


Marina miljöer har utsatts för allt mer ökat tryck genom
olika typer av mänsklig verksamhet och exploatering.
Detta har sedan länge uppmärksammats i Sverige och i
Norden, där man tidigt velat skydda marinbiologiskt
värdefulla områden mot sådana hot genom förslag på att
lämpliga områden avsätts som nationalpark eller natur-
reservat. Internationellt har diskussioner pågått under hela
90-talet om skyddet av kust- och havsområden. 

Ett fåtal skyddade marina områden
Både i ett internationellt och ett rent svenskt perspektiv
har vi alldeles för få skyddade marina områden idag. Av de
närmare 2 300 nationalparkerna och naturreservaten som
avsatts i Sverige fram till år 1999 ligger ca 530 vid kusten
eller havet. Endast sju av dessa är rent marina naturreser-
vat! Av de av HELCOM rekommenderade tretton marina
skyddsområdena (BSPA) inom svenskt område, är hittills
bara fyra inrättade och de ingår redan i de sju ovan nämn-
da skyddade rent marina områdena! 

Av de nationalparker vi har i våra kustområden är det
egentligen bara Gotska Sandön som har större skyddade
marina områden omkring sig (naturreservatet Kopparste-
narna-Salvorev). Haparanda skärgårds nationalpark ligger
i ett kustområde, men avser främst skydd av ett antal skär-
gårdsöar i ett område i norra Östersjön som utmärks av

kraftig landhöjning. Det finns dock förslag sedan länge att
denna park utökas med ett större marint område fram till
finska gränsen. 

Ett annat sådant förslag på marint BSPA område är
Askö- Hartsö, där förslag nu finns på att avsätta området
som naturreservat. Ett underlagsmaterial för ett marint
reservat har nyligen tagits fram. För andra BSPA-förslag,
som rör olika skärgårdar (Torhamns, St Annas, Gräsö skär-
gårdar m fl) är förslagen ännu inte färdigberedda.

Längs våra kuster finns ett antal naturreservat som
avsattes runt 1970 främst av sociala skäl, för att slå vakt om
friluftslivets intressen och hindra fritidsbebyggelse. Under
1980- och 1990-talet tonades den sociala delen vid reser-
vatsbildningen ner och de vetenskapliga aspekterna med
betoning på biologisk mångfald, lyftes fram mycket tydligt.
Ett antal reservat är också avsatta för skydd av fågel i enlig-
het med Ramsarkonventionen. Fortfarande tycks det dock
finnas ett lokalt motstånd i flera av våra kommuner mot att
avsätta nya marina naturreservat. 

Bättre med EU
Sveriges medlemskap i EU har bidragit till att skyddet av
arter och naturtyper på senare år har förstärkts. Vi skall nu
bidra till upprättandet av EU:s nätverk av naturområden
NATURA 2000 (enligt de s k habitat- och fågeldirektiven).
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Hur mycket av våra marina områden är skyddade idag?

Vilka förhoppningar är det vi knyter till skyddet av mari-

na miljöer, kust- och undervattensområden i våra hav?

Varför har vi avsatt dessa områden som reservat eller gett

dem annan form av skydd? Vi ser ju knappast vad som

finns där under ytan när vi far ut på havet eller rör oss

längs havsstranden. När fisken vi äter minskar eller helt

försvinner eller när algblomning avskräcker oss från att

ta ett uppfriskande bad, anses detta bero på olika typer av

miljöproblem. Man kan kanske fråga sig om skyddet av

avgränsade marina områden minskar dessa problem?

TEXT: INGRID JANSSON, NATURVÅRDSVERKET

Behöver vi marina 
skyddsområden?



Medlemsländerna skall föreslå områden med naturtyper
som är skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv och EU-
kommissionen analyserar sedan områdesurvalet och
godkänner vilka områden som skall ingå i nätverket. Till år
2004 vidtar medlemsländerna de lagliga åtgärder som
krävs för att bevara och skydda de utpekade naturvärdena i
dessa områden. Ett stort antal s. k. Natura 2000 områden i
våra kustområden har på senare tid föreslagits av Natur-
vårdsverket efter samråd med länsstyrelserna och förts
vidare av regeringen till kommissionen. Vissa föreslagna
marina områden, bl.a. utsjöområden som delvis ligger i
svensk ekonomisk zon, har dock ännu inte förts vidare till
EU av regeringen. I Östersjön är Hoburgs bank ett sådant
föreslaget utsjöområde. 

När det gäller marina reservat på internationellt vatten
finns det hittills bara några områden i s.k. särskilt känsliga
områden, PSSA (Particularly Sensitive Sea Areas), som
identifieras och utpekas av IMO (International Maritime
Organisation), där syftet är begränsningar av sjöfartens
effekter. Det har diskuterats att delar av eller hela Östersjön
skulle kunna vara ett sådant PSSA område. För närvarande
finns det inte något PSSA område i Europa.
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MARINA SKYDDADE OMRÅDEN

Marin biodiversitet kan skyddas på olika sätt. På laglig väg säker-

ställs och skyddas marint värdefulla områden längs våra kuster

som nationalpark eller naturreservat. Särskilda områden för djur-

och växtskydd avsätts, där föreskrifter finns som inskränker

rätten till jakt eller fiske eller rätten att uppehålla sig under vissa

tider på året, t ex säl- och fågelskyddsområden. Tänkbart är också

skydd för mindre vattenområden, som är viktiga livsmiljöer för

hotade djur eller växter i form av s.k. biotopskydd. 

