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Förord
Denna rapport har tagits fram inom Länsstyrelsen i Västra Götalands läns miljö-
målsprojekt för riksdagens miljökvalitetsmål ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. Länet har ett stort ansvar för att värna den biologiska mångfalden och 
fisket i länet eftersom det är här de artrikaste och mest produktiva havsmiljöerna finns 
i Sverige. Syftet med rapporten är att ge en bakgrund och kunskapssammanställning 
om den biologiska mångfalden och fisket i länets havsområde.

I rapporten tas också upp åtgärdsförslag vilka behandlas vidare i en formell remiss 
och vid dialogmöten under 2002. De slutgiltiga åtgärdsförslagen från miljömålsprojek-
tet kan därför komma att se annorlunda ut än i denna underlagsrapport. Diskussioner 
och material som tas fram inom miljömålsprojektet läggs kontinuerligt ut på projektets 
hemsida på:

www.o.lst.se/projekt/miljomal
Synpunkter på rapportens struktur och innehåll har lämnats av Niklas Egriell, Bengt 

Frizell, Key Höglind, Leif Lettesjö, Hans Oscarsson och Karin Pettersson. Författarna 
ansvarar dock ensamma för rapportens innehåll.

Göteborg i juni 2002

Sven Swedberg
Naturvårdsdirektör
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Sammanfattning
Riksdagens miljökvalitetsmål Hav i balans samt 
levande kust och skärgård innebär att: ”Västerhavet 
och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produk-
tionsförmåga och den biologiska mångfalden skall 
bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- 
och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så 
att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden skall skyddas mot ingrepp och andra stör-
ningar.”

Syftet med denna rapport är att ge en bakgrund 
och kunskapssammanställning om de delar av mil-
jökvalitetsmålet som berör biologisk mångfald och 
fiske i Västra Götalands län.

Den naturligt höga salthalten och stor variation 
i livsmiljöer medför att havsområdet i Västra Göta-
land är artrikast i Sverige. Förutsättningarna för 
fisket är också gynnsamma och produktionen av fisk 
och ryggradslösa djur i Skagerraks grunda områden 
är hög jämfört med övriga Europa. Havet har därför 
alltid varit en viktig resurs och inkomstkälla för 
människan i Västra Götaland men det har också 
inneburit att vi har påverkat havet genom fiske, 
jakt, exploatering av stränder och som mottagare av 
utsläpp sedan lång tid tillbaka.

Trots att kunskapen om den biologiska mångfalden 
i havet är begränsad så är flera arter så allvarligt 
hotade att de är upptagna på rödlistor och i olika 
internationella överenskommelser där Sverige åtagit 
sig att skydda och bevara dessa arter. Sammanfatt-
ningsvis har ArtDatabanken pekat ut flera marina 
arter som behöver särskilda insatser och av dessa 
finns de flesta huvudsakligen i Västra Götaland t.ex. 
slätrocka, snäckor och ormstjärnor. En av förutsätt-
ningarna för arternas välbefinnande är kvaliteten och 
utbredningen av deras livsmiljöer. Marina naturtyper 
som visat på tillbakagång har listats av EG i det 
så kallade habitatdirektivet och omfattar bl.a. rev, 
estuarier (älvmynningar), sandbankar samt grunda 
vikar och sund. Utbredningen av ålgräsängar är på 
tillbakagång. Under år 2000 genomfördes en under-
sökning som visade att ålgräsängarnas arealer i 
fem av länets kustkommuner har halverats sedan 
1980-talet. I grunda vikar har tillväxten av fintrådiga 
alger ökat vilket leder till att vegetationen förändras 
och att tidigare bara sandbottnar nu täcks av algmat-
tor under sommaren. I vissa områden längs kusten, 

särskilt i bottenvattnet i de inre fjordarna råder peri-
odvis också syrebrist som kan leda till förändrad art-
sammansättning och bottendöd. Minskad biologisk 
mångfald i Västra Götaland har flera orsaker t.ex. 
exploatering av känsliga områden, fiske som bedrivs 
med för känsliga bottnar skadliga metoder, överfiske, 
bifångster av känsliga arter, samt övergödning och 
miljögifter (behandlas inte i denna rapport, se mil-
jökvalitetsmålen ”Ingen övergödning” och ”Giftfri 
miljö”).

De flesta bestånd av bottenlevande kommersiella 
fiskarter, t.ex. torsk, kummel, vitling, kolja och röd-
spätta är för hårt exploaterade och/eller har för låg 
andel könsmogen fisk och är allvarligt hotade. För 
ett antal viktiga fiskebestånd saknas kunskap om 
beståndens status, t.ex. bleka, havskatt och pigghaj. 
Utfiskade bestånd är inte unikt för Västra Götaland, 
samma situation råder i angränsande områden i hela 
den Europeiska gemenskapen. Fisken känner inga 
gränser och flera av bestånden rör sig över stora 
havsområden under delar av sina liv. Orsakerna till 
de sviktande fiskbestånden är liksom för den biolo-
giska mångfalden flera, men det viktigaste är ett för 
hårt riktat fisketryck och oselektivt fiske med stora 
bifångster både inom länets havsområde och i övriga 
delar av Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön.

Riksdagen har beslutat om delmål som anger inrikt-
ning och tidsperspektiv för det fortsatta konkreta 
miljömålsarbetet. Delmålen har regionaliserats för 
länet och efterföljande text är sammanfattningar av 
de fyra delmål som diskuteras i denna rapport.

Skydd av marina områden  (delmål 1): 
Marina skyddsområden är ett viktigt verktyg för 
bevarandet av mångfald och kan också gynna fisket 
genom export av fisk och larver till omgivningen. 
Kunskapen om länets havsområde är relativt god 
nära kusten, men i de öppna havsområdena saknas 
kunskap om bottnarnas livsmiljöer och skyddet är 
i princip obefintligt utanför trålgränsen. För att nå 
detta delmål krävs det att fiskarena, Fiskeriverket och 
Länsstyrelsen samarbetar för att förbättra kunska-
pen, skydda den biologiska mångfalden och gynna 
fiskresursen särskilt i länets yttre havsområde.

SAMMANFATTNING
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Åtgärder för hotade marina arter och fiskstammar 
(delmål 3):
Detta innebär att åtgärdsprogram skall tas fram och 
genomföras. För länet gäller att hotbilder beskrivs 
för redan identifierade arter och att kunskapen om ej 
identifierade arter och bestånd förbättras. Förutsätt-
ningen för att kunna bevara hotade arter är god kun-
skap om arternas förekomst och ekologi. Lokalt och 
regionalt ska Länsstyrelsen prioritera kartläggning av 
marina biotoper samt genomförande och uppföljning 
av åtgärdsprogram för de hotade arterna.

Minska bifångsterna (delmål 4):
Syftet är att skydda biologisk mångfald och gynna 
fisket genom att minska bifångsterna. Hotade arter 
och biotoper ska därmed skyddas från skadliga effek-
ter orsakade av fiske och fisket skall bedrivas på 
sådant sätt att skadliga effekter på ekosystemens 
funktion minimeras. Selektiva redskap skall använ-
das så att fångst av ungfisk, oönskade fiskarter, 
marina däggdjur och sjöfågel och annan bifångst 
minimeras. Fisken i Västra Götaland med stora 
bifångster där åtgärder är nödvändiga är trålfisket 
efter havskräfta, ålryssjefisket och snörpvadsfisket 
i innerskärgården. Den huvudsakliga vägen för att 
minska bifångsterna är att utveckla selektiva redskap 
och att se till att regelverket anpassas så att använd-
ningen av dessa stimuleras. Andra lösningar är att 
förbjuda vissa typer av redskap i områden där upp-
växande fisk riskerar att fångas, t.ex. genom att flytta 
ut trålgränsen och förbjuda snörpvadsfiske i inner-
skärgården.

Anpassning av uttaget av fisk (delmål 5):
Den grundläggande principen för ett uthålligt fiske 
är att resursutnyttjandet inte överstiger ekosystemets 
produktionsförmåga. Under de senaste åren har till-
gången på vuxen fisk, bl.a. de viktiga arterna torsk 
och rödspätta minskat katastrofalt i länets kust-
vatten. Syftet med målet är att fisket bedrivs på 
sådant sätt att skadliga effekter på ekosystemens 
funktion minimeras. Selektiva redskap skall använ-
das så att fångst av ungfisk minimeras. Målet handlar 
i första hand om fiskeflottans storlek och hur fisket 
bedrivs och gäller även andra länders fiskare som 
utnyttjar fiskevatten i och utanför Västra Götalands 
län. Viktiga åtgärder för att nå målet är att; förbättra 
kunskapsunderlaget om fiskvandringar, lekområden, 
rekrytering, lokala bestånd och näringssök, skydda 
fisken på sina lek, födo- och uppväxtplatser, utveckla 
selektiviteten i fisket, höja minimåttet på vissa fiskar-
ter så att de hunnit reproducera sig innan de fiskas, 
samt förbättra tillsynen av redskap och fiskeuttag.

SAMMANFATTNING
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Den fria vattenmassan, pelagialen, med våra två brännmanetsarter; den gula Cyanea capillata och den blå Cyanea lamarcki. 
Exponerad hårdbotten med mjukkorallen Död mans hand Alcyonium digitatum. Hårdbotten på något större djup med långtaggig 
sjöborre Echinus acutus och ätlig sjöborre Echinus esculentus. Mjukbotten med havskräfta Nephrops norvegicus. Foto: Mattias Sköld

Livsmiljöerna i havet är minst lika många som på 
land och våra havsområden hyser precis som tro-
piska områden rika biotoper som korallrev och sjö-
gräsängar. Livet uppstod i havet och här finns djur- 
och växtgrupper som aldrig koloniserat land, och 
i bara liten utsträckning eller inte alls finns i söt-
vattensmiljöer t.ex. tagghudingar, armfotingar, näs-
seldjur och svampdjur.

Västra Götalands län har ett stort ansvar för att 
värna om den biologiska mångfalden i sitt havsom-
råde eftersom det är här de allra artrikaste svenska 
havsmiljöerna finns. Området har också naturligt en 
mycket stor produktionspotential. Som exempel kan 
nämnas att den årliga avkastningen av kommersiellt 
intressanta fisk och skaldjursarter beräknas till 74 
kg per hektar och år i Skagerrak- Kattegatt, jämfört 
med 54 i Nordsjön och 23 kg per hektar och år 
i Östersjön. Produktionen av fiskföda i Skagerraks 
grunda områden är också hög i jämförelse med 
övriga Europa. Havet har därför alltid varit en viktig 
födoresurs och inkomstkälla för människan i Västra 
Götaland men det har också inneburit att vi har 
påverkat miljön genom fiske, jakt och exploatering 
av stränder sedan lång tid tillbaka. Fiske är en viktig 
näring och del av vår kultur samt en viktig förutsätt-
ning för att hålla kusten levande, men dagens situa-
tion är dessvärre nedslående. Ett stort antal arter 
som t.ex. torsk, vitling, kummel och slätrocka är 
hotade av ett för intensivt fiske. Fisket och den biolo-
giska mångfalden hotas också av övergödning som 

medför att livsmiljöerna förändras genom igenväx-
ning av vikar och syrebrist i bottenvattnet. Oselek-
tiva fiskemetoder t.ex. kräfttrålning och ålryssjefiske 
medför bifångster av ungfisk och icke kommersiella 
arter. Bottentrålning medför också en påverkan på 
bottnarna och vissa organismer, t.ex. korall- och 
svampdjur kan ta allvarlig skada av dessa redskap.

Beskrivning av området
Geografiskt består vår kust av ett skärgårdslandskap 
med djupa fjordar, kalspolat berg och dalgångar 
fyllda med sediment. Havsbottnarna domineras av 
s.k. postglaciala leror som avsatts efter den senaste 
istiden. Utmed land och i vikar har leran överlagrats 
med mo och sand. Berggrunden saknar oftast jord-
täckning och ger ett kargt intryck. Norra delen av 
kusten, undantaget den yttre delen av skärgården, 
utgörs av bohusgranit, medan gnejs dominerar söder 
om Gullmarsfjorden. Kusten och skärgården har 
stora nivåskillnader (drygt 150 m). De största vat-
tendjupen är exceptionella för svenska förhållanden, 
120 m i Gullmarsfjorden och 247 m i Kosterfjor-
den-Väderöfjorden. Längre ut på sluttningarna mot 
norska rännan finns djupa mjuk- och hårdbottnar.

Strömmar och hydrografi
Sötvattentillflöden från älvar och bräckt vatten från 
Östersjön, vindar och landskapets utformning är de  
huvudsakliga faktorerna som påverkar hydrografin 
och vattencirkulationen längs västkusten. Det utsö-

Hav och kust i Västra Götalands län

HAV OCH KUST I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Syftet med denna rapport är att presentera ett regionalt underlag och lägesbeskrivning till riksdagens 
miljökvalitetsmål ”Hav i Balans samt levande kust och skärgård” och de delmål som berör biologisk 
mångfald och fiske i havet
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Livsmiljöerna
Skärgårdsområdena i Västra Götaland, från Tistlarna 
i söder till Idefjorden i norr, består till stor del 
av grunda havsvikar och trånga sund som utgör 
viktiga uppväxtområden för flera kommersiellt vik-
tiga fiskarter. Ur biologisk synpunkt är de grunda 
havsvikarna mycket produktiva och viktiga för såväl 
fisk och många olika typer av bottendjur som för 
flera fågelarter. De vegetationsklädda mjuka bott-
narna karaktäriseras av ålgräsängar mellan 1-8 m 
djup och i mer skyddade områden med utsötat vatten 
förekommer också nating. Här söker många arter 
skydd och föda, t.ex. torskungar som rekryteras till 
dessa områden under sommaren. På de vegetations-
fria områdena på ler- och sandbottnarna ovanför 
ålgräsängen återfinns andra arter som t.ex. sandrä-
kor och ungstadier av plattfiskar som skrubba och 
rödspätta. Mellan de öppna bottnarna och ålgräset 
finns ofta blåmusselbankar som bildar gynnsamma 
livsmiljöer för många andra organismer och utgör 
viktig föda för bl.a. ejdrar och sjöstjärnor.

