bildar nätverk
Idag är ett hundratal områden utpekade av länderna 
runt Östersjön som delar av bspa-nätverket, de flesta i 
Egentliga Östersjön. Vi hittar här ett urval av grunda 
utsjöbankar, fjordar, långa sandiga stränder med dyner, 
klint- och moränkuster, skärgårdar, höga klippkuster 

och grunda vikar.
I Sverige omfattar nätverket nu 21 områden, från 

Kungsbackafjorden i Kattegatt till Haparanda skärgård 
längst upp i Bottenviken. Tio av dessa återfinns i Egent-
liga Östersjön. Att ett område föreslås bli bspa innebär 
i sig inget skydd. Några av de svenska områdena är ma-
rina naturreservat och några är utpekade som Natura 
2000-områden, vilket är eu:s nätverk för att hejda för-
lust av arter och livsmiljöer. Det finns dock fortfarande 
ett fåtal bspa-områden som inte har tillräckligt skydd i 
den svenska lagstiftningen, men arbetet pågår med att 
säkerställa en hållbar förvaltning av alla områden.

Läs mEr om sKyddadE områdEn
bSpa hos Helcom:

www.helcom.fi/environment2/biodiv/en_gB/bspas
Sveriges bSpa-områden:
www.naturvardsverket.se, klicka på: arbete med 
naturvård, satsning på havsmiljön, skydd av marina 
områden, internationella nätverk av värdefulla 
marina områden
sveriges natura 2000-områden:
w3.vic-metria.nu/n2k/jsp/main.jsp
Sveriges marina naturreservat:
www.naturvardsverket.se, klicka på: arbete med 
naturvård, satsning på havsmiljö, skydd av marina 
områden, marina naturreservat i sverige

skyddade områden i Egentliga Östersjön
Egentliga Östersjön består av en unik blandning av miljöer. Många 
länder delar på havsområdet och kusterna är mycket variations-
rika. Här finns många skyddsvärda områden och arbetet med 
att säkerställa dessa för kommande generationer pågår både på 
nationell och internationell nivå.

Våra marina rEsErVat dEL 3

måkläppen på Falsterbohalvön är både ett marint naturreservat och utpekat som ett Baltic sea Protected area.

foto: Jerker Lokrantz/azote.se
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nåttarÖ/åLÖ-rånÖ

asKÖ/FiFång

KVädÖFjärdEn/torrÖ

KopparStenarna/Salvorev

Värnanäs sKärgård

KnäHaKen

Södra lommabUKten

FaLstErBoHaLVÖn/måKLäPPEn

nåttarÖ/åLÖ-rånÖ
två olika reservat bestående av opåverkade, sammanhäng-
ande och variationsrika skärgårdsområden. Här finnar man 
både skyddade vikar, grunda bottnar och exponerade strän-
der. i blåtångsbältena och ålgräsängarna trivs bland annat 
kräftdjur, snäckor och fiskar. 

asKÖ/FiFång
två olika reservat bestående av både land och vatten med 
större öar och ett flertal mindre holmar och skär med höga 
naturvärden och särpräglad geologi. undervattensmiljöerna 
är mycket varierande och artrika. De är också mycket väl 
undersökta eftersom fältstationen askölaboratoriet är place-
rad på askö. De två reservaten är tillsammans med Hartsö 
utpekade som ett BsPa-område.

KopparStenarna/Salvorev
ett marinbiologiskt och geologiskt värdefullt område, förän-
derligt tack vare vågrörelser och havsströmmar. Det sträcker 
sig från fårö via salvorev till grundområdet kopparstenarna. 
området är tillhåll för gråsäl och för flera arter av sjöfågel. 
Piggvar och annan fisk reproducerar sig här. utpekat som 
ett BsPa-område.

KVädÖFjärdEn/torrÖ
området har artrika och omväxlande marina miljöer 
präglade av landhöjningskust och ytterskärgård. Det är 
av stort värde som rekryterings- och uppväxtområde för 
kustfisk som gädda och abborre. ett kärnområde i reser-
vatet är Licknevarpefjärden, där fisket och båttrafik har 
reglerats hårt sedan 1970-talet.

Värnanäs sKärgård
skärgården utanför värnanäs är grund och består av många 
låga moränöar. Här finns välutvecklade strandängar och ett 
rikt djurliv med till exempel häger, mellanskarv och gråsäl. 
Det är också en av Östersjöns viktigaste platser för knubbsäl. 
utpekat som ett BsPa-område.

KnäHaKen
reservatet finns på 30 meters djup utanför Helsingborgs 
kust och är sveriges enda kommunala marina naturreser-
vat. starka strömmar, stabil temperatur och jämn salthalt 
bidrar till en mycket stor artrikedom. Här finns mer än 530 
arter ryggradslösa djur.

sÖdra LommaBUKtEn, tågarPs HEd, aLnarPs FäLad
Här hittar vi ett kustlandskap med traditionellt skötta, havs-
vattenpåverkade strandängar, öppna sand- och stenstränder 
och grunda havsområden med ålgräsbestånd och revlar. Det 
är sveriges minsta marina naturreservat, men också ett av 
de bäst skyddade.

FaLstErBoHaLVÖn/måKLäPPEn
området kring falsterbohalvön är en sandstrandskust med 
sandrevlar som flyttar sig successivt. Det grunda vattnet 
med stor omsättning gör reservatet till en utmärkt lek- och 
uppväxtplats för olika fiskarter. Här finns ett rikt fågelliv 
och en koloni med gråsäl och knubbsäl. utpekat som ett 
BsPa-område.

Gö
ett nytt reservat bestående av land och vatten runt göhalvön. 
De marina områdena uppvisar en mosaik av grunda mjuk- 
och hårdbottnar. Här hittar man bland annat flera arter 
kransalger. De grunda vikarna är mycket betydelsefulla för 
fiskar som gädda och abborre.

marina naturreservat
Sverige har idag elva marina naturreservat längs kusten mot 
Egentliga Östersjön, Öresund medräknat. De representerar olika 
delar av den varierande kust som vi har mot havsområdet. Många 
av dem är också BSPA-områden.

foto: tony Holm/azote.se
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