
HAV I  BALANS/LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

11ÖSTERSJÖ I  2005

••••••••••••••
•••••••
•

•••••••
•••••••• • •••

••••
•••
•••
••••

••
••
••

•

•

•••••••••••
•••

••
•••

•••••
••••••
•••

•

•Ålgräs hittades
•inga fynd

A

B

C

D E

G

H

Ålgräs inventerat längs Skånes kust

Ängelholm

Helsingborg

Malmö

Trelleborg
Ystad

Simrishamn

Åhus

Falsterbo

Sölvesborg

Öresund Hanöbukten

F

C. Området tidigare väl undersökt. 
Gynnsamma förutsättningar ger hög 
täckningsgrad och en djuputbred-
ning på 5-6 m.   

H. Gynnsamma förutsättningar. 
Grundområdena ligger relativt 
skyddade mellan öar och skär. Ålgräs 
förekom på samtliga lokaler med hög 
täckningsgrad och med en djuput-
bredning ned till 5-6 m.

E. Här var exponeringsgraden och 
vågpåverkan troligtvis alltför hög. Ripplar 
i sedimentet indikerar att sanden rör sig. 
Dessutom består delar av denna kust av 
sand blandad med block och sten. 
Utanför Ystad förekommer dock ett 
relativt kraftigt bestånd av ålgräs.

F. Området bedömdes 
som alltför utsatt av 
vågor och strömmar 
för att vara gynnsamt 
för ålgräs, varför inga 
inventeringar 
utfördes.

G. Inget ålgräs hittades. 
Troligtvis är kusten alltför 
exponerad. 

Skåne

A. och B. Ålgräs  i de inre, långgrunda 
delarna, endast ned till 2 m djup. Låg 
täckningsgrad. Troligtvis är övriga delar 
alltför exponerade för vågor för att 
miljön ska vara gynnsam för ålgräs. 

 D. Ålgräsbestånd 
förekommer ned till mellan 
4 och 6 m. Relativt hög 
täckningsgrad.

Flera politiker, myndigheter och miljöorganisationer i 
Östersjöregionen har länge drivit frågan om att få Öster-
sjön klassad som ett särskilt känsligt havsområde av FNs 
internationella sjöfartsorganisation IMO. Det fi nns goda 
skäl för att området behöver ha ett speciellt skydd mot 
skador orsakade av sjöfarten (se faktaruta). Hittills har 
sju havsområden identifi erats som särskilt känsliga, bland 
annat Stora Barriärrevet utanför Australien. 

Sjöfarten i Östersjön
I Östersjöområdet sker ca 150 000 fartygsrörelser per år, 
exklusive färjetrafi ken. Mängden gods som transporteras 
på dessa fartyg uppgår i dag till 500 miljoner ton och man 
räknar med en dubblering inom 15 år. 

De snabbt ökande oljetransporterna med stora tankfar-
tyg från hamnar i Ryssland och de Baltiska staterna är ur 
sjötrafi ksynpunkt det största hotet mot Östersjöns miljö. 
Tankfartyg med laster upp till 100 000 ton trafi kerar dagli-
gen Östersjön. Sjötransporterna av olja uppgår idag till 
160 miljoner ton/år och beräknas öka till runt 250 miljoner 
ton år 2015. 

Risken för ett totalhaveri med en stor oljetanker i Öster-
sjön är visserligen inte lika stor som på de stora oceanerna 
på grund av skillnaderna i väder- och vågförhållanden. 

Däremot är risken för kollisioner och grundstötningar 
betydligt större.

Ryssland vill inte vara med
Vid ett ministermöte i Östersjöländernas samarbetsorgan, 
HELCOMs, regi under 2003 beslöt östersjöstaterna utom 
Ryssland, att utarbeta en gemensam ansökan till IMO om 
att göra Östersjön till ett PSSA-område. 

Att Ryssland inte stödde ansökan berodde främst på 
osäkerheten om framtida skyddsåtgärder som kan innebära 
restriktioner för sjötrafi ken. Ryssland är idag en av världens 
största oljeexportörer och sjötransporterna av olja är av 
vital betydelse för landets ekonomi. Ryssland har emeller-
tid endast tillgång till fyra utskeppningsområden för olja, 
varav Östersjön är ett. En utbyggnad har skett av hamn-
kapaciteten i det inre av Finska viken och oljeterminalen 
i Primorsk har nu en urlastningskapacitet av 60 miljoner 
ton olja/år.