De grunda hårda bottnarna uppvisar som regel en 
tydlig zonering av djur och växter med det typiska 
havstulpanbältet i vattenytan. Olika arter avlöser 
sedan varandra i djupled, grundast lever grönalger 
följt av brunalgerna blåstång, knöltång och de större 
tarearterna av släktet Laminaria samt djupast olika 
rödalgsarter som i klart vatten kan leva ned till 
ca. 30 m djup. I exponerade grundområden kan 
taren bilda ”skogar”, t.ex. på utsjöbankarna Gris-
bådarna på gränsen till Norge och grundområdena 
väster om Kosterfjorden-Väderöfjorden. Hårdbotten-
miljöerna är mycket artrika och varierande beroende 
på hur exponerade de är för vind och vågor. Det 
som begränsar mängden organismer på de grunda 

tade ytvattnet och det saltare bottenvattnet åtskiljs 
av ett gränsskikt, en s.k. haloklin. Detta skikt kan 
variera i tjocklek och djup men finns i Kattegatt 
och Skagerraks kustvatten på ca 15 m djup. Utanför 
Skagerraks kust är haloklinen mer variabel. Omsätt-
ningstiden för vattnet varierar från dagar i ytvattnet 
till år i vissa av fjordarnas djupvatten. Tidvattnets 
påverkan på havsnivån är relativt liten, som mest upp 
till 20 cm i norra Bohuslän, men kan i vissa områden 
ha stor betydelse för vattenutbytet t.ex. i Idefjorden. 
Variationer i vädret med hög- och lågtryck kan ofta 
påverka vattenståndet mer än tidvattnet.

Ytvattenströmmar från Östersjön via Öresund och 
Bälten, följer västkusten norrut och tillför utsötat 
vatten. Tillskott av saltare vatten från Nordsjön och 
Atlanten påverkar huvudsakligen norra Bohuslän och 
djupvattnet i Kattegatt. Påverkan från sötvatten är 
också stor i innerskärgården och fjordarna. Den bio-
logiska mångfalden ökar med den ökande salthalten 
längs kusten. Detta betyder att det längre norrut 
längs kusten finns fler arter och en högre biologisk 
mångfald. En liknande gradient av den biologiska 
mångfalden förekommer från kustnära områden med 
utsötat vatten till den yttre skärgården med nära 
oceanisk salthalt, hög exponeringsgrad och god vat-
tenomsättning. I miljöer med utsötat vatten (estua-
rier) kan det även bildas en s.k. ekoton d.v.s. ett 
ekologiskt övergångsområde med en blandning av 
organismer som är anpassade till sötvatten, brack-
vatten och saltvatten. Ett exempel är Nordre älvs 
mynning, där den biologiska mångfalden är hög. 

Älvmynningar är ekologiska övergångsområden och kan inne-
hålla arter från både sötvattensområden och havet. 
(omritad från SNV Rapport: 5162)

Flygbild över Nordre älv. Foto: Svante Hultengren

HAV OCH KUST I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
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hårda bottnarna är tillgången på fria ytor och ofta 
är ytorna helt täckta av fastsittande djur och växter. 
Fiskfaunan är mer artrik än på de mjuka bottnarna 
och består i större utsträckning av stationära arter 
som t.ex. snultror och smörbultar. Nedanför språng-
skiktet på ca. 15 m djup finner vi också fler arter 
som är beroende av hög och stabil salthalt. På dessa 
djup dominerar djur över växter och vanliga arter på 
klippbottnar är olika arter av svampdjur, nässeldjur, 
mossdjur och tagghudingar samt hummer och krabb-
taska. 

De grunda mjukbottenområdena är rika på bot-
tendjur som utgör föda för uppväxande fisk. Fiskpro-
duktionen i grunda havsvikar kan uppgå till 40-50 
kg per hektar och år. Med ett marknadsvärde på 15 
kronor per kg för fisken motsvarar detta ett värde på 
675 kr per hektar och år. Grundområdenas ekono-
miska betydelse för fisket är utan tvekan stor och har 
varit ett av de starkaste argumenten för att skydda 
områdena från exploatering. Det är också ett av 
skälen till att i princip alla områden mellan 0-6 m 
djup i länet är av riksintresse för yrkesfisket enligt 
miljöbalken.

Också de djupare bottnarna i Västerhavet är rika 
på livsmiljöer som hårdbottnar, kullersten, sand, 
skalgrus och lerbottnar. Artrikedomen är hög och 
har uppskattats till ca 250 arter bottendjur större än 
1 mm bara på de mjuka lerbottnarna i Kattegatt, 
och ännu fler i Skagerrak. De vanligaste djurgrup-
perna på mjuka bottnar är havsborstmaskar, blöt-
djur, kräftdjur och tagghudingar. Tätheten kan vara 
mycket hög, upp till 10.000 individer per kvadratme-
ter. Trots de höga tätheterna är tillgången på föda 
vanligtvis det som begränsar djurtätheten på de dju-
pare havsbottnarna. För det kommersiella fisket är 
dessa områden av stor betydelse. Här fiskas bl.a. 
torsk, kolja, vitling, plattfisk och havskräfta- arter 
som alla livnär sig på bottendjuren.

Djupa hårdbottnar och rev är biologiskt intressanta 
miljöer som under senare år uppmärksammats bl.a. i 
Kosterfjorden, Väderöfjorden och de djupare delarna 
av Gullmarsfjorden. Här finner vi en stor mångfald 
av djurgrupper som koraller och svampdjur. Artri-
kast är  korallreven i norra delarna av länet och bäst 
undersökta är dessa i Kosterfjorden. I Sverige har 
noterats ca. 4300 marina ryggradslösa djur, 200 av 
dessa är endast funna i Kosterfjorden-Väderöfjorden 
och 21 av dom är direkt knutna till korallreven. 
Djupa hårdbottnar finns också i de öppnare delarna 
av Skagerrak men vår kunskap om dessa områden är 

Livsmiljöer i grunda vikar. De öppna sand- och lerbottnarna på 0-1m djup är viktiga rekryterings- och uppväxtområden 
för plattfiskar som rödspättan. Strax nedanför växer ålgräsängarna som är betydelsefulla som skydd för t. ex. torskungar 
som kan förekomma i flera hundra per hektar. Foto: Mattias Sköld (vä) och Anders Axelsson (hö)

Havsbottnarnas gräs. De djupare lerbottnarna är fulla 
av grävande organismer som t. ex. ormstjärnorna Amp-
hiura filiformis. Bottenfiskar och havskräftor betar av 
ormsträrnornas armar som sticker upp ur sedimentet. 
Ormstjärnans armar kan växa ut igen.
Illustration: Jonas Gunnarsson

HAV OCH KUST I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
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mycket begränsad. Både naturliga rev och artificiella 
sådana som t.ex. vrak har alltid varit kända som 
goda fiskeplatser och här ansamlas stora individer av 
arter som t.ex. torsk, sej, långa och lubb.

Marina miljöer är känsliga för störningar
Livsmiljöerna utefter kusten och i havet är liksom 
miljöer på land känsliga för störningar i form av 
exploateringar där mark och vatten tas i anspråk för 
byggnation och hamnanläggningar, och brukande på 
olika sätt t.ex. genom fiske. Detta kan innebära att 
viktiga habitat som lekområden minskar i omfattning 
eller fragmenteras och på så sätt kanske tappar sin 
funktion som lekområden om de är för små eller 
uppdelade i mindre områden. En aspekt som måste 
tas hänsyn till vad gäller exploatering och nyttjande 
av kustzonen är att den till ytan är liten. Om vi 
betraktar vår kust är den förvisso lång men mycket 
smal i jämförelse med djupare havsområden och 
livsmiljöer på land. Konsekvenserna är följaktligen 
proportionellt mycket större om 1 hektar ålgräsäng 
muddras bort än om 1 hektar skog avverkas på 
land, sett i ett länsperspektiv och förutsatt att den 
biologiska mångfalden är ”lika stor” i de båda natur-
typerna.

Djur och växter på bottnarna är känsliga för 
direkta störningar orsakade av t.ex. bottentrålning 
och muddring. En del av störningarna är naturliga 
t.ex. isens avskavning av organismer i strandkanten 
under vintern- d.v.s. processer som är viktiga för 
dynamiken inom och mellan arter. Vad som är avgö-
rande för om störningar har långsiktigt negativa 
effekter är hur ofta de inträffar i relation till hur 
känsliga de organismer är som störs. Särskilt känsliga 
är sådana organismer som själva bygger upp eller 
modifierar sin livsmiljö t.ex. korallrev, gamla mussel-
bankar på mjukbottnar och ålgräsängar. Om sådana 
miljöer förstörs kommer troligtvis organismerna till-
baka men det kan ta mycket lång tid innan t.ex. ett 
djuphavskorallrev åter byggts upp och fungerar som 
livsmiljö för andra arter.

Fiske och jakt kan också innebära indirekta stör-
ningar för havets ekosystem. Grundläggande för 
dessa former av resursutnyttjande är att uttaget inte 
överstiger återväxten men  fiske kan också medföra 
andra förändringar i ekosystemet. Om en art, t.ex. en 
rovfisk försvinner eller påtagligt minskar i antal eller 
storlek kan detta få konsekvenser i andra delar av 
näringsväven genom att andra arter ökar i antal. 

Vid överfiske kan förändringarna i storlekssam-
mansättning få konsekvensen att den totala fiskpro-
duktionen minskar. Överfiske kan också leda till 
minskad rekrytering (färre fiskar föds) på grund av 
minskad förekomst av lekande fisk.

Bojar och bryggor kan påverka grundområden genom störning 
av de känsliga bottnarna och fragmentering av livsmiljöerna. 
Foto: Svante Hultengren

Nyttjande av kust och hav

Yrkesfiske och beredningsindustri
För kustbefolkningen i Västra Götaland har fisket 
alltid varit en viktig källa till näring. Fynd från för-
historiska boplatser visar att de första kustborna i 
stort sett fiskade samma arter som dagens fiskare. 
Sillfisket har genom århundraden varit det viktigaste 
kustfisket och har under de stora sillperioderna lett 
till god försörjning och att folk flyttat ut i skärgår-
den. När sillens vandringar uteblev kunde istället fat-
tigdom och elände råda under långa perioder.

Under 1900-talet har fisket förändrats kraftigt, 
både till karaktär och antal yrkesverksamma fiskare. 
Fisket revolutionerades i och med att båtarna istället 
för att seglas och ros fick motorer. Motorstyrkan 
i båtarna har med tiden också mångdubblats och 
idag är det sällsynt att en trålare har mindre motor-
styrka än 1000 hk. Detta tillsamans med den tek-
niska utvecklingen av redskap som snörpvadar och 
trålar, möjligheten att hantera stora redskap, söka 
sig längre ut till havs och hjälpmedel att lokalisera 
fisken, har gjort att fångsterna ökat. Effektiviseringen 
har medfört att färre fiskare är yrkesverksamma; 
1945 var ca. 4000 licensierade fiskare verksamma 
i Västra Götaland, idag är de drygt 900. Räknat i 
värde svarar länets yrkesfiskare för 60 % av alla 
svenska landningar motsvarande ett värde av 626 
milj. kr. 

Sillen minskade drastiskt i Nordsjön till följd av 
överfiske under 1960-talet vilket ledde till att sillfis-
ket till slut helt stoppades. Andra arter har sedan dess 

HAV OCH KUST I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN



13

haft större betydelse. I det mest kustnära fisket 
är ålfisket av störst betydelse. Det yrkesmässiga 
fisket efter vitfisk som torsk är idag litet p.g.a. 
mycket små fångster. Längs norra Bohuskusten är 
skaldjursfisket med mindre fartyg efter havskräfta 
och räka det viktigaste. I länets södra skärgård är 
flyttrålfiske med större fartyg efter sill, skarpsill 
och tobis av störst betydelse. Detta fiske bedrivs 
längre ut till havs, också utanför länet i Nordsjön 
och Östersjön. En stor del av fångsterna landas 
i danska hamnar och används till att framställa 
fiskmjöl och olja. Beredning av foderfisk sker 
också vid SVCs fiskmjölsfabrik i Rönnäng på 
Tjörn.

Fiskberedningsindustrin i länet har lång tra-
dition och en bred produktionsinriktning. På 
flera orter i mellersta Bohuslän t.ex. Kungshamn, 
Smögen, Ellös, Mollesund och Klädesholmen är 
beredningsindustrin av stor betydelse för syssel-
sättningen. Produktionen är i huvudsak inriktad 
på halvförädlade produkter av t.ex. sill, ansjovis, 
räkor, fileér, kaviar/rom, men även högförädlade 
fiskprodukter t.ex. panerad fisk, gratänger och 
fiskbullar har stor betydelse. Beredningsindustrin 
i länet är beroende av importerad råvara från 
utlandet.

Vattenbruk
Den viktigaste formen av vattenbruk i Västra 
Götaland är musselodling. Produktionen varierar 
runt 1500 ton per år men tillstånd finns för 
en produktion av 7500 ton per år. Musselodling 
såsom det bedrivs med s.k. long-lineodlingar är 
en ganska unik odlingsform då odlingarna ”sår 
sig själva”. Genom att odlarna sätter ut underlag 
för musslorna att fästa sig vid får dessa en god 
tillgång på näring i form av växtplankton i den 
fria vattenmassan och behöver följaktligen inte 
heller tillföras föda.

Det finns endast ett fåtal fiskodlingar i länets 
kustvatten.

Turism, rekreation och friluftsliv
Fritidsfisket i Västra Götaland har alltid varit 
betydelsefullt för kustbefolkningen, särskilt det 
s.k. husbehovsfisket med nät, burar och liknade 
redskap. Under senare år har sportfisket (spöfiske) 
och fisketurismen också utvecklats och utgör idag 
75% av fritidsfisket. De vanligaste arterna som 
idag fångas är havsöring, makrill, vitling, skrubba, 
sandskädda samt hummer och krabbtaska. Fri-
tidsfisket efter torsk och rödspätta har liksom 
i yrkesfisket minskat p.g.a. överfiskade bestånd. 
Sportfisket har med hjälp av ny teknik som avan-
cerade positioneringssystem och ekolod på turbå-

Motorstyrka och storlek på dagens fiskebåtar har förändrats. 
idag är det sällsynt att en trålare har mindre motorstyrka än 
1000 hk. GG 690 Vingasand från Fiskebäck är utrustad för 
snörpvads- och flyttrålfiske. Foto: Karl Norling

Musselodling söder om Mollösund.  Foto: Karl Norling

 Värdet av Västra Götalands kust för rekreation och friluftsliv 
kan inte överskattas. Foto: Svante Hultengren

HAV OCH KUST I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
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tar och små snabba båtar, under senare år börjat 
bedrivas relativt långt ut till havs på utsjögrund och 
vrak.

Värdet av Västra Götalands skärgård för rekre-
ation och friluftsliv kan inte nog överskattas. 
Befolkningen i skärgården mångdubblas under som-
marmånaderna av sommargäster och turister. Båt-
turismen har t.ex. en mycket utpräglad säsong när 
människor uttnyttjar gästhamnar, naturhamnar och 
andra delar av kusten som under resten av året 
besöks i liten omfattning.

Industri, sjöfart och hamnar
Den tyngre industrin utefter kusten är liksom stä-
derna lokaliserade till lämpliga hamnområden. Göte-
borg vid Göta Älvs mynning är Nordens enda 
transoceana hamn som kan ta emot de allra största 
fartygen. Här finns också en mängd industrier bl.a. 
raffinaderier, varvsindustri, omlastningsanläggningar 
och uppströms älven kemikalieindustrier. Andra för 
industrin viktiga områden i länet är Stenungsund 
med sin kemikalieindustri och Scanraff i Brofjorden 
som är Sveriges största raffinaderi. De större fartygen 
anlöper dessa områden från utsjön, men mindre kust-
fraktfartyg och oljetankers utnyttjar även de inre far-
lederna utefter kusten. Passagerartrafik med större 
färjor avgår från och anlöper till Strömstad och 
Göteborg. Ett stort antal mindre färjor trafikerar 
skärgården för att underlätta för människor att bo 
och verka i en levande skärgård.

Hamnanläggningar i olika former innebär dels att 
vattenområden utnyttjas, men även att stränder och 
bottnar modifieras genom propellerverkan, utfyllnad 
och muddringar för kajanläggningar samt annan 
exploatering.

Industrin har under lång tid utnyttjat havet som 
mottagare av avfall och utsläpp från de industriella 
processerna. Så sker också idag, men synen på hur 
stora utsläpp av gifter och näringsämnen havet tål 
har radikalt förändrats. Idag sker fortfarande stora 
utsläpp av kyl- och avloppsvatten medans utsläppen 
av för miljön skadliga ämnen har minskat avsevärt.

Den tyngre industrin utefter kusten är liksom städerna lokalise-
rade till lämpliga hamnområden. Kemikalieindustrin i Stenungs-
sund. Foto: Jerry Eriksson

Hur är nyttjandet av havet reglerat?
Uttnyttjandet av havets resurser i form av fisk och 
skaldjur förvaltas nationellt med fiskerilagstiftningen. 
Många arter är kvoterade genom internationella 
beslut mellan EG och andra länder i fiskerikommis-
sioner. Regleringar avser oftast var, när och hur olika 
redskap får användas och fisk fångas t.ex. trålgrän-
sen, en gräns utefter kusten innanför vilken trålning 
är förbjuden, eller kombinationen av fredningsområ-
den, fredningstider och fiskeredskap vid fiske efter 
lax och öring. Regler finns också för hur redskapen 
skall vara utformade och hur stora de får vara.

Viktiga instrument när det gäller reglering av 
exploatering av kust och hav är liksom på land kom-
munernas detalj- och översiktplaner. Olika lagstift-
ningar reglerar den fysiska exploateringen av hav 
och kust t.ex. Plan- och bygglagen som innehåller 
bestämmelser om planläggning av mark, vatten och 
byggande. För miljön regleras det mesta med Miljö-
balken. Det är också i Miljöbalken som flera viktiga 
lagstadgade paragrafer finns rörande skyddet av kust 
och havsområden, t.ex. strandskyddet, naturreservat, 
djur- och växtskyddsområden. Även uttaget av mate-
riella resurser och utsläpp till vatten regleras med 
denna lagstiftning (se faktaruta sid 30).

HAV OCH KUST I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
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tering i kust- och skärgårdsområden sker med 
hänsyn till vattenområdenas produktionsförmåga, 
biologiska mångfald, natur- och kulturmiljövärden 
samt värden för friluftslivet.

Låg bullernivå eftersträvas.

Kust- och skärgårdslandskapets byggnader och 
bebyggelsemiljöer med särskilda värden värnas och 
utvecklas.

Samtliga kustvatten har god ytvattenstatus med 
avseende på artsammansättning samt kemiska och 
fysikaliska förhållanden enligt EG:s  ramdirektiv för 
vatten (2000/60/EG).

Marstrand. Foto: Bengt Frizell

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Miljökvalitetsmålet innebär att: 

Hotade arter och stammar har möjlighet att sprida 
sig till nya lokaler inom sina naturliga utbrednings-
områden så att långsiktigt livskraftiga populationer 
säkras.

Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmil-
jöer för hotade, sällsynta och hänsynskrävande 
arter samt för naturligt förekommande biotoper 
med bevarandevärde.

Kust- och skärgårdslandskapets naturskönhet, 
naturvärden, kulturmiljövärden, biologiska mång-
fald och variation bibehålls genom ett fortsatt var-
samt brukande.

Fiske, sjöfart och annat nyttjande av hav och vat-
tenområden, liksom bebyggelse och annan exploa-

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mång-
falden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och 
andra störningar (beslutat av Riksdagen våren 1999).
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1. Skydd för kust och skärgårdsområden
Senast år 2010 skall minst 50 % av skyddsvärda marina miljöer och minst 70 % av kust- 
och skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd. Senast 
år 2005 skall ytterligare fem marina områden vara skyddade som reservat och berörda 
myndigheter skall ha tagit ställning till vilka övriga områden i marin miljö som behöver 
ett långsiktigt skydd.

2. Strategi för hur kustens och skärgårdens kulturarv och odlingslandskap kan bevaras och 
brukas
Senast år 2005 skall en strategi finnas för hur kustens och skärgårdens kulturarv och 
odlingslandskap kan bevaras och brukas.

3. Åtgärder för hotade marina arter
Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade marina arter och 
fiskstammar som har behov av riktade åtgärder.

4. Minskning av bifångster
Senast år 2010 skall de årliga totala bifångsterna av marina däggdjur uppgå till maximalt 
1% av respektive bestånd. Bifångsterna av fåglar och oönskade fiskarter skall ha minimerats 
till nivåer som inte har negativ inverkan på populationerna.

5. Anpassning av uttaget av fisk
Uttaget av fisk, inklusive bifångster av ungfisk, skall senast år 2008 vara högst motsvarande 
återväxten, så att fiskbestånden kan fortleva och, om så är nödvändigt, återhämta sig.

6. Störningar från båttrafiken
Buller och andra störningar från båttrafik skall vara försumbara inom särskilt känsliga och 
utpekade skärgårds- och kustområden senast år 2010.

7. Utsläpp från fartyg
Genom skärpt lagstiftning och ökad övervakning skall utsläppen av olja och kemikalier från 
fartyg minimeras och vara försumbara senast år 2010

8. Åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten
Senast år 2009 skall det finnas ett åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten så att 
God ytvattenstatus uppnås

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

Delmål och åtgärdsstrategier
Miljökvalitetsmålet anger det tillstånd för havsmiljön som miljöarbetet skall sikta mot. 
Riksdagen har under 2001 beslutat om 8 delmål som anger inriktning och tidsperspektiv 
för det fortsatta konkreta arbetet.  

Delmålen för Hav i balans samt levande kust och skärgård är:
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Miljömålsarbete i Västra Götaland
Länsstyrelsen har i uppdrag att anpassa, konkretisera 
och precisera de nationella målen till förhållandena i 
länet. Länsstyrelsen skall också peka ut de viktigaste 
åtgärderna som behövs för att målen skall kunna 
nås. Arbetet med att regionalisera mål och föreslå 
åtgärder ska ske i dialog med berörda aktörer i länet. 
Det samlade arbetet med mål och åtgärder för Västra 
Götaland kommer att presenteras i en rapport under 
hösten 2002. Ett uppföljningsprogram till miljömåls-
arbetet skall också tas fram i vilket miljöövervak-
ningen är en viktig del.

Hav i balans samt levande kust och skärgård riktar 
sig mer eller mindre direkt på havsmiljön, men mål 
som primärt är riktade till andra miljöer än havet 
kan också vara viktiga för utvecklingen av havsmil-
jön samt livet i kust och skärgård.  Särskilt gäller 
detta miljökvalitetsmålen:

Avgränsningar i denna rapport
Miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust 
och skärgård” är i sin helhet omfattande. Denna rap-
port fokuserar därför på delar av målet som berör 
biologisk mångfald och fiske i havet (delmål 1, 3, 4 
och 5).

För delmål 2 och 7 finns redan underlag sam-
manställt för Västra Götaland i projektet ”Miljö i 
Väst Skärgård”.

Delmål 2. ”Strategi för hur kustens och skärgården 
kulturarv och odlingslandskap kan bevaras och 
brukas”
Se ”Levande skärgård. Kulturmiljövård. Länssty-
relsen Västra Götaland rapport 2000:6” och 
www.o.lst.se/projekt/skargard/kultur.pdf

Delmål 7. ”Utsläpp från fartyg”
Se ”Mindre gift på drift. Länsstyrelsen Västra Göta-
land rapport 1999:37” eller www.o.lst.se/projekt/
skargard/mindregift.pdf

För delmål 6 och 8 finns inget eller mycket begränsat 
regionalt underlag.

Delmål 6. ”Störningar från båttrafiken” 
För delmål 6 finns endast begränsat underlag fram-
taget men rapporten ”Tysta områden i Västra Göta-
lands län. Länsstyrelsen i Västra Götaland rapport 
2001:18” behandlar delvis dessa frågor.

Delmål 8. ”Åtgärdsprogram för EG:s ramdirektiv för 
vatten”,
håller på att införas i den svenska förvaltningen, 
därför finns inget regionalt underlag framtaget för 
Västra Götalands län. Se faktaruta sid 29.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

INGEN ÖVERGÖDNING

BARA NATURLIG FÖRSURNING

ETT RIKT OLINGSLANDSKAP

GOD BEBYGGD MILJÖ

GIFTFRI MILJÖ

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD
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visade att ålgräsängarnas arealer i fem av länets kust-
kommuner har halverats sedan 1980-talet. Marina  
livsmiljöer (habitat) som visat på tillbakagång i kva-
litet och utbredning har listats av EG i habitatdirek-
tivet vilket för marina miljöer omfattar bl.a. rev, 
estuarier och sandbankar.

Orsakerna till en minskad biologisk mångfald i 
Västra Götalands havsområden är flera:

fiske med för stora fångster av både mål- och 
bifångstarter 

övergödning som ger upphov till igenväxning av 
grunda havsvikar, algblomningar, syrebrist och 
bottendöd

utsläpp av miljögifter som rubbar naturliga system 

exploatering av känsliga områden  

I ett generationsperspektiv menar Riksdagen att mil-
jökvalitetsmålet innebär bl. a. att:

Hotade arter och stammar har möjlighet att sprida sig 
till nya lokaler inom sina utbredningsområden så att lång-
siktigt livskraftiga populationer säkras

Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för 
hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter samt för 
naturligt förekomande biotoper med bevarandevärde

Är Västra Götalands hav i balans?

Flera marina fiskar  i Västra Götaland återfinns på 
ArtDatabankens rödlistor bl.a. helgeflundra, sillhaj, 
slät- och knaggrocka och en del arter knutna till 
estuarier. Vildlax är dessutom listad i EG:s habitatdi-
rektiv. Under år 2000 testades också kriterierna för 
första gången på en del ryggradslösa djurgrupper 
och det konstaterades att även en del marina kräft-
djur, blötdjur och tagghudingar nu betraktas som 
hotade. För många marina arter är dessvärre kun-
skapsbristen stor och flera djurgrupper har ännu inte 
kunnat prövas enligt kriterierna som t.ex. nässeldjur 
och armfotingar. Sammanfattningsvis har ArtData-
banken pekat ut flera marina arter som behöver 
särskilda insatser och av dessa finns de flesta huvud-
sakligen i Västra Götaland.

Utbredningen av ålgräsängar är på tillbakagång. 
Under år 2000 genomfördes en undersökning som 

Till vänster frisk botten 
som bearbetas av botten-
djur flera centimeter ner 
i sedimentet. Till höger 
av syrebrist störd botten. 
Sedimentet är svart ända 
upp till ytan och inga djur 
finns som syresätter sedi-
mentet. 
Foto: Hans C. Nilsson

Kust och skärgårdslandskapets naturskönhet, naturvärden 
kulturmiljövärden, biologiska mångfald och variation bibe-
hålls genom ett fortsatt varsamt brukande

Fiske, sjöfart och annat nyttjande av hav och vattenområ-
den, liksom bebyggelse och annan exploatering i kust- 
och skärgårdsområden sker med hänsyn till vattenområde-
nas produktionsförmåga, biologiska mångfald, natur- och 
kulturmiljövärdensamt värden för friluftslivet.

ÄR  VÄSTRA GÖTALANDS HAV I BALANS?

Den biologiska mångfalden är i obalans
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Fisket är i obalans
De flesta bestånd av fisk, t.ex. torsk, kummel, vitt-
ling, kolja och rödspätta har för liten andel könsmo-
gen fisk och har beskattats för hårt. Dessa bestånd 
betraktas utom biologiskt säkra gränser. Kunskap 
saknas om andra viktiga bestånd av t.ex. bleka, havs-
katt och pigghaj.

Orsakerna till de sviktande fiskbestånden är liksom 
för den biologiska mångfalden flera, men det vikti-
gaste är ett för hårt riktat fisketryck och oselektivt 
fiske med stora bifångster både inom länets havsom-
råde och i övriga delar av Kattegatt, Skagerrak och 
Nordsjön.

En könsmogen torsk var tidigare 60-70cm i Nord-
sjön, numer blir den könsmogen vid ca 55cm. 

En fullvuxen torsk kan bli upp till 180cm och väga 55kg.

Tillåten minsta storlek på 
torsk som får fångas är 30cm.

ÄR  VÄSTRA GÖTALANDS HAV I BALANS?
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Hur skall vi uppnå Hav i balans?

Den biologiska mångfalden, eller biodiversiteten, 
utgörs av livet på jorden i alla olika former samt 
helheten. Biologisk mångfald delas ofta in i tre olika 
nivåer, men i själva verket finns det många fler nivåer 
där man kan urskilja och mäta biologisk mångfald: 

mångfalden på ekosystemnivå 

mångfalden av arter, inklusive samspelet mellan 
arter 

genetisk variation inom och mellan enskilda 
bestånd. 

I begreppet biologisk mångfald brukar också inräk-
nas de biologiska processer och funktioner som 
upprätthålls i miljön, exempelvis cirkulation av 
näringsämnen, pollinering och predation (d.v.s. att 
rovdjur äter bytesdjur).

Den biologiska mångfald vi idag har på jordklotet 
är resultatet av drygt 4 miljarder år av förändringar 
och anpassningar (evolution). Allt sedan människans 
jägar- och samlarsamhällen och de första kulturerna 
har denna mångfald dessutom stått under påverkan 
från vår egen art. Vi har genom denna påverkan 
förändrat och i en del fall förstört livsmiljön för 
många arter och dessa förändringar har under senare 
år skett i en allt snabbare takt. 

Sverige har undertecknat en internationell överens-
kommelse, konventionen om biologisk mångfald (se 
Faktaruta sid 34) där vi förbinder oss att vårda vår 
biologiska mångfald och nyttja den på ett uthålligt 
sätt.

Att bevara biologisk mångfald handlar inte om att 
antalet arter ska bli så stort som möjligt. Den vikti-
gaste innebörden är att begreppet biologisk mångfald 
betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har 
ett landskap med många olika naturtyper, olika arter, 
och en stor genetisk variation inom arterna. Alltså 
bidrar även naturligt artfattiga miljöer till variations-
rikedomen, i första hand bland ekosystemen. Ett 
exempel är Östersjön, som på grund av sin speciella 
utvecklingshistoria har tämligen få arter jämfört med 
Västerhavet. Samtidigt är Östersjön unik som värl-
dens största brackvattenshav. Det betyder att Öster-
sjön bidrar till variationen bland ekosystem på global 
nivå, medan Västra Götaland bidrar till variationen 
på nationell nivå och Kosterfjorden-Väderöfjorden 
på regional nivå genom stor variation och flera för 
Västra Götaland och även Sverige unika arter och 
habitat.

För att få bra förutsättningar att bevara den biolo-
giska mångfalden i den marina miljön i Västra Göta-
land måste vi bedriva skogsbruk, jordbruk, sjöfart 
och industri utan att hav, kust- och skärgårdsområ-
dena utsätts för onaturliga halter av näringsämnen 
och gifter. Vi måste också planera samhället i länet 
så att olika arter av djur och växter kan leva i vår 
närhet.

Fisket i havet måste också bedrivas på ett hållbart 
sätt så resurserna inte tar slut, andra arter påverkas 
och att fiskeredskapen inte orsakar skador på livs-
miljöerna. Dessa problem tas upp i avsnittet ”Fiska 
Hållbart”.

Varför bevara biologisk mångfald?
Det finns flera anledningar till att vi bör bevara den 
variationsrikedom som livet har utvecklat i havet. 
Argumenten kan delas upp i fyra huvudkategorier 
som anges nedan. Meningarna kan vara delade om 
vilken av dessa kategorier som är viktigast, men varje 
kategori har en sådan kraft att de flesta är eniga om 
det meningsfulla i att bevara mångfalden. 

Biologisk mångfald är...

”variationsrikedomen bland levande organismer av alla 
ursprung (inklusive landbaserade, marina och andra akva-
tiska ekosystem) och de ekologiska komplex i vilka dessa 
organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem.” 

Källa: konventionen om biologisk mångfald, artikel 2

HUR SKALL VI UPPNÅ HAV I BALANS?

Värna om den biologiska mångfalden i havet!

För att uppnå Hav i balans måste delmålen uppfyllas. I detta avsnitt diskuteras förslag på hur detta 
kan genomföras. Det första avsnittet handlar om delmål 1 och 3 samlat under rubriken ”Värna om den 
biologiska mångfalden i havet”. Delmål 4 och 5 är samlade under rubriken ”Fiska hållbart”.
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Nyttoargumentet: 
Vi behöver bevara mångfalden därför att vi använder 
den eller kan komma att använda den. Ekonomiska 
sektorer som fisket är direkt beroende av havs- och 
skärgårdsområdena och deras produktion. Även den 
genetiska variationen i havet är  värdefull. Generna 
är den yttersta ”råvaran” för den bioteknik som nu 
tillämpas inom läkemedelsindustrin och andra områ-
den som t.ex. forskning om ämnen som förhindrar 
påväxt av alger och djur på båtbottnar. Idag har vi 
endast kunskap för att använda en bråkdel av den 
genetiska variationen som finns i våra havsområden, 
och vi vet inte vilka behov vi har i framtiden.

Ekologiska värden: 
Ekosystemen i havet och skärgården utför många 
tjänster för människan och samhället utan att vi 
reflekterar över det, exempelvis mikroorganismernas 
frigörelse av näringsämnen och nedbrytning av föro-
reningar i mark och vatten. De ekologiska värdena 
förutsätts ofta vara ”gratis” i ekonomiska kalkyler. 
Likväl är de viktiga och mer eller mindre beroende av 
att vi bevarar mångfalden. 

Estetiska värden: 
Livets variationsrikedom ger oss människor ovärder-
liga skönhetsupplevelser. Naturen i Västra Götaland 
har varit en viktig inspirationskälla för konst, littera-
tur och annat mänskligt skapande genom århundra-
den, värdet av detta går knappast att överskatta. 

Etiska motiv:
Den biologiska mångfalden är resultatet av flera mil-
jarder år av evolution. Vi kan ställa oss själva två 
etiska frågor om vilken moralisk rätt människan har 
att: 

breda ut sig på bekostnad av tusentals andra arter? 

utarma naturresurserna och därmed krympa val- 
och utvecklingsmöjligheterna för alla kommande 
generationer? 

Kunskapsbrist är  ett problem när det gäller att  
bevara den biologiska mångfaldens alla aspekter. 
Naturvårdsverket har nyligen beviljat anslag för 
forskningsprogrammet MARBIPP (Marne Biodiver-
sity, patterns and processes). Syftet med MARBIPP är 
att ta fram kunskap kring biologisk mångfald längs 
hela den svenska kusten. Forskningen är främst inrik-
tad på nyckelartsamhällen, såsom algbälten, ålgräs-
ängar och blåmusselbankar. Forskningen omfattar 
både samhällenas ekologi och de ekologiska tjänster 
de ger som t. ex. i vilka miljöer fiskyngel har bäst 
förutsättningar för att överleva och växa upp. MAR-
BIPP är ett tvärvetenskapligt program med forskare 
från Göteborgs- och Stockholms universitet, samt 

Knubbsälen är Bohusläns landskapsdjur. 
Foto: Tero Härkönen

Beijerinstitutet. Det är dessutom kopplat till ett EU-
program om biologisk mångfald. 

Läs mer om programmet:

www.marbipp.tmbl.gu.se/

HUR SKALL VI UPPNÅ HAV I BALANS?

Positiva effekter av fullt skyddade marina 
områden 
Ett verktyg för att värna biologisk mångfald och  
fiskresurserna är att inrätta fullt skyddade marina 
områden (”no take zones”, “ecological reserves” eller 
“fully-protected marine reserves”) som så långt som 
möjligt är skyddade från alla störande aktiviteter och 
verksamheter samt allt fiske och uttag av resurser.

På senare tid har flera forskare visat på positiva 
ekologiska effekter både i och utanför fullt skyddade 
marina områden. Utökade fördelar finns om områ-
dena bildar ett nätverk av fullt skyddade områden.

Fullt skyddade marina områden bevarar biodiver-
sitet och kan gynna fiskeriresurserna samt är det 
bästa sättet att skydda stationära arter och bevara 
viktiga habitat. Fullständigt skydd kräver oftast en 
bred förankring samt allmänhetens stöd och engage-
mang, vilket är komplicerat men nödvändigt för att 
få marina skyddsområdens alla fördelar.
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Läs mer om fullt skyddade områden på:

www.compassonline.org

Om effekter av fullt skyddade områden på 
omkringliggande fiske:

Roberts et al. 2001. Effects of marine reserves on adjacent 
fisheries. Science 294: 1920-1923

Roberts, C.M., Halpern, B., Palumbi, S.R., Warne, R.R. 2001. 
Designing Marine reserves networks. Conservation Bio-
logy In Practice. 3: 10-17 

Om marina skyddsområden i Nordsjön

FSBI (2001) Marine protected areas in the North Sea, 
Briefing paper 1. Fisheries Society of the British isles. 
Finns på: www.le.ac.uk/biology/fsbi/fsbi.pdf

Tillväxt av kommersiellt intressant fiskbiomassa i fullt skyddade 
områden och i omkringliggande fiskade områden vid St. Lucia, 
Karibien. (omritad från Roberts et al. Science 294:1920-1923)

I fullt skyddade marina områden (inringat 
område) ökar 

tätheten av organismer

biomassan

medelstorleken på individer

antalet arter

Förändringarna beror huvudsakligen på minskad dödlighet 
och bevarande av livsmiljöerna (habitaten).

Utanför men i anslutning till fullt skyddade 
marina områden ökar

mängden fisk (både juvenil och adult)

Ökningen beror på överskott från det fullt skyddade 
området

Nätverk av fullt skyddade marina områden 
medför

ett bättre skydd av fler arter och habitat mot nega-
tiva effekter som miljöförändringar, katastrofer och 
olyckor än isolerade områden

Meningen med nätverket är att möjliggöra spridning 
mellan skyddade områden och att trygga förutsättningar 
för att alla arter och habitat skyddas. Nätverk av områden 
med begränsad storlek fördelar också positiva och nega-
tiva effekter mellan enskilda fiskare. 

Fullt skyddade områden fyller följande syften

bevarar arter och habitat

bibehåller funktioner i ekosystemet

de kan också förbättra fiskresurserna genom att:

bibehålla eller öka fångsterna i omkringliggande 
områden 

skydda fisken och dess livsmiljöer

HUR SKALL VI UPPNÅ HAV I BALANS?
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bristfällig. Kriterierna för  hotkategorier består av 
uppskattad populationsminskning, utbrednings- och 
populationsstorlek m.m. Kriterierna är framtagna 
av internationella naturvårdsunionen (IUCN). De 
beskrivande kategorierna och tydliga kriterierna till-
sammans med den breda internationella förankringen 
gör systemet mycket användbart.

Exemplet slätrocka och torsk 
Slätrockan, Dipturus batis har lång livslängd med 
relativt långsam tillväxt. Efter 10 år blir den köns-
mogen och honan lägger då ca. 40 äggkapslar. 
Äggkapslarna och rockungarna är “bentiska” d.v.s. 
bottenlevande, med begränsad spridningsförmåga. 
Vuxna slätrockor har möjlighet till god spridnings-
förmåga då de kan röra sig över stora områden.

Torsken, Gadus morhua är långlivad med relativt 
snabb tillväxt och reproducerar sig årligen efter 
könsmognad vid 3-4 år. Honan lägger mellan 0,5-5 
miljoner ägg beroende på storlek. Larv- och juvenil-
stadierna lever i den fria vattenmassan i ca. 20 veckor 
med stor spridning. Även vuxna individer av torsken 
har möjlighet till god spridningsförmåga då de kan 
röra sig över stora områden när de skall leka.

En känslighetsanalys grundad på ett antal bio-
logiska förutsättningar redovisas i tabellen nedan. 
Denna relativt enkla analys av de biologiska förut-
sättningarna för känsligheten för störningar, visar att 
slätrockan (S) har hög känslighet i 8 fall av 10 medan 
torsken (T) är känslig på endast 2 punkter.

Indelning av i kategorier av rödlis-
tade, hotade och livskraftiga arter 
enligt IUCN och ArtDatabanken 
(se även: www.artdata.slu.se)

Är vissa arter mer känsliga än andra? -Ja!
Arter kan vara mer eller mindre känsliga för stör-
ningar. Detta beror på artens naturliga förutsätt-
ningar och känsligheten för direkt mänsklig påverkan 
från jakt, fiske och miljögifter eller indirekt genom 
förändring av den marina livsmiljön. Ur ekologisk 
synpunkt är arter generellt mer sårbara för stör-
ningar om de t.ex. har en lång generationstid och 
föder få individer med begränsad spridning.

Förutsättningar viktiga för en arts skyddsstatus:

regionalt, nationellt eller internationellt hotad

utgör en viktig resurs för näringen i länet 

historiskt har funnits i Västra Götalands län 

utgör nyckelart för speciella livsmiljöer 

Med nyckelart menas att den på olika sätt struktu-
rerar och tydligt påverkar den miljö de lever i som 
t.ex. ålgräs som bildar sjögräsängar, musslor som 
bildar bankar och koraller som skapar rev.

Naturvårdsbiologin erbjuder idag ett antal utveck-
lade redskap för sårbarhetsanalyser som direkt kan 
uppskatta populationers känslighet för störningar. 
Vissa av dessa redskap kräver detaljerad kunskap 
om populationers åldersstruktur och genetiska sam-
mansättning, kunskap som vi förfogar över bara för 
ett mindre antal arter. Det system som används av 
ArtDatabanken för rödlistning i Sverige kan även 
användas för arter där information saknas eller är 

Slätrockan är idag akut hotat i Västerhavet, p.g.a. artens biologiska förutsätt-
ningar i kombination med att arten utgör bifångst i bottentrålfisket. Torsken 
finns fortfarande kvar i Västerhavet, trots att beståndet är kraftigt överfiskat. 
Tillbakagången hos torsken är inte p.g.a. känslighet utifrån biologiska förut-
sättningar, utan den främsta anledningen är ett högt fisketryck som är ett 
resursförvaltningsproblem.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Livslängd

Tillväxt

Reproduktion

Antal avkomma

Spridning som larver och juveniler

Spridning som adulta (vuxna)

Utbredning

Beroende av specifik miljö

Förekomst

Trofinivå (var arten befinner sig i näringsväven)

KÄNSLIGHET

Hög  Låg

lång T, S  kort

långsam S  snabb T

sällan S  oftaT

få S  många T

liten S  stor T

liten   stor S, T

fläckvis S  jämn T

stort   litet S, T

sällsynt S  vanlig T

högt upp T, S långt ner

HUR SKALL VI UPPNÅ HAV I BALANS?

T= = S
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Övervakning av biologisk mångfald
För att värna om den biologiska mångfalden i Västra 
Götaland behöver vi ökad kunskap om tillståndet i 
länet, väldefinierade mål som beskriver vad vi skall 
bevara samt lämpliga indikatorer på att målen upp-
fylls. Utöver detta krävs övervakningsprogram som 
kan upptäcka trender i den biologiska mångfalden 
och på ett tidigt stadium kan tala upptäcka föränd-
ringar. Om förändringar upptäcks måste också expe-
rimentella studier genomföras för att ta reda på vad 
som orsakat förändringen i mångfalden.

För naturreservat och särskilt de enligt habitat-
direktivet föreslagna Natura 2000 områdena gäller 
målet att den gynnsamma bevarandestatusen skall 
upprätthållas. Hur detta i praktiken skall genomföras 
är inte fastlagt men det innebär i stora drag att 
kvalitet (”hälsostatus”) och utbredning av habitat 
och arter som ingår i Natura 2000 områdena skall 
övervakas och rapporteras till EG. Övervakningen 
skall alltså inriktas dels på habitat som t.ex. ålgräs-
ängar och rev, men också direkt på skyddsvärda arter 
som tumlare och tobisgrissla.

Naturvårdsverket övervakar i Västra Götalands län:

hårdbottnars vegetation i Gullmarsfjordens myn-
ningsområde

beståndsutvecklingen av knubbsäl

regionalt övervakas i Länsstyrelsens regi också  
kusthäckande sjöfåglar

För Gullmarsfjorden, vårt första marina skyddsom-
råde, finns också ett särskilt program där övervak-
ning sker av:

hårdbottenfauna

ålgräsängars status (utveckling av programmet 
pågår)

epifauna på djupa mjukbottnar

havsöringens status i tillrinnade vattendrag

Utöver detta bedrivs i länet också miljöövervakning 
av Naturvårdsverket och Bohuskustens Vattenvårds-
förbund. De flesta av dessa program har annan 
målsättning än att specifikt följa den biologiska 
mångfaldens utveckling t.ex. uppföljning av miljö-
problem i form av övergödning och miljögifter samt 
viktig omvärldsinformation som hydrografi.

Det är viktigt att vi samordnar de resurser som satsas 
i lokala, regionala och nationella program. Ett effek-
tivt samutnyttjande av resurser förutsätter att:

det finns tydliga mål som går att förena

provtagningar och provtagningsprogram samord-
nas i så stor utsträckning som möjligt

kvalificerade sammanställningar och utvärderingar 
genomförs

resurser avsätts för miljöövervakning på ett lång-
siktigt sätt

Även om programmen kan ha olika målsättningar 
i detalj, så har alla miljöövervakningsprogram så 
mycket gemensamt att de med fördel kan samordnas 
för att kunna fastställa vilken störning som orsakar 
förändringen av den biologiska mångfalden.

Läs mer om miljöövervakning i Västra Göta-
land på vår hemsida:

www.o.lst.se/projekt/miljoovervakning

Provtagning av skottäthet i en ålgräs-
äng i Åbyfjorden. Foto: Mattias Sköld

HUR SKA VI UPPNÅ HAV I BALANS?
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Delmål för att bevara den biologiska mångfalden 

funktion och förekomst. Särskilt i länets öppna havs-
område saknas kunskap om havsbottens struktur och 
topografi som utgör väsentlig information vid kart-
läggning av skyddsvärda områden.

Teknik finns tillgänglig för baskartering av bot-
tentyp, struktur och djup, över stora bottenområden 
med avancerad ekolodning s.k. multibeamscanning.

De flesta av föreslagna Natura 2000 områdena 
bedöms ha ett relativt gott skydd vad gäller exploate-
ringar i områdena bl.a. med strandskyddet och för en 
del av områdena finns särskilda reservatsföreskrifter. 
Fiskets påverkan t.ex. oselektivt ålfiske i grundområ-
den och musselfiske med släpande redskap i känsliga 
områden med musselbankar bedöms däremot ha all-
varliga negativa konsekvenser för bevarandestatusen 
i områdena (se delmål 4 och 5).

Länsstyrelsen har ansvar för skydd av marina 
områden ända ut till territorialgränsen, men det finns 
ännu ”inga” marina skyddsområden i länet som 
ligger utanför kustzonen. Arbetet med att ta fram 
underlag i form av inventeringar och sammanställa 
kunskap om skyddsbehov har bedrivits huvudsakli-
gen i kustzonen och vi saknar kunskap om de öppna 
havsområdena. Med största sannolikhet är påverkan 
på bottnar utanför kustzonen större då dessa är mer 
utsatta för skadliga fiskemetoder som t.ex. kräft- 
och fisktrålning. Särskilt i länets öppna havsområde 
krävs att fiskeri- och naturvårdsintressena samarbe-
tar för att både skydda den biologiska mångfalden 
och gynna fiskresursen genom att etablera marina 
skyddsområden.

Åtgärdsförslag
Marina områden behöver dokumenteras och kartläggas 
fullständigt ända ut till territorialgränsen. Detta kan 
genomföras med bl.a. avancerad ekolodning, s.k. multibeam-
scanning

Förvaltningsplaner upprättas för skyddsvärda områden  
där ytterligare skydd övervägs i form av naturreservat 
och att verksamheter (sjöfart, friluftsliv, akvakultur m.m.) 
anpassas till de biologiska värdena

Lek- och uppväxtplatser för fisk dokumenteras fullständigt 
ända ut till territorialgränsen

Fisket i skyddsvärda områden regleras genom tekniska reg-
leringar och fiskeförbud s.k. fullt skyddade områden så att 
känsliga miljöer inte påverkas negativt och fiskeresursen 
gynnas i närliggande områden

Delmål 1 ”Skydd för kust och skärgårds-områden”

Senast år 2010 skall minst 50 % av skyddsvärda marina 
miljöer och minst 70 % av kust- och skärgårdsområden 
med höga natur- och kulturvärden i Västra Götalands län 
ha ett långsiktigt skydd.

Syfte
Syftet med målet är att genom skyddsområden 
bevara biologisk mångfald, gynna fiskresursen samt 
bevara värdefulla kulturmiljöer på land, i strand-
zonen och under vattenytan t.ex. vrak (kultur-
miljöaspekterna behandlas ej närmare i denna 
underlagsrapport).

Etablerandet av marina skyddsområden för biolo-
gisk mångfald är integrerat med arbetet med Natura 
2000 och EG:s art- och habitatdirektiv (se avsnittet 
marina skyddsområden i Västra Götaland sid. 38). 
Syftet med Natura 2000 är att uppnå gynnsam beva-
randestatus för utpekade habitat och arter. 

Införandet av marina skyddsområden för biologisk 
mångfald bör också integreras med fiskeriförvalt-
ningen. Undersökningar visar att områden som skyd-
das från fiske återhämtar sig snabbt (några år) genom 
att antal organismer ökar och att de blir större. 
Den positiva effekten sprider sig även till omkringlig-
gande områden utanför de fullt skyddade marina 
områdena, som tidigare nämnts. Undersökningar har  
visat att både den biologiska mångfalden och fiskre-
sursen gynnas. Införandet av skyddade marina områ-
den kan genomföras med både fiskerilagstiftning och 
Miljöbalken eller som en kombination av dessa.

Målet innebär också att länets grundområden (0-6 
m) skall ha ett fullgott skydd mot fysisk påverkan 
och att grunda havsvikar skall restaureras genom att 
vägbankar öppnas och andra åtgärder vidtas så att 
vattenomsättningen och förutsättningarna för växt- 
och djurlivet förbättras.

Mycket av skyddsbehovet hanteras med Miljöbal-
ken när det gäller t.ex. utsläpp och exploatering 
av kust och vattenmiljöer. För att nå målet är det 
betydelsefullt att kommunerna och Länsstyrelsen är 
restriktiva med möjligheterna att ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken.

Vad behöver göras?
Det krävs ett förbättrat kunskapsunderlag både med 
inventeringar av havets livsmiljöer och kvalitetsana-
lys av dessa. Vi saknar också goda indikatorer på 
biologisk mångfald för att kunna identifiera och följa 
utvecklingen i länet, d.v.s. vetenskapligt framtagna 
verktyg som beskriver den biologiska mångfaldens 
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Delmål 3 ”Åtgärder för hotade marina arter”

Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts 
för de hotade marina arter och fiskstammar som har 
behov av riktade åtgärder

Exempel på rödlistade arter: stör Acipencer 
sturio lokalt utrotad (RE) (till vänster), stink-
padda Bufo calamita -starkt hotad (EN) och 
medusahuvud Gorgonocephalus spp. starkt hotad 
(EN). Illustration Stör: Linda Nyman.
Foto: Mattias Sköld

Syfte
Målet syftar till att bevara särskilt de hotade arter 
som är så sällsynta och tillbakaträngda idag att de 
inte kan återhämta sig på egen hand även om miljön 
förbättras. För länet gäller att hotbilder beskrivs och 
att åtgärdsprogram tas fram för hotade arter och 
populationer.

I vårt miljömålsarbete inom målet ”Levande sjöar 
och vattendrag” kommer de fiskar som vandrar upp 
i sötvatten för att leka d.v.s. lax och flod- och havs-
nejonöga att beskrivas. Hoten för dessa arter finns 
i stor utsträckning inom de limniska miljöerna. För 
atlantlaxen har ett förslag till åtgärdsprogram upp-
rättats av Fiskeriverket, Naturvårdsverket, laxforsk-
ningsinstitutet (LFI) och länsstyrelserna i Halland 
och Västra Götaland. Naturvårdsverket har tagit 
fram ett åtgärdsprogram för stinkpadda. I övrigt 
saknas åtgärdsprogram för de rödlistade arterna.

Åtgärdsförslag
Hotade arter och fiskpopulationer som har identifieras 
med EG:s art och habitatsdirektiv, OSPARs (Oslo-Paris-
kommissionens) kriterier för skyddsvärda arter och habi-
tat, samt Artdatabankens rödlistor skyddas

Hotade unika bestånd identifieras genom genetiska och 
ekologiska analyser

Kunskapsläget om hotbilder och de hotade arternas åter-
etableringsförmåga förbättras

Kunskapen om fiskvandringar, lekområden, rekrytering, 
födoområden och lokala bestånd ska förbättras och ligga 
till grund för förvaltningen av resurserna

Åtgärdsprogram för hotade arter och fiskpopulationer 
som identifieras startas och följs upp

Marina arter som rödlistats av ArtDatabanken och som finns i 
länet kan sammanfattas enligt följande:
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Alger och växter Ryggradslösa djur Ryggradsdjur

SÅRBARA

MISSGYNNADE

stör
lunnefågel

svartbent stranpipare

blötdjur (7 arter)

kransalgen axsträfse blötdjur (7 arter)
tagghudingar (5 arter)

flodnejonöga
havsnejonöga

slätrocka
stinkpadda

smal bandtång
dvärgbandtång

blötdjur (27 arter)
marina storkräftdjur (4 arter)

tagghudingar (7 arter)

knaggrocka
sillhaj
brugd

lax
sydlig skärsnäppa

kentsk tärna
tobisgrissla

tumlare

blötdjur (1 art)
marina storkräftdjur (1 art)

tagghudingar (2 arter)

tångsnärta
hälleflundra

mindre strandpipare
gråsäl

LOKALT
UTROTADE

AKUT
HOTADE

STARKT
HOTADE
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Fiska hållbart!
Den grundläggande principen för ett uthålligt fiske 
är att resursutnyttjandet inte överstiger ekosystemets 
produktionsförmåga. Under de senaste åren har till-
gången på vuxen fisk, bl.a. torsk, vitling, sill och 
rödspätta minskat avsevärt i länets kustvatten. Den 
främsta orsaken anses vara överfiske av bestånden. 
Konsekvenserna är att arternas möjlighet att åter-
hämta sig, d.v.s. återfå sin karaktäristiska struktur, 
funktion och produktivitet är begränsade.  Ett alltför 
intensivt fiske medför inte bara att tätheten av de 
beskattade bestånden minskar. Samtidigt förändras 
också ålders- och storleksstrukturen mot yngre och 
mindre fiskar. På längre sikt kan detta innebära att 
fiskbestånden inte längre återfinns i hela sitt naturliga 
utbredningsområde och att den genetiska samman-
sättningen utvecklas mot lägre diversitet i bestånden 
och att selektion sker för individer som tillväxer 
fort och reproducerar sig vid tidig ålder. Överfisket 
hotar utöver många viktiga bestånd, ett uthålligt och 
effektivt nyttjande av resursen samt den biologiska 
mångfalden genom att interaktioner i näringsväven 
påverkas.

Den bakomliggande orsaken till de resursanknutna 
problemen är bristfälligt samspel mellan forskningen, 
fiskets förvaltning, kontrollen av fisket och myndig-
hetsbeslut på olika nivåer. Det finns även resultat som 
visar att den minskade rekryteringen för ett flertal 
arter är kopplade till den storskaliga övergödningen 
med ökad täckningsgrad av fintrådiga grönalger i 
Västra Götalands grunda vikar (se faktarutan om 
Grunda havsvikar sid 36). 

Fiskeriverket har fått ytterligare medel för att driva 
på både den nationella och internationella utveck-
lingen av selektiva redskap samt utformandet av 
regler för användning av dessa.

Länsstyrelsen bör kraftfullt verka för att skon-
samma selektiva fiskemetoder används i större 
utsträckning så att fångsten av ung fisk och oönskade 
fiskarter minimeras. För att uppnå långsiktigt ekolo-
giskt och ekonomiskt hållbart fiske måste helheten av 
havet och dess resurser förvaltas som ett ekosystem. 
Utifrån en sådan syn får fisket inte hindra skyddet av 
hotade marina organismer och deras biotoper.

Delmål för att uppnå ett hållbart fiske i 
Västra Götaland
Marina organismer och habitat känner inga läns- 
eller nationsgränser, därför krävs samarbete mellan 
fiskare, myndigheter och organisationer på olika 
nivåer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
för att genomföra de kraftfulla åtgärder som krävs 
för att åstadkomma ett hållbart fiske i Västra Göta-

land. Flera av åtgärdsförslagen har tidigare framlagts 
inom ramen för projektet ”Miljö i Väst Skärgård” 
(se: www.o.lst.se/projekt/skargard/kust.htm).

Fiskebåten LL389 Kristina från Käringön är utrustad för nät-
fiske och burfiske efter havskräfta. Burfiske är ett exempel på 
selektivt fiske med små bifångster. Foto: Karl Norling

Delmål 4  ”Minskning av bifångster”

Senast år 2010 skall de årliga totala bifångsterna av marina 
däggdjur uppgå till maximalt 1% av respektive bestånd. 
Bifångsterna av fåglar och oönskade fiskarter skall ha mini-
merats till nivåer som inte har negativ inverkan på popula-
tionerna.
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Syfte
Syftet med målet är att bevara biologisk mångfald 
och gynna fisket genom att minska bifångster i 
fisket. Hotade arter och biotoper ska därmed skyd-
das från skadliga effekter orsakade av fiske och fisket 
skall bedrivas på sådant sätt att skadliga effekter på 
ekosystemens funktion minimeras. Selektiva redskap 
skall användas så att fångst av ungfisk, oönskade 
fiskarter, marina däggdjur och sjöfågel och annan 
bifångst minimeras.

I vilka fisken är bifångstproblemen störst?
Vid trål-, snörpvads-, snurrevads-, nät- och ålrys-
sjefiske fångas även andra arter än målarten. Dessa 
bifångster kan drabba både ekonomiskt intressanta 
såväl som andra arter. Hajar och rockor är exempel 
på arter som minskat eller försvunnit nästan helt 
från Kattegatt och Skagerrak och som fångats bland 
annat i trålfisket under lång tid. För räktrålning innan-
för trålgränsen har nu införts lag om artsorterande 
rist som medför att bifångster av fisk minskar kraf-
tigt, men problemet kvarstår för räk-, kräft-, fisk-
trålsfiske utanför trålgränsen. Särskilt kräfttrålfisket  
har alltför dåliga selektiva egenskaper och leder till 
en avsevärd fångst av små individer och en betydande 
andel fisk som torsk och rödspätta.
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En stor del av fångsten i ålryssjefisket består av 
bifångster av strandkrabba och andra fiskarter än 
ål och den bristande selektiviteten är följaktligen ett 
stort problem. Bifångsten av fisk utgörs dessutom av 
ungfisk av strandnära arter som t.ex. torsk, rödspätta 
och skrubba.

 I snörpvadsfisket anses bifångstproblematiken 
huvudsakligen vara kopplad till fisket i innerskärgår-
den. I detta fiske består bifångsterna huvudsakligen 
av ungfisk av torsk, vittling och vittlinglyra.

Nätfiske medför bifångster av tumlare, säl och 
sjöfågel. Statistik av tumlare som drunknat i fiske-
redskap från en studie i ett område mellan Göte-
borg-Tjörn under 1995 visar att det dör fler djur i 
redskapen (främst torskgarn) än vad tumlarbeståndet 
sannolikt klarar av.

Åtgärdsförslag
Utveckla selektiviteten i trålfisket  t.ex. genom att införa 
fyrkantsmaskor och rist i kräfttrålar för att sortera ut fisk 
och undermålig kräfta

Utveckla redskapen för att minska bifångsten i ålfisket

Utvärdera de nya bestämmelserna om antal redskap och 
fiskeperiod för ålfisket

Utveckla lämpliga tekniska hjälpmedel i båten för att sepa-
rera ål från levande bifångst

Öka efterlevnaden och tillsynen av regler för redskap och 
fiskeuttag genom att skapa en dialog med fiskarena 

Förbjud snörpvadsfisket i innerskärgården och anpassa det 
så att inte lekande och uppväxande fisk riskerar att fångas.

Anpassa trål- och snurrevadsgränserna så att viktiga lek- 
och uppväxtområden skyddas  och att gränserna anpassas 
efter målarternas huvudsakliga förekomst 

Utveckla metoder för att undvika bifångst av marina dägg-
djur (tumlare och säl) t.ex. genom att använda aktiva 
sändare s.k. ”pingers” vid fiske med torskgarn 

Inför paneler av nedbrytbara material i burfiske för att 
undvika att förlorade redskap ”spökfiskar”

Delmål 5 ”Anpassning av uttaget av fisk”

Uttaget av fisk, inklusive bifångster av ungfisk, skall senast 
år 2008 vara högst motsvarande återväxten, så att fiskbe-
stånden kan fortleva och, om så är nödvändigt, återhämta 
sig.

Målet handlar i första hand om fiskeflottans storlek 
och hur fisket bedrivs och gäller även andra länders 
fiskare som utnyttjar fiskevatten i Västra Götaland.

Fler fiskarter däribland torsk och rödspätta har 
minskat katastrofalt i länet. Det totala uttaget av 
räka verkar däremot ligga på en långsiktigt hållbar 
nivå. Orsakerna till den minskade resursen av fisk är 
överuttag av fisk generellt och på dess lek- och upp-
växtplatser, bifångster och problem kopplade till den 
storskaliga övergödningen med grönalgsblomningar i 
grunda vikar som följd (det sistnämnda behandlas i 
miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”).

Åtgärdsförslag
Förvaltningsformerna för fisket ses över och nya former 
prövas där fiskeri- kombineras med ekosystemförvaltning. 
Förvaltningsplanerna utformas i enlighet med försiktighets-
principen och de biologiska tröskel- och gränsvärden som 
utarbetas av internationella havsforskningsrådet (ICES)

Kunskapen om fiskvandringar, lekområden, rekrytering, 
födoområden och lokala bestånd förbättras och ligger till 
grund för förvaltningen av resurserna

Inventera och kartera förekomst av musselbankar samt 
bedöma vilka bestånd som kan tåla beskattning

Lokala bestånd och utsjöpopulationer av fisk skyddas på 
sina lek-, födo- och uppväxtplatser

Utveckla selektiviteten i trålfisket t.ex. genom att införa 
artsorterande rist i räkfisket även utanför trålgränsen och 
införa fyrkantsmaskor och rist i kräfttrålar för att sortera 
ut undermålig kräfta och fisk 

Minimimåtten på vissa fiskarter, däribland torsk justeras så 
att den har hunnit reproducera sig innan den fiskas

Förstärk hummerbeståndet genom att öka minimimåttet 
till 85 mm carapax- (ryggskölds-) längd

Förbjud fiske av hummer med bottengarn

Utvärdera de nya bestämmelserna om antal redskap och 
fiskeperiod för ålfisket

Förbjud snörpvadsfisket i innerskärgården och anpassa det 
så att inte lekande och uppväxande fisk riskerar att fångas

Anpassa trål- och snurrevadsgränserna så att viktiga lek- 
och uppväxtområden skyddas och att gränserna anpassas 
efter målarternas huvudsakliga förekomst och förekomst 
av känsliga bottenmiljöer

Arbeta aktivt med kommunikation mellan olika kategorier 
av fiskare, fiskeribiologer och marinbiologer för att ändra 
attityder och beteenden till ett mera hållbart uttag av fisk

Öka efterlevnaden och tillsynen av regler för redskap och 
fiskeuttag genom att skapa en dialog med fiskarena 

Utarbeta ett system för miljömärkning av fisk och skaldjur 
för att stimulera en utveckling mot ett hållbart utnyttjande 
av resurserna i havet

Syfte
Syftet med målet är att fisket anpassas till de biolo-
giska förutsättningarna för varje art, havets långsik-
tiga produktionsförmåga säkras och den biologiska 
mångfalden bevaras. Selektiva redskap används så att 
fångst av ungfisk minimeras. I de fall osäkerhet råder 
om beståndens storlek eller om hur stor beskattning 
bestånden tål skall försiktighetsprincipen tillämpas. 
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EG:s ramdirektiv för vatten

Den antagna direktivtexten finns på Natur-
vårsverkets webbplats:

www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/
projekt/projdok/vatten/merinf/pdfdok/WFDsv.pdf

Den 22: e december 2000 antogs EG:s ramdirektiv 
för vatten, vattendirektivet,  som skall säkra en god 
vattenstatus i Europas grund- och ytvatten (sjöar, 
vattendrag, kustvatten och konstgjorda vatten). 
Flera äldre EG-direktiv som behandlat vattenkvalitet 
kommer att ersättas av vattendirektivet medan andra 
kommer att gälla parallellt. Den största förändringen 
för Sveriges del är nog att alla vattenfrågor skall 
administreras avrinningsområdesvis istället för läns- 
och kommunvis samt att grundvattenfrågor skall 
integreras i arbetet.  Vattendirektivet innebär att 
landområden och våtmarker som påverkas av vatt-
nets kvalitet får ett ökat skydd. I november år 
2002 skall miljödepartementet bl.a. lämna förslag 
på hur Sverige kan delas in i avrinningsdistrikt, lämp-
lig myndighetsorganisation och finansiering av denna 
samt vilka uppgifter avrinningsmyndigheten skall ha. 
En utgångspunkt för utredningen är att den framtida 
myndighetsorganisationen skall baseras på det arbete 
som bedrivs idag av Vattenvårdsförbund, kommuner 
och länsstyrelser m.fl.

För varje distrikt skall det upprättas en förvalt-
ningsplan. I direktivet finns det också krav på 
att allmänheten skall vara delaktig i utarbetandet 
av förvaltningsplanen. Förvaltningsplanen skall bl.a. 
innehålla en beskrivning av distriktet och ett åtgärds-
program som anger hur en god vattenstatus skall nås 
senast år 2015.  

I Riksdagens delmål för miljökvalitetsmålen: 
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vat-
tendrag, Ingen övergödning och Hav i balans samt 
levande kust och skärgård står det att åtgärdspro-
gram enligt EG:s ramdirektiv för vatten skall upprät-
tas.

Enligt vattendirektivet skall det senast år 2009 
finnas ett åtgärdsprogram för varje avrinningsdi-
strikt. Åtgärdsprogrammet skall innehålla alla nöd-
vändiga åtgärder för att nå och bibehålla en god 
vattenstatus. Alla åtgärder i programmet skall ha 
påbörjats senast år 2012. Åtgärdsprogrammet skall 
ses över och om nödvändigt uppdateras senast år 
2015 och därefter vart 6:e år. Hur omfattande 
åtgärdsprogrammet för distriktet blir beror till stor 
del på nuvarande vattenstatus, hur framgångsrikt det 
redan påbörjade åtgärdsarbetet blir samt på utform-
ning av kommande miljökvalitetsnormer. I vatten-
direktivet finns dock en lista över grundläggande 
åtgärder som skall inkluderas i åtgärdsprogrammet 
t.ex. utsläppsregleringar för punkt och diffusa källor. 
Vid behov skall programmet även innehålla komplet-
terande åtgärder som t.ex. återskapande av våtmar-
ker och forskningsprojekt.
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Regelverk som berör marina områden

Områdesskydd 
Områdesskydd är den vanligast förekommande 
skyddsformen för arter, habitat och områden värde-
fulla för friluftsliv, näringar samt natur- och kultur-
värden.

Nationalpark (MB 7k 2§)
Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får 
efter riksdagens medgivande av regeringen förklaras 
som nationalpark i syfte att bevara ett större sam-
manhängande område av viss landskapstyp i dess 
naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.

Naturreservat (MB 7k 4§)
Mark- eller vattenområden som av Länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte 
att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara vär-
defulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områ-
den för friluftslivet. Områden som behövs för att 
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmil-
jöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också 
förklaras som naturreservat. 

För att engagera kommunerna i naturvårdsarbetet, 
har dessa jämsides med Länsstyrelsen fått befogenhet 
att besluta om naturreservat.

Djur- och växtskyddsområde (MB 7 kap. 12 §)
Om det utöver förbud enligt skydd för djur- och 
växtarter, samt jakt- och fiskelagstiftningen, behövs 
särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett 
visst område, får Länsstyrelsen eller kommunen med-
dela föreskrifter som inskränker rätten till jakt och 
fiske, samt allmänhetens eller markägarens rätt att 
uppehålla sig inom området.

Fågelskyddsområden (Länsstyrelsens föreskrifter) 
gäller generellt 50 meter ut i havet runt skyddsobjek-
tet, under tiden 1 april – 15 eller 31 juli. Undantaget 
Norra Väderöarna, Soteskär samt Stora och Lilla 
Gyltran där skyddet gäller hela året.

Sälskyddsområden (Länsstyrelsens föreskrifter). 
Gäller generellt 100 meter ut i havet runt skyddsob-
jektet, under tiden 15 maj – 15 juli. Undantaget 
skyddsområdena i Norra Väderöskärgården där 
skyddet gäller hela året.  

Strandskyddet råder vid hav, insjöar och vattendrag. 
(MB 7k 13§)
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättning-
arna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskyddet i Västra Götalands kustkommuner 
har utvidgats till att gälla 300 m från stranden 
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Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
(MB 1 kap. 1 §)
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja 
en hållbar utveckling, detta innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälso-
sam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att män-
niskans rätt att förändra och bruka naturen är för-
enad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 
av föroreningar eller annan påverkan

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och 
vårdas

3. den biologiska mångfalden bevaras

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används 
så att en från ekologisk, social, kulturell och sam-
hällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushåll-
ning tryggas

5. återanvändning och återvinning liksom annan 
hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp uppnås

Riksintressen
Områden av riksintresse skall representera national-
landskapen i den svenska naturen eller utgöra vär-
defulla områden för olika sektorsintressen för t.ex. 
yrkesfisket, kulturmiljövården, naturvården eller fri-
luftslivet. Länsstyrelsens uppgift är att tillvarata riks-
intressena i fysiska planeringsprocesser.

Riksintresse för yrkesfiske (MB 3k 5§)
Vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller 
för vattenbruk är av riksintresse och skall skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 
bedrivande.

Riksintresse för kultur, naturvård eller friluftsliv (MB 
3k 6§)
Områden av riksintresse utgörs av mark- och vat-
tenområden som har betydelse för naturvård, kultur-
miljövården eller friluftslivet och skall skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kultur-
miljön. 
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ut i vattnet och upp på land. Undantaget Öckerö 
Kommun som gjort särskilda avgränsningar baserat 
på inventeringar av havsmiljön. På land har regeln 
medfört varierande utbredning p.g.a. etablerade 
bostäder och verksamheter.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet enligt 7 
kap 16 § MB att:

uppföra nya byggnader

ändra byggnader så de kan tillgodose ett väsentli-
gen annat ändamål än de tidigare har använts till

utföra grävningsarbeten eller andra förberedelse-
arbeten för bebyggelse som avses i ovanstående 
punkter

utföra andra anläggningar eller anordningar som 
hindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett 
område där allemansrätten gäller, eller som väsent-
ligen försämrar livsvillkoren för växt- och djurar-
ter

utföra andra åtgärder som väsentligen försämrar 
livsvillkoren för växt- och djurlivet

Byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder 
som behövs för jordbruket, skogsbruket eller yrkes-
fisket, och som inte är avsedda för bostadsändamål, 
är undantagna från strandskyddsbestämmelserna. 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen eller 
kommunen, om delegation finns bevilja dispens, men 
endast om det är förenligt med strandskyddets syften.

Miljöskyddsområde (MB 7 kap. 19 §)
Mark eller vattenområde där det krävs särskilda 
föreskrifter för att delar av eller hela området är 
utsatt för föroreningar eller inte uppfyller miljökva-
litetsnorm, skall regeringen eller Länsstyrelsen efter 
regeringens godkännande meddela föreskrifter om 
skyddsåtgärder eller begränsningar för verksamheter 
inom området som behövs för att uppnå syftet med 
området. 

Skydd för djur- och växtarter (MB 8 kap. 1 och 2 §)
Föreskrifter om förbud att döda, skada eller fånga 
vilt levande djur, samt skada, ta frö eller andra delar 
från vilt levande växter får meddelas av regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer, om 
det finns risk för en vilt levande djur- och växtarter 
kan komma att försvinna, utsättas för plundring eller 
för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden 
om skydd av arten. 

Naturvårdsverkets författningssamling:

www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/
dokument/lagar/foreskri/snfs.htm

Fiskeriverkets författningssamling: 

www.fiskeriverket.se/juridik/fiskerilagstiftningen.htm

Sjöfartsverkets författningssamling:

www.sjofartsverket.se/tabla-a/htm/a21/a210/
regelverksjofs.htm

Lagstiftning som kan beröra marina områ-
den

Vattenverksamhet (MB 11 kap. 2§ och lagen 
(1998:812))
Vattenverksamheter är enligt miljöbalken åtgärder 
som syftar till att ändra vattnets djup eller läge i 
ett vattenområde, bortledande av grundvatten, infil-
tration samt markavvattning. Exempel på vanliga 
vattenverksamheter i skärgården är anläggning av; 
bryggor, pirar, vägbankar, vägtrummor, erosions-
skydd och broar samt ingrepp genom grävning, 
muddring och utläggning av undervattenskablar i 
vattenområden.

För vattenverksamhet krävs tillstånd enligt miljö-
balken, om inte något annat följer av de undantag 
från tillståndsplikten som anges i miljöbalken. Ansö-
kan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av 
miljödomstolen. Ansökan om tillstånd för markav-
vattning prövas dock i vissa fall av länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverk-
samheter. Vid tveksamhet om en vattenverksamhet 
kräver tillstånd skall länsstyrelsen kontaktas.

Sektorslagstiftning
Fiskeriverket och Sjöfartsverket har också i sina 
direktiv att ta hänsyn till biologisk mångfald. Om 
verksamheten som sektorn representerar kan orsaka 
påverkan finns möjligheter att begränsa verksamhe-
ten med sektorns egen lagstiftning t.ex. fisket i käns-
liga områden. Exempel på detta är de trålfria zoner 
som inrättats i Gullmarsfjorden och Kosterfjorden-
Väderöfjorden.
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Förvaltning och kontroll av fisket

Fiskeriverket är den centrala statliga myn-
digheten för fiske och fiskevård i landet som 
sköter om förvaltningen och kontrollen av 
fiskeriresurserna, för att behålla en livskraf-
tig fiskenäring, ansvarsfull hushållning med 

fisktillgångarna, samt ett rikt och varierat fiskbestånd 
med stor biologisk mångfald.

Sverige har nationellt självbestämmande över sina 
fiskevatten ut till 12 Nm ut från baslinjen d.v.s. den 
linje som knyter samman de yttre skären. Danska fis-
kare får genom ett särskilt avtal fiska i vår nationella 
zon in till trålgränsen.

Utformandet av förvaltningsplaner skall ske i enlig-
het med försiktighetsprincipen och biologiska trös-
kel- och gränsvärden skall fastställas för arter som 
ligger utanför biologiskt säkra gränser.  Havsfiske-
laboratoriet i Lysekil ansvarar för havsresursernas 
övervakning. Fiskbeståndens status och utveckling 
undersöks årligen och uppgifterna lämnas sedan till 
Internationella Havsforskningsrådets (ICES, Interna-

Länsstyrelsen har som regeringens företrä-
dare i Västra Götaland till uppgift att följa 
länets tillstånd och behov, verka för att 
nationella mål får genomslag och samordna 
länets olika intressen.

Beträffande fisket innebär detta att Länsstyrelsen 
tillämpar viss lagstiftning såsom fiskelagen, förord-
ningen om fisket vattenbruket och fiskerinäringen, 
Fiskeriverkets författningssamlingar (FIFS), Miljöbal-
ken m.fl. Tillsammans med tillämpningen följer också 
att informera och vara rådgivande i fiskefrågor till 
allmänheten, organisationer och andra myndigheter.

tional Council for the Exploration of the Seas). ICES 
analyserar och bedömmer sedan fisktillgångarna i 
svenska vatten tillsammans med andra nationers. 
Utifrån underlagsmaterialet gör ICES två typer av 
förutsägelser om utvecklingen av ett bestånd. Kort-
tidsförutsägelser gäller antaganden om årets uttag 
och skattning av mängden ungfisk som kommer att 
rekryteras till fisket under kommande år. I dessa 
förutsägelser tas ingen hänsyn till osäkerheterna 
i systemet. Förutsägelserna är utvecklade för att 
beslutsfattarna skall kunna se de omedelbara effek-
terna av att välja en viss fiskekvot, TAC (Total 
Allowable Catch). Förutsägelser på lite längre sikt 
(vanligen 5-10 år) har däremot inkorporerat en del 
av systemets osäkerheter och ger beståndsutveck-
lingen i form av sannolikhetsfördelningar för t.ex. 
fångst och lekbestånd vid vissa nivåer på fiskeridöd-
ligheten.

Fiskekapaciteten och förvaltningen av de större 
bestånden är i slutändan effekter av politiska för-
handlingar och beslut mellan olika fiskerikommisio-
ner och inblandade stater. EG är förhandlingspart 
tillsammans med länder utanför EG.

Kontrollen av efterlevnaden av fastställda fiskekvo-
ter till sjöss och i hamnar måste också säkerställas 
på en sådan nivå att kvoterna inte överskrids. 
Fiskerikontroll är viktig för efterlevnaden av red-
skapsanvändning, bifångsthantering och fastställda 
fiskekvoter där det måste finnas kontroll och känn-
bara ekonomiska och rättsliga följder vid regelbrott 
för att öka efterlevnaden. Resursövervakningen och 
fiskerikontrollen har fått större uppmärksamhet i 
miljöpropositionen där regeringen framhäver att 
arbetet i framtiden skall inriktas allt starkare mot att 
fiskeresursen skall bevaras.
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Natura 2000 och internationella 
överenskommelser

Internationella överenskommelser

Oslo-Pariskonventionen (OSPAR)
OSPAR-konventionen antogs 1992 och trädde i kraft 
den 25 mars 1998. Konventionen omfattar nordöstra 
Atlanten inklusive Nordsjön, Skagerrak och Katte-
gatt inom vissa givna gränser. Konventionen har 
antagits av EG, Island, Norge och Schweiz.

När konventionen utarbetades avgränsades fyra 
tillämpningsområden för att förhindra och eliminera 
föroreningar från landbaserade källor, havsbaserade 
källor, dumpning och förbränning, samt en fullstän-
dig bedömning av den marina miljöns kvalitet.

Vid det första ministermötet i OSPAR-kommissio-
nen 1998 antogs strategier för eutrofiering, skydd av 
de marina ekosystemen, samt miljöfarliga och radio-
aktiva substanser. Inför mötet utarbetades även en ny 
bilaga om skydd och bevarande av ekosystem och 
biologisk mångfald.

Under hösten 2000 redovisade OSPAR den senaste 
femårsrapporten om miljötillståndet i Nordostatlan-
ten inklusive Nordsjön och Skagerrak (Rapporten 
och mer information finns på OSPAR’s hemsida: 
www.ospar.org).

Helsingforskonvention (HELCOM)
Helsingforskonvention om skydd av Östersjöområ-
dets marina miljö, kallas ofta för HELCOM som 
är medlemsländernas organ för att tillsammans över-
vaka uppfyllandet av konventionen.

Den ursprungliga konventionen från 1974 kom-
pletterades 1992 (ratificerades av Sverige 1994) för 
att inkludera alla former av havsföroreningar i Öster-
sjöområdet; utsläpp från landbaserade källor, utsläpp 
från fartyg, luftnedfall, dumpning samt förorening 
som orsakas av att havsbotten utforskas eller exploa-
teras. Den nya konventionen gäller hela Östersjöns 
avrinningsområde, alltså även de föroreningar som 
tillförs havet via vattendrag och sjöar från de nio 
staternas avrinningsområden.

Syftet med konventionen är att parterna ”var för 
sig eller gemensamt skall vidta alla erforderliga lag-
stiftnings-, administrativa eller andra relevanta åtgär-
der för att förhindra eller eliminera förorening i 
syfte att främja återställandet av Östersjöområdet 
och bevarandet av dess ekologiska balans”. 

Natura 2000
EG:s ministerråd beslutade att inför 2000-talet skapa 
ett nätverk av områden som är skyddade på gemen-
skapsnivå. Detta nätverk har döpts till NATURA 
2000 och kommer att ha en mycket stor betydelse 
för det framtida skyddet av våra naturresurser både 
på land och i vattnet. Gemenskapens direktiv om 
bevarande av vilda fåglar (”fågeldirektivet”) och om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
(”habitatdirektivet”) har skapat en stadig rättslig 
grund för skyddet av sällsynta och hotade arter och 
livsmiljöer och skall tillämpas inom Svenskt territo-
rium och i den Svenska ekonomiska zonen. 

”Fågeldirektivet” 
Särskilda skyddsområden (Special Protected Areas, 
SPA-områden) omfattar skydd och skötsel på lång 
sikt för samtliga fågelarter och deras livsmiljöer som 
lever i vilt tillstånd på den europeiska gemenskapens 
territorium, hotade arter omfattas av särskilda beva-
randeåtgärder. De lämpligaste områdena måste utses 
till skyddade områden.

”Habitatdirektivet” 
Särskilda bevarandeområden (Sites of Community 
Importance, SCI-områden) omfattar säkrandet av 
den biologiska mångfalden. Myndigheter identifierar 
platser som är viktiga för bevarandet av livsmiljöer 
(habitat). Skötsel- och förvaltningsplaner skall sedan 
se till att områdena bevaras genom att integrera män-
niskors verksamhet med en hållbar utveckling.

Tillsammans bildar EG:s SPA och SCI områden 
det europeiska nätverket av skyddade områden- 
NATURA 2000. Medlemsländerna i EG avgör själva 
på vilket sätt arter och habitat skall skyddas. Detta 
kan alltså lösas på olika sätt t.ex. genom bildandet 
av naturreservat och/eller med hjälp av fiskerilagstift-
ningen. Ny lagstiftning i Miljöbalken reglerar dock 
verksamheter i särskilda skydds- och bevarandeom-
råden. Denna innebär att tillstånd för verksamheten 
endast får lämnas av länsstyrelsen om dessa inte 
skadar de livsmiljöer eller arter som skyddet avser. 
Kan livsmiljöerna skadas sker särskild prövning av 
regeringen.
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Förorenande ämnen som DDT och PCB nämns 
särskilt, men även utsläppen av bl.a. kvicksilver, kad-
mium och bly skall begränsas liksom utsläppen av 
näringsämnen. Försiktighetsprincipen skall tillämpas 
och principen om att förorenaren betalar samt främja 
användningen av bästa tillgängliga teknik och bästa 
miljöpraxis.

Konventionen om biologisk mångfald
I Rio år 1992 slöt många av världens regeringar 
en bindande överenskommelse kallad konventionen 
om biologisk mångfald (Convention of Biological 
Diversity, CBD). Konventionen syftar till att bevara 
livets variationsrikedom här på jorden och är ett 
gemensamt försök från världssamfundet att komma 
till rätta med det stora problem som förlust av eko-
system, arter och gener utgör. Sedan konventionen 
trädde i kraft i december 1993 har drygt 170 stater, 
inklusive EG, ratificerat konventionen.

Konventionen har tre övergripande mål: 

bevarande av biologisk mångfald 

hållbart nyttjande av mångfaldens      
beståndsdelar 

rättvis fördelning av den nytta som kan utvinnas 
ur genetiska resurser 

Konventionen är mycket viktig för arbetet med biolo-
gisk mångfald på lokal, regional och nationell nivå, 
samt har med sin breda ansats möjligheter att få en 
samordnande och ledande roll inom det internatio-
nella naturvårdsarbetet.

Ramsar-konventionen
Konvention för att skydda internationellt värdefulla 
våtmarker har fått namn efter den iranska staden 
Ramsar där konventionen antogs 1971. Sedan dess 
har 132 stater antagit konventionen och Ramsar-
listan består av 1178 skyddade områden, totalt 102,1  
miljoner hektar runt om i världen. Till att börja 
med koncentrerades skyddet till våtmarker och fågel-
områden, men idag ingår också viktiga vattensystem, 
som grunda sjöar och vikar vilka har stor betydelse 
för fiskreproduktionen. Ramsar-konventionen skall 
verka för att bevara de speciella biologiska värden 
som finns i grunda vegetationsrika områden och lära 
ut att hushålla med resurserna från de skyddsvärda 
områdena.

Länsstyrelserna lägger fram förslag till Naturvårds-
verket, som gör en bedömning av varje område, 
innan regeringen slutligen tar ställning till vilka 
områden som Sverige vill föra upp på den internatio-
nella Ramsar-listan.

Bernkonventionen
Bernkonventionen handlar om skydd av europeiska 
vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer, 
den undertecknades 1979 och trädde i kraft 1982. 
Ett antal arter är klassade som särskilt skyddsvärda 
i konventionens förteckning vilken hela tiden uppda-
teras. De länder som ratificerat konventionen, d.v.s. 
slutligt godkänt undertecknandet, däribland Sverige 
har ett särskilt ansvar att skydda dessa arter. På 
listorna finns en rad av de hotade svenska arterna 
t.ex. utter, tumlare och stör.

Bonnkonventionen
Bonnkonventionen är inriktad på skydd av flyttande 
arter och deras särskilda krav på livsmiljöer exem-
pelvis rast- och övervintringslokaler. Konventionen 
undertecknades 1979, trädde i kraft 1983 och rådet 
har sedan uppdaterat förteckningen över särskilt 
hotade arter exempelvis tumlare, för vilka länderna 
ska vidta särskilda åtgärder för att skydda. Samtidigt 
gäller konventionens allmänna förpliktelser för alla 
flyttande arter.

Food and agriculture organisation (FAO)
FAO är Förenta Nationernas organisation ör jord-
bruk, skogsbruk, fiske och landsbyggdsutveckling. 
För fisket har FAO utarbetat en uppförandekod 
(Code of Conduct For Responsible Fisheries) med 
syfte att utgöra grunden för medlemsländernas fiske-
ripolitik. Koden innebär principer för hur ansvars-
fullt fiske skall bedrivas med avseende på bevarande, 
utveckling och förvaltning av akvatiska resurser och 
hänsyn till biologisk mångfald på art- och ekosystem-
nivå.
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Övergödning i Västra Götaland

Övergödningen orsaker störningar i grunda vikar då snabbväxande fintrådiga alger breder ut sig. I ett delvis EU-finansierat 
projekt har metoder utvecklats för att kunna skörda algerna och på så sätt förbättra situationen i vikarna. 
Foto:  Harald Sterner och Bengt Frizell

Produktionen av plankton ökade och möjligen har 
giftproducerande alger, som i sin tur gör musslor 
giftiga, blivit vanligare.

Viktiga indikatorer på övergödning är:

kväve- och fosfortillståndet

oönskade växtplanktonblomningar

igenväxning av grunda vikar 

utbredning av syrefattiga bottnar

Att med olika metoder försöka minska utbred-
ningen av fintrådiga grönalger i Västra Götaland är 
alltså viktigt både för fisket och den biologiska mång-
falden. Flera av åtgärderna behandlas vidare under 
miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”.

Övergödning eller eutrofiering definieras som av 
mänsklig verksamhet ökade halter av näringsämnen 
som leder till ökad växtproduktion. De ämnen som 
göder haven är vanligtvis kväve och fosfor som i 
ökade halter kan ge oönskade växtplanktonblom-
ningar och ökad tillväxt av fintrådiga alger.

För att kunna uppnå ett hav i balans samt en 
levande kust och skärgård är begränsningen av över-
gödning i kustnära områden en central åtgärd. De 
senaste årtiondena har stora förändringar uppmärk-
sammats till följd av övergödningen i havsmiljön 
omkring Sveriges kust. Utbredd syrebrist i botten-
vatten i sydöstra Kattegatt och i flera av de bohus-
länska fjordarna var bland de första larmsignalerna 
om att övergödningen ställde till problem på väst-
kusten. Syrebristen har fått allvarliga konsekvenser 
för många bottenlevande djur- och fiskarter. Över-
gödningen har även påverkat algfloran, genom 
ökad utbredning av ettåriga fintrådiga grönalger på 
bekostnad av fleråriga arter, samt ökad mängd par-
tiklar i vattnet vilket orsakar sämre ljustillgång så att 
det nedre utbredningsdjupet för fleråriga algarter har 
förflyttats grundare.

En del av förändringarna startade redan på 
1950-talet, men blev tydliga på 1970-talet. Senare 
under 1980- och 1990-talet ägde stora förändringar 
rum, i de för fiskproduktionen så viktiga grundområ-
dena. Bottnar som tidigare saknade vegetation fick 
ökad växtlighet, mycket kraftig påväxt på ålgräset, 
vilket medför att ålgräsängarna i vissa fall hotas. 

Läs mer om övergödningen, dess effekter och 
åtgärder i Västra Götaland:

”Hur man minskar näringstillförseln till Skagerrak” 
(Rapport 2000:16 Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
www.o.lst.se/projekt/skargard/overgod.pdf )

Vill du veta mer se också EU-life algae projek-
tets hemsida på: 

www.o.lst.se/projekt/eulife-algae
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Grunda havsvikar

Felaktigt konstruerade vägbankar kan försämra vattenutbytet i 
grunda områden som här vid Gullnäs på vägen ut mot Tjärnö 
i Strömsatds kommun. I ett projekt som drivs av Strömstads 
kommun ”Friskare Hav” har flera vägbankar åtgärdats inklusive 
denna som numer är försedd med trummor som släpper 
igenom vattnet. Foto: Harald Sterner

partikulärt material vid själva arbetet och tippningen 
av massorna, samt effekten på andra områden där 
massorna läggs ovanpå andra bottnar. Genom etable-
ring av småbåtshamnar, bryggor och bojplatser sker 
också en fragmentering av livsmiljön i de grunda 
havsvikarna. I dagsläget vet vi ganska litet om hur 
denna fragmentering påverkar ekosystemets funktion 
som lek- och uppväxtområden, men sannolikt är 
påverkan stor. 

Fritidsbåtarnas 2-takts utombordsmotorer står för 
en mycket stor del av belastningen av gifter till havet 
och de känsliga grunda havsvikarna. I fritidsbåtarnas  
motorer går 20-30 % av bränslet oförbränt rakt 
igenom motorn. Dessa utsläpp kan starkt begränsas 
genom att byta ut alla 2-takts motorer till avgas-
renade 4-taktsmotorer eller använda Alkylatbensin 
som har överlägsna miljöegenskaper i 2-taktsmotorer 
utan avgasrening. Alkylatbensin har visat sig kunna 
minska utsläppen av PAH (polyaromatiska kolväten) 
från en 2-taktsmotor med hela 80-90 procent.

Fisket, särskilt ålryssjefiske, snörpvadsfiske i inner-
skärgården och nätfiske med små maskor innebär 
också direkta och indirekta störningar av den biolo-
giska mångfalden i grundområdena och funktionen 
som lek- och uppväxtområden. 

De grunda havsvikarna är mycket värdefulla rekrea-
tionsområden för både bofasta och turister i Västra 
Götaland. Områdena har hög produktivitet och inne-
håller många olika typer av bottendjur, fisk- och 
fågelarter. För fisket utgör de grunda havsvikar 
viktiga uppväxt- och födoområden för flera kom-
mersiellt viktiga fiskarter som torsk, rödspätta och 
havsöring.

Skärgårdsområdena har under 1900-talet fått ta 
emot en ökad mängd näring i form av kväve och 
fosfor dels genom långväga transporter från luften, 
via strömmarna i havet och genom avrinning och 
utsläpp från land. Näringstillförseln har lett till över-
gödda vatten och bottnar i kustnära grunda havsvi-
kar, med begränsat vattenutbyte. 

En effekt av övergödningen som har uppmärk-
sammats under 1990-talet är att blomningar av fin-
trådiga kortlivade alger t.ex. grönslick (Cladophora 
spp.) och tarmtång (Enteromorpha spp.) i många 
grunda vikar förändrar miljön för de växter och 
djur som normalt lever där. Under sommarmåna-
derna kan algerna täcka 30-50% av vissa fiskarters 
uppväxtområden utmed kusten i Västra Götaland, 
vilket försämrar rekryteringen av fisk och därmed 
förutsättningarna för ett hållbart yrkes- och fritids-
fiske samt den biologiska mångfalden. I grunda havs-
vikar med hög täckningsgrad av alger dominerar helt 
andra djurgrupper än i en vik utan alger. Exempelvis 
så är spigg och ål dominerande fiskarter, medan platt-
fisk och torsk minskar när algerna breder ut sig. 
Undersökningar från 1970-80 talet visade att mellan 
60-70 arter bottenlevande djur finns i en grund vik. 
Jämförs detta med vikar som täcks av fintrådiga alger 
så återfinns endast 1/3 av dessa arter.

Andra hot mot de grunda havsvikarna är vägban-
kar. Byggnation av vägbankar i tidigare strömsatta 
sund har begränsat cirkulation i många områden. 
Detta har medfört ytterligare ansamling av partiklar 
och växtmaterial på bottnarna med förhöjda halter 
av näringsämnen och ökad algtillväxt som följd.

Anläggning av småbåtshamnar med muddringar, 
bryggor och bojar har påverkat många grunda 
bottnar, genom att förstöra bottensamhällena rent 
fysiskt, förändra cirkulation och bidra till minskad 
areal av grunda bottnar. Andra problem kopplade till 
muddring är ökad frisättning av näringsämnen och 
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Strandstädningen är viktig för att minska miljöbe-
lastningen på djur och växtlivet längs stränderna i 
Västra Götaland. Rena stränder är en viktig förut-
sättning för turismen och mycket positiv för boende 
och de som utnyttjar stränderna under sin fritid. 
Strandstädningen sker i samarbete mellan kommu-
nerna och Länsarbetsnämnden och sysselsätter ett 
hundratal personer under sommarhalvåret. Strand-
städningen måste genomföras kontinuerligt så länge 
nedskräpningen fortsätter.

Under de senaste decennierna har ilanddrivna olje-
klumpar blivit ett vanligt förekommande inslag på 
våra stränder. Detta trots att Västra Götalands kust-
sträcka har förskonats från större oljekatastrofer. 
Det är tydligt att oljeutsläpp är en ganska regelbun-
den företeelse i Skagerrak och Nordsjön. De flesta 
utsläpp är säkerligen små och upptäcks sällan efter-
som de sker när fartyg spolar sina tankar, men till-
sammans har de räckt till för att periodvis skapa 
problem längs Bohuskusten.

Oljehanteringen i oljehamnarna orsakar också olje-
utsläppen till vattenområden, ”Grön bunkring” är 
ett projekt i samarbete mellan oljehamnen och Läns-
styrelsen som verkar för att begränsa dessa utsläpp. 

Vilket skydd har grunda vikar?
Grunda vikar skyddas generellt med strandskyddet 
i Miljöbalken med syfte att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Musselfiske med släpande redskap efter båt är för-
bjudet, men dispens kan sökas för fiske på bestånd 
som anses tåla beskattning.

Till följd av vikarnas betydelse för fiskproduktio-
nen och fisket är med vissa undantag alla grundområ-
den mellan 0-6 m riksintresse för yrkesfisket och flera 
grunda områden har ytterligare skydd som natur-
reservat, fågelskyddsområden och fredningsområden 
för lax och öring. Åtaganden för att skydda grunda 
områden enligt RAMSAR-konventionen finns i länet 
t.ex. Stigfjorden och Nordre älvs estuarium. I Västra 
Götalands och Sveriges områden i EG:s Natura 
2000 nätverk finns många grunda områden som 
kommer få ytterligare skydd för att bevara skydds-
värda fågelarter samt marina och estuarina habitat.
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