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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura
2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla
medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper
och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s
arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt
100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och
naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen.
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel
kan andra beslut behövas, t.ex. skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall
där ny kunskap har tillkommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de inte
har hunnit beslutas av regeringen.

Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder
utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i
miljöbalken (7 kap. 27-29 §§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information
finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.

Kartor
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget Skyddad natur. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på ”kartverktyget
skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer
information.
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Kommun: EEZ, Tanum, Sotenäs
Områdets totala areal: 120 878 ha
Bevarandeplanen upprättad av Länsstyrelsen: 2017-10-03
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20
Markägarförhållanden: endast allmänt vatten
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2011-05-01, SCI: 2013-11-01, SAC: Nej
Naturtyper och arter som ska bevaras i området
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet:
1170 - Rev
1180 - Bubbelrev och undervattenskratrar (pockmarks)
Naturtyper och arter enligt OSPAR:
Sea-pen and borrowing megafauna communities
Deep-sea sponge aggregations
Coral gardens
brugd (Cetorhinus maximus)
håbrand (Lamna nasus)
slätrocka (Dipturus batis)
fläckrocka (Raja montagui)
knaggrocka (Raja clavata)
pigghaj (Squalus acanthias)
torsk (Gadus morhua)
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Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet
av biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för
de naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv.
För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa
ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av
området.
Området ingår också i OSPAR:s nätverk av skyddade områden (Konventionen för skydd
av Nordostatlanten).
Prioriterade bevarandevärden:
De främsta bevarandevärdena i Bratten är de djupa revmiljöerna (1170), som består av
block och hällar med förekomst av hornkoraller, större svampdjur och många för
Sverige sällsynta arter. Här finns också så kallade "pockmarks", med berg och block som
kommit i dagen, som också hyser många ovanliga arter.
Genom att inkludera mjukbottnarna runt och emellan reven, skyddas också de rika
sjöpennesamhällena i området. Coral gardens, Deep-sea sponge aggregations och Seapen and borrowing megafauna communities är prioriterade naturtyper enligt OSPAR.
I området finns också en hög koncentration av större fiskarter som lubb, hälleflundra,
hajar och rockor. Flera av haj- och rockarterna finns uppsatta på OSPAR:s lista över
hotade och/eller minskande arter och habitat.
Motivering:
Områdets säregna bottentopografi, med många geologiska formationer, branta och
vidsträckta klippdalar samt "pockmarks", erbjuder refuger för framförallt trålkänsliga
arter. Ett stort antal rödlistade arter påträffas inom området, varav flera har sin enda
eller huvudsakliga förekomst här i svenska vatten. Detta gäller i synnerhet olika arter av
koralldjur och ormstjärnor.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Bratten är ett utsjöområde med sin huvudsakliga utbredning ute i
svensk ekonomisk zon i Skagerrak, på 105 - 560 meters djup. Tvärs igenom området
skär olika raviner landskapet, där de branta partierna består av rev som är hemvist för
många rödlistade och ovanliga arter. Kärnområdet är det ravinssystem som sträcker sig i
SV-NO-riktning i östra halvan av Natura 2000-området, det som fiskare kallar för
Bratten.
Ravinerna är smala, upp till 100 meter höga och med branta sidor. På flera ställen i den
större ravinen finns mindre uppgrundningar, så kallade trösklar. Botten i ravinen och en
stor del av sluttningar består till största delen av lera, men i branta sluttningar och på
djupa trösklar består bottnen av klippor, grov sand och grus. I området finns också en
stor andel av de nu kända pockmarks som finns i Sverige. Pockmarks är stora, djupa
gropar på mjukbotten, som har bildats genom att gasfickor har strömmat ut från
underliggande sediment så att bottnen har sjunkit ner.
Inom Bratten-området finns ett mycket rikt djurliv. Det stora djupet gör att förhållandena är konstanta, med hög salthalt och låg temperatur året om. Detta tillsammans med
den dramatiska topografin med branta klippor och djupa sprickor, gör att det finns
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förutsättningar för att hitta arter och djursamhällen här som bara kan finnas på några få
ställen i Sverige och i Skagerrak.
Flera arter har numera sin enda svenska förekomst i Bratten, till exempel risgrynskorallen (Primnoa resedaeformis) och sjöpennan Virgularia tuberculata, som under
senare år endast har hittats i Bratten-området. Hornkorallerna Paramuricea placomus
och Anthothela grandiflora har i Sverige enbart hittats i Bratten.
På mjukbottnarna i ravinen och runt reven finns relativt stora tätheter av stora sjöpennor
av flera olika arter. De flesta av dem är rödlistade, till exempel den större piprensaren
(Funiculina quadrangularis), som ofta hittas med piprensarormstjärnan (Asteronyx
loveni) på toppen. Andra rödlistade sjöpennor som har hittats i området är sjöpennan
Halipteris finmarchia, kosterpiprensaren Kophobelemnon stelliferum, sjöpennan
Stylatula elegans och sjöpennan Virgularia tuberculata.