Riksdagen beslutar om nationalparker på förslag av Natur-

vårdsverket. Länsstyrelser och kommuner beslutar om att inrätta

naturreservat och ansvarar sedan för skötsel och övervakning. I

skötselföreskrifter kan olika verksamheter regleras, som kan

förutses negativt påverka de marina värdena.

Marina naturreservat i Sverige

❿ Holmöarna (Västerbottens län) 

❿ Kopparstenarna/Salvorev vid Gotska Sandön (Gotlands län) 

❿ Falsterbohalvön/Måkläppen (Skånes län) 

❿ Kullaberg (Skånes län) 

❿ Hallands Väderö (Skånes län) 

❿ Gullmarsfjorden (Västra Götalands län) 

❿ Knähaken (kommunalt reservat: Helsingborgs stad) 

Av de fem nationalparker vi har i våra kustområden är det bara 
Gotska Sandön som har större skyddade marina områden omkring sig.



Fiskefria zoner
Internationella studier har nyligen visat att totalt fiskeför-
bud inom områden som är viktiga uppväxtområden för fisk
har gynnsamma effekter på fisket. Antalet organismer,
även fisk, ökar fort när de lämnas ostörda och fisken
vandrar ut till omgivande områden redan efter några år. 

I Sverige har vi inte några naturreservat med fiskeför-
bud. I första hand är det med fiskerilagstiftningen som
fisket regleras i vårt land. Fiskeriverket har härigenom
möjlighet att skydda ett marint område mot negativa effek-
ter orsakade av fisket. Våra kunskaper om orsakssamban-
den och näringsvävarna i den relativt artfattiga Östersjön
är fortfarande ganska dåliga. Det är inte helt givet att fisk
automatiskt växer till och förökar sig i och med att fiske
förbjuds, men försök bör utföras för att studera effekterna 

av fiskefria zoner i Östersjön. I regeringens senaste miljö-
proposition anges att det är viktigt att följa den biologiska
mångfalden i jämförbara områden med olika typer av
skydd. Man avser att "uppdra åt Fiskeriverket och Natur-
vårdsverket att utreda möjligheten för att det i ett av de fem
nya marina områdena skall råda fiskeförbud till år 2010,
varefter effekterna av detta skydd utvärderas". Kanske kan
detta vara en lösning för de hårt ansatta fiskepopulationer-
na i Östersjön? 

Lästips 
Naturvårdsverkets rapport 5116, Kust- och skärgårdsområden i Sverige. 

Bevarandestrategi. Rune Frisén, 2000.
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INTERNATIONELLA KONVENTIONER
OM MARINT SKYDD

Ett antal internationella överenskommelser (konventioner) finns

rörande skydd och förvaltning av marina områden, där Sverige på

olika sätt förbundit sig att skydda marina miljöer.

❿ Kriterier för och definitioner av Marina Skyddsområden
(MPA) togs fram 1992 av Internationella Naturvårdsunionen

(IUCN), samtidigt som en aktionsplan underströk vikten av att

etablera ett globalt program för skyddade havsområden. 

❿ Konventionen om biologisk mångfald från Rio de Janeiro

1992 går att tillämpa på havet, men i det s.k. Jakarta manda-

tet vid det andra partsmötet lyfte man fram "Marine and

coastal biological diversity". Där fastläggs att varje part skall,

så långt som möjligt, etablera ett system av skyddade områ-

den, där särskilda åtgärder måste vidtas för att bevara biolo-

gisk mångfald.

❿ För Östersjön gäller framför allt Helsingfors-konventionen
(HELCOM), som 1994 antog en rekommendation om "Protec-

tion of a System of Coastal and Marine Baltic Sea Protected

Areas". Här framhålls med stor tydlighet att Östersjön består

av ett stort antal unika ekosystem, biotoper och arter och man

rekommenderar att tretton skyddsområden (BSPA, Baltic Sea
Protected Areas) avsätts inom svenskt område. HELCOM har

också pekat på behovet av att skydda marina miljöer och

kustbiotoper i rapporten HELCOM Red List of Marine and

Coastal Biotopes and Biotope Complexes in the Baltic Sea and

Kattegat, 1998.

❿ På naturvårdssidan kan också nämnas de internationella

Ramsar- och Bernkonventionerna som skyddar vissa bioto-

per och ett antal arter av vilda djur och växter, också i kust-

miljöer.
Området runt Askö och Hartsö i Trosa skärgård är ett av HELCOMs tretton förslag
till svenska skyddsområden i Östersjön (BSPA). 