Vad händer nu? 
År 2004 tog IMO ett principbeslut om att klassa Öster-
sjön utom ryska vatten som ett PSSA-område. Detta beslut 

Sjöfarten i Östersjön och särskilt den snabbt ökande mäng-

den oljetransporter medför stora risker för vårt känsliga 

innanhav. Fartygsolyckor både här och i andra vatten 

har påskyndat arbetet med att förbättra sjösäkerheten. 

Alla Östersjöländer med undantag av Ryssland har nu 

begärt att få Östersjön klassat som ”ett särskilt känsligt 

havsområde” ett s.k. PSSA, och fl era nya skyddsåtgär-

der har föreslagits inom ramen för detta internationella 

regelverk. Ett slutgiltigt beslut kommer i mitten av 2006.

TEXT: SVERKER EVANS, NATURVÅRDSVERKET

Östersjön – ett 
särskilt känsligt 
havsområde

π Mängden gods som transporteras på Östersjön uppgår idag till hela 
500 miljoner ton. Man räknar med en dubblering inom tio år.

Fo
to

: B
jö

rn
 R

öh
sm

an
/N



HAV I  BALANS/LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

12 ÖSTERSJÖ I  2005

innehöll inga extra skyddsåtgärder, men östersjöländerna 
har därefter i samråd utarbetat gemensamma förslag på 
skyddsåtgärder som i mars 2005 lämnats till IMO. Ett slut-
giltigt beslut om att Östersjön ska utses som PSSA tas av 
IMO under första halvåret 2006.

Åtgärdsförslaget från HELCOM :
® Nya trafikseparationssystem införs norr om Rügen och 

i Bornholmsgattet. Detta är högriskområden där flera 
farleder möts. 

® I den nuvarande leden mellan Gotlands sydspets och 
Hoburgs bank begränsas fartygens djupgående till 12 
meter. Fartyg med större djupgående hänvisas till en ny 
djupvattenled söder om Hoburgs bank (se figur 6).

® Två skyddsområden där fartygstrafik blir helt förbjuden 
föreslås, nämligen Norra Midsjöbanken och den sydost-
liga delen av Hoburgs bank. 

Hoburgs bank är ett Natura 2000-område som korsas 
av den nuvarande farleden i sitt nordvästra hörn. Anled-
ningen till att denna led bibehålls är att det är en etable-
rad trafikled och att en avstängning måste tas upp inom 
IMO, vilket kan ta flera år i anspråk. En förflyttning av 
all sjötrafik, ca 20 000 fartyg per år, till den nya djupvat-

tenleden skulle också innebära att flera fartyg trängs ihop 
på en mindre yta vilket ökar risken för kollisioner. Den nya 
leden är dessutom 17 nautiska mil längre. Om all sjötrafik 
överfördes dit skulle det betyda en ökad transportsträcka 
på cirka 340 000 nautiska mil per år (16 varv runt jorden) 
och en ökad bränsleförbrukning med 25 000 ton per år, 
med ökade avgasutsläpp som följd.

Bidrar PSSA till att skydda Östersjöns miljö?
Beslut om flera riskreducerande åtgärder har fattats tidiga-
re inom HELCOM. Ett omfattande arbete har också lagts 
ned på att sjömäta särskilda korridorer för att därigenom 
erbjuda sjöfarten breda, djupa och säkra farledsområden dit 
den tunga fartygstrafiken kan hänvisas.

Dessa åtgärder bedöms ändå inte helt kompensera den 
riskökning som en ökad trafikintensitet medför. Dessutom 
finns det inget som tyder på att den väntade trafikökningen 
kommer att ske med tonnage av bästa säkerhetsstandard. 

Om Östersjön erhåller status som PSSA-område bidrar 
detta, tillsammans med genomförandet av de föreslagna 
skyddsåtgärderna, till att ytterligare minska risken för 
negativa effekter på Östersjöns marina miljö.

HELCOM, IMO OCH PSSA

HELCOM (Convention on the Protection of the Marine Environment 

of the Baltic Sea) är Östersjöländernas samarbetsorgan för skydd av 

Östersjöns marina miljö. Konventionen har funnits sedan 1974 och 

reviderades 1992. Sedan 1994 är även EU medlem.

IMO (International Maritime Organization) är FNs sjöfartsorgani-

sation och är det viktigaste organet som beslutar om internatio-

nella regler som rör sjösäkerhet och skyddet av den marina miljön. 

Reglerna som tagits fram av IMO utgör en balans mellan sjöfartens 

intressen och skyddet av den marina miljön.

PSSA, ett särskilt känsligt havsområde (Particularly Sensitive Sea 

Area) är enligt IMO ett havsområde som är känsligt för sjöfartens 

potentiella miljöpåverkan. 

För att få rikta en ansökan till IMO om att få ett område klassat som 

särskilt känsligt ska tre villkor uppfyllas: 

® havsområdet måste vara av ekologisk, socioekonomisk och/eller 

vetenskaplig betydelse

® internationell sjöfart bedöms kunna skada havsområdet 

® skyddsåtgärderna kan genomföras inom ramen för IMO.

Utnämningen förstärker det internationella erkännandet av områdets 

ekologiska betydelse. IMOs regelverk ställer krav på att verksamma 

inom sjöfarten är informerade om att speciell försiktighet skall iakt-

tagas vid genomfart. Tre typer av skyddsåtgärder kan vidtas 

® Skärpta utsläppsregler för olja, farliga flytande ämnen, avfall och 

svavel. Östersjön är redan klassat som specialområde för dessa 

fyra utsläppskategorier.
® Ruttsystem och rapporteringsplikt i enlighet med IMOs regler för 

farledsplanering och anmälningsplikt. Det finns för närvarande 

cirka 10 trafikseparerade leder i Östersjön. Ett särskilt känsligt 

havsområde kan också innehålla ett eller flera områden som helt 

bör undvikas av fartyg 
® Andra åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan som t.ex. 

lotsplikt eller andra system för att styra sjötrafiken.

En PSSA-klassificering ger emellertid inte möjlighet att ställa krav 

på fartygens utformning, konstruktion, utrustning eller bemanning. 

Krav på isklass eller dubbelskrov för fartyg som trafikerar Östersjö-

området kan alltså inte tillgodoses genom att klassa området som 

PSSA-område. Enkelskrovsfartygen kommer dock ändå att fasas ut 

enligt en plan antagen av IMO och EU. 
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π Figur 6. Gränser i havet samt de föreslagna skyddsområdena och 
farledernas sträckning.  Kartunderlag från SMHI.

Hoburgs 
bank
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Midsjöbanken

Nuvarande farled
föreslaget djupgående max 12 m
Ny djupvattenledsvensk ekonomisk zon

baslinjen
läns- och territorialvattengräns

Föreslagna skyddsområden

VAD SÄGER HAVSRÄTTEN?

Förenta Nationernas Havsrättskonvention är det mest omfattande 

internationella avtalet om hur världens länder skall dela upp haven, 

vilka regler som skall gälla vid utnyttjandet av dess resurser samt 

bestämmelser till skydd för den marina miljön. 

I Havsrättskonventionen finns flera viktiga områdesdefinitioner 

som alla handlar om hur en kuststat får beräkna ”sina” havsområ-

den och om vilka rättigheter och skyldigheter en kuststat har:

® Baslinjen motsvarar i princip en uträtad kustlinje som också 

förbinder de yttersta skären. 

® Inre vatten är det vattenområde som ligger innanför baslinjen. 

Där har staten full suveränitet

® Territorialhavet räknas ut till en gräns av högst 12 nautiska 

mil från baslinjen. Staten har suverän bestämmanderätt om 

vad som får göras och av vem. Utländska fartyg har rätt att 

passera genom dessa områden. Kuststaten kan dock kräva att 

de använder anvisade farleder. Däremot kan kuststaten inte 

bestämma utformning, konstruktion, bemanning eller utrust-

ning av utländska fartyg.

® Den ekonomiska zonen får inte ha en utsträckning utöver 200 

nautiska mil från baslinjen. Här har kuststaterna suveräna rättig-

heter till naturresurser och rätten att bestämma över vetenskap-

lig forskning och miljöskydd. Dock är zonen i flera avseenden 

internationell vilket i princip innebär rätt till fri sjöfart. Kuststa-

ten kan utfärda regler för att förhindra, begränsa och kontrol-

lera föroreningar från fartyg i den ekonomiska zonen. Rätten 

att ingripa mot utländska fartyg på grund av överträdelser av 

lagstiftningen är däremot begränsad. Det är i stället flaggstaten 

(det land vars flagga fartyget bär) som har ett direkt ansvar för 

att dess fartyg rättar sig efter internationella regler oavsett var 

fartygen befinner sig. Om ett fartyg har brutit mot internatio-

nella regler åligger det flaggstaten att på en stats begäran inleda 

utredning och, om tillräckliga bevis finns, inleda rättsprocess. 

® Det fria havet är den del av havet som ligger utanför territo-

rialhaven och de ekonomiska zonerna. På grund av Östersjöns 

begränsade storlek är hela havsområdet uppdelat mellan strand-

staterna och det finns inget fritt hav som gränsar till Sveriges 

ekonomiska zon.  

® I de fall havet mellan två länder ”inte räcker till” för de olika 

zonerna tillämpas den s.k. mittlinjeprincipen.

Fo
to

: H
an

s 
Ka

ut
sk

y.