I det nordvästra hörnet av Natura 2000-området, på gränsen till den norska ekonomiska
zonen, har flera mycket ovanliga arter hittats, till exempel långhalsen Ornatoscalpellum
stroemi (en släkting till havstulpanen) och det skaftade svampdjuret Stylocordyla
borealis (den enda fyndplatsen i Sverige).
Bratten-området är känt både bland yrkes- och sportfiskare som en bra fiskeplats, med
stora exemplar av flera arter som lubb (Brosme brosme), långa (Molva molva),
hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus), hajar, rockor och andra broskfiskar (till
exempel havsmus Chimaera monstrosa).
Sammanställningar av de bottentrålningsundersökningar som gjorts av ICES
(Internationella havsforskningsrådet) visar att den nordöstra delen av Skagerrak (där
Bratten ligger) är mycket artrikt vad gäller fisk jämfört med resten av Skagerrak,
Nordsjön och Kattegatt. Detta bekräftas också av mångfalden av arter som landas av
yrkesfisket från området.
De centrala delarna av Bratten är riksintresse för yrkesfisket (fångstområde för räka)
enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Östra Bratten är delvis beläget inom Försvarsmaktens
sjöövningsområde Skagen (D160), vilket utgör riksintresse för totalförsvarets militära
del enligt 3 kap 9 § miljöbalken.
Vad kan påverka negativt
- Fysisk påverkan på reven i form av trålning, ankring, skrapning och
fiskelinor/krokar.
- Ökad sedimentation på reven orsakad av resuspension från trålar.
- Klimatförändringar (havsförsurning, ökad vattentemperatur).
- Riktat fiske på stora fiskarter och individer (lubb, hälleflundra) samt arter av hajar
och rockor.
- Marint skräp.
- Utsläpp av olja och kemikalier.
- Militär verksamhet i form av sprängningar, utsläpp av tungmetaller och buller
(främst inom sjöövningsområdet i östra delen av området).
- Invasiva arter.
Se även under respektive naturtyp och art.
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Bevarandeåtgärder
Genomförda åtgärder:
- Fiskefria zoner för samtliga länders fiskare har inrättats enligt förslag från
Länsstyrelsen (Länsstyrelsen, 2013) genom beslut av EU-kommissionen i januari
2017, efter en förhandling av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med samtliga
berörda länder. Samtidigt infördes krav på AIS för samtliga fiskebåtar inom Natura
2000-området, för att möjliggöra kontroll av efterlevnaden.
- Sjömätning av hela Natura 2000-området har genomförts i slutet av 2015, på
uppdrag av HaV.
Pågående åtgärder:
- Förslag till fiskefria zoner för sportfisket har lämnats in av Länsstyrelsen till Havsoch vattenmyndigheten, men inget beslut är taget ännu (december 2017).
- Länsstyrelsen har inlett arbetet med att ta fram föreskrifter för att skydda reven
ifrån ankring.
- Havs- och vattenmyndigheten bedriver tillsyn genom AIS-övervakning, för att
kontrollera efterlevnaden av de fiskefria zonerna.
Planerade åtgärder:
- Reglering av användandet av skrapande redskap i vetenskapligt syfte.
(Länsstyrelsen ansvarar, i dialog med Göteborgs universitet)
- Förnyad dialog med Försvarsmakten för att minska deras påverkan på området.
(Länsstyrelsen ansvarar)
- Stora delar av området är fortfarande dåligt undersökt. Med hjälp av data från
sjömätningen kan fler områden med potentiellt höga naturvärden identifieras, som
sedan inventeras med ROV/UV-kamera. Detta skulle kunna göras inom ramen för
det Kunskapsuppbyggande åtgärdsprogrammet för revmiljöer i marin atlantisk
region/Nordsjön som ska beslutas under 2018.
(Länsstyrelsen ansvarar, i samarbete med HaV)
- Kunskapen om pockmarks i svenska vatten är mycket bristfällig. Fler pockmarks
behöver undersökas för att identifiera möjliga bubbelstrukturer (1180).
(Länsstyrelsen ansvarar, i samarbete med HaV)
- Uppföljning av utbredning och tillstånd hos naturtyperna rev (1170) och
bubbelstrukturer (1180) samt ingående arter, bör ske vart 6:e år.
(Länsstyrelsen ansvarar, i samarbete med HaV)
- Uppföljning av resuspension från trålningen, inklusive omfattning och påverkan på
arterna på reven, bör ske vart 6:e år.
(Länsstyrelsen ansvarar, i samarbete med HaV)
- Uppföljning av fångststatistik och fiskeansträngning för yrkesfisket i området, vart
3:e år.
(HaV ansvarar, i samarbete med Länsstyrelsen)
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- Registrering av samtliga fångster som görs av sportfiskare i Natura 2000-området.
Det skulle gälla utvalda arter oavsett storlek (art, längd, vikt, fångstposition, ev.
återutsättning), som ett komplement till Sportfiskarnas Storfiskregistrering.
Även förlorade tackel och ovanliga djurarter som kommer med upp bör registreras,
liksom fångstansträngningen i form av antal båtar och timmar som fiskar därute.
(Sportfiskarna ansvarar, i samarbete med Länsstyrelsen)
- En förvaltningsgrupp bestående av de sportfiskare som fiskar i området och
myndigheterna behöver bildas. Regelbundna träffar bör genomföras (förslagsvis
varje vår innan säsongen börjar), med utbyte av information/kunskap om området
och om hur fisket ska bedrivas för att vara så skonsamt som möjligt. Bland annat
bör kurser hållas i hur fångad fisk bäst bör hanteras vid återutsättning, inte minst
när det gäller broskfiskar. En redovisning bör då också göras av den data som
sportfiskarna samlat in under året innan, med en analys av eventuella trender i
fångstdata.
(Länsstyrelsen ansvarar, i samarbete med Sportfiskarna)
- Ett webbaserat inrapporteringssystem behöver utvecklas så att yrkesfiskare lätt kan
rapportera in ovanliga arter av fiskar och ryggradslösa djur som fastnar i trålen till
Artportalen, för att öka kunskapen om förekomst av olika arter. Till detta behöver
det finnas en artbestämningsguide för de arter som kan vara aktuella att rapportera.
(Länsstyrelsen ansvarar, i samarbete med Yrkesfiskarna och med stöd av SLU och
Göteborgs universitet)
Om det skulle bli aktuellt med prövning av nya verksamheter i området, ska även
naturtyper och arter utpekade enligt OSPAR beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen
(OSPAR rek 2010/05).
Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen
ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av
Naturvårdsverket. Mätbara mål, så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen
SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de
bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att skötseln
fungerar och att Natura 2000-naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.
I dagsläget saknas finansiering av uppföljning i området (december 2017).
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Naturtyper enligt art- och habitatdirektivet:
1170 - Rev

Areal: 500 ha Arealen fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Generell beskrivning:
Biogena och/eller geologiska bildningar av hårt substrat förekommande på hård- eller
mjukbottnar. Reven är topografiskt avskilda genom att de höjer sig över havsbotten i
littoral och sublittoral zon.
Revmiljön karakteriseras ofta av en zonering av bentiska samhällen av alger och
djurarter inklusive konkretioner, skorpbildningar och korallbildningar. Rev avgränsas
mot omkringliggande botten där revbildningen övergår med mer än 50 % i mjukbottenytor och/eller där biogena bildningar understiger 10 % av täckningsgraden.
Karaktärsarter för reven i Bratten är större svampdjursarter som Phakellia ventilabrum
och Mycale lingua, hydroider och tagghudingar.
Typiska arter för Bratten är bland annat svampdjuret Phakellia ventilabrum, hornkorallen Paramuricea placomus, ormstjärnan medusahuvud (Gorgonocephalus
caputmedusae), havsborstmasken Filograna implexa, trollhumrar (Munida sp.) och lubb
(Brosme brosme).
I Bratten-området består revmiljöerna ofta av mindre hällar, sten och block som är
omgivna av mjukbottnar. Det är därför väldigt svårt att uppskatta totalarealen.
Bergväggarna längs ravinerna är mer eller mindre lodräta och hyser ofta en mycket rik
och mosaikartad variation av olika arter. Där ravinerna istället består av hårt packad
lera, sticker ibland block och hällar upp med en liknande sammansättning av arter. På en
del av reven finns en mycket rik population av olika arter av svampdjur, både
buskformiga och krustabildande. På de branta bergväggarna kan man också hitta flera
arter av hornkoraller, till exempel risgrynskorallen (Primnoa resedaeformis), och den
iögonfallande ormstjärnan medusahuvud (Gorgonocephalus caputmedusae). Även i de
stora hålstrukturerna nordost om ravinen finns uppstickande klippbottnar och block med
samma typer av arter som på klippbranterna i ravinen.
Utifrån den sjömätning som gjordes under 2015, finns det indikationer på att det även
finns revmiljöer på fler ställen inom området.
Bottnar med hornkoraller – Coral gardens:
Hornkorallerna bildar tillsammans så kallade "korallträdgårdar" (Coral gardens), som är
utpekad av OSPAR som en hotad/minskande naturtyp och som ingår i naturtypen Rev.
Coