Bilaga 5
Hotade arter vid kust och hav
I nedanstående tabell listas hotade arter vid kust och hav i Norrbottens län. Listan har sammanställts
baserat på rödlistade arters förekomst i länet. Arter som inte anses hotade på nationell nivå men
som bedöms som hotade på en regional nivå har också inkluderats.
Tabell 1. Rödlistade arter samt arter/artgrupper med åtgärdsprogram vid kust och hav
Rödlistad art
(hotkategori)
Fiskar
Flodnejonöga (LC)

Ål (CR)
Lake (NT)

Ingår i Åtgärdsprogram
(ÅGP)

Livsmiljö1

Kunskapsläge

Diadroma arter i
Bottniska viken med
fokus på flodnejonöga

Vattendrag: Grus och
stenbotten för lek och
mjukbotten
nedströms som linål.
Som vuxen kustnära,
följer värdfiskar som
sill och skarpsill.

Mycket dåligt

Små individer i
kustnära varma
vatten, vuxna individer
i djupare kallare
vatten

Öring (LC)

Sik (LC)

1

Leken sker i älvar eller
vid stränder, vanligen
under hösten men i
undantagsfall även
långt in på vintern.
Rommens överlevnad
är bäst på grus- och
sandbottnar. Under
sommarhalvåret
vandrar den mot
djupare, kallare vatten

Mycket dåligt
Mycket dåligt

Beståndsstatusen är
synnerligen svag för
bestånden i Bottenviken,
troligen orsakat av bland
annat nätfiske på kusten,
vandringshinder,
flottledsrensningar och
vattenkraft. Bör betraktas
som hotad i länet.
Vissa bestånd vandrar upp
i älvar för att leka
medan andra leker längs
kusten/stränderna.
Kunskapsbrist om hur stor
andel av totalbeståndet
som utgörs av endera
typen. Dessutom många
lokala populationer. Bör
betraktas som hotad på
länsnivå.

Fakta hämtade från Artdatabanken (http://artfakta.artdatabanken.se/) samt Havs och vattenmyndigheten
(https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter.html
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Rödlistad art
(hotkategori)
Alger
Barklöst sträfse
(VU)

Ingår i Åtgärdsprogram
(ÅGP)

Livsmiljö

Kunskapsläge

Hotade kransalger:
tuvsträfse och barklös
sträfse

Sjöar och brackvatten

Bottenviken ev refugium
för arten

Dvärgslinke (NT)

Sjöar och brackvatten

Troligen förbisedd art

Spädslinke (NT)

Oftast sjöar, men kan
troligtvis finnas i
brackvatten i länet

Troligen förbisedd art

Underinventerad, mkt
dålig kunskap
Underinventerad, stor
förväxlingsrisk med
bandnate
Underinventerad,
förväxlingsrisk med
uddnate
Relativt rättvisande
fynddata finns i
artportalen

Växter
Slidnate (NT)

Hotade natearter

Ej stillastående vatten

Uddnate (NT)

Hotade natearter

Grunda mjuka bottnar
i vågskyddade miljöer

Bandnate (VU)

Hotade natearter

Grunda mjuka bottnar
i vågskyddade miljöer

Småsvalting (VU)

Småsvalting, v2

Ävjepilört (NT)

Ävjepilört

Mycket grunda mjuka
bottnar i relativt
vågskyddade lägen i
nära anslutning till
exponerat läge
Strandnära i älvar och
estuarier
Mjuka, grunda bottnar
i estuarier, sötvatten

Pilblad (NT)

Fyrling (NT)
Nordslamkrypa
(VU)

Inte i länet enligt litteratur
men borde finnas här med
tanke på hur mkt hybrider
vi har
Stor kunskapsbrist
Underinventerad och
troligen förbisedd. Ofta
anges endast släktet
Slamkrypa.

Ävjebrodd (NT)
Hänggräs (EN)

Underinventerad

Hänggräs

Finsedimentbotten i
strandzonen
Längs stränder vid
älvar och älvutlopp i
Bottenviken

Underinventerad

Bilaga 5
Rödlistad art
(hotkategori)
Insekter
Strandsandjägare
(VU)

Ingår i Åtgärdsprogram
(ÅGP)

Livsmiljö

Strandsandjägare

Sanddyner och
långgrunda
sandstränder vid havet

Däggdjur
Vikare (VU)

Vikare

Bottniska vikens
havsområde

Fåglar
Fjällgås (CR)

Fjällgås

Rastar på strandängar
vid kusten.
Häckar vid kusten

Havsörn (NT)
Skräntärna (NT)

Stjärtand (VU)

Ängspiplärka (NT)
Roskarl (VU)

Bergand (VU)

Vinterhämpling
(VU)
Tobisgrissla (NT)

Berglärka (VU)
Gråtrut (VU)
Silltrut (NT)
Myrspov (VU)

Ingick i ÅGP fram till
2013
Skräntärna

Häckar på flacka stenoch sandöar i
havsbandet
Häckar på
strandängar, skär,
havsvikar
Häckar på bla.
strandängar
Häckar på kala holmar,
skär och klippor.
Gärna i yttre
skärgården
Häckar både i
ytterskärgårdens låga
skär samt i
vegetationsklädda
vikar
Rastar i kust och
skärgården
Häckar på klippiga
eller steniga öar i
skärgården
Rastar i kust och
skärgården
Häckar i kolonier på
skär och holmar
Häckar i kolonier på
skär och holmar
Rastar vid kusten
under flytt

Kunskapsläge

Inga bra kartmaterial på
länsskala. Viktigast för
överlevnaden är förekomst
av packis och att det finns
föda.
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Rödlistad art
(hotkategori)
Svärta (NT)

Ejder (VU)
Kustlabb (NT)

Småtärna (VU)

Ingår i Åtgärdsprogram
(ÅGP)

Livsmiljö
Häckar längs kusten,
gärna i skyddade
flador och sund
Häckar längs kusten,
gärna på öar
Häckar i yttre
skärgården på öppen
hällmark
Häckar på långgrunda
stränder, gärna sand

Kunskapsläge

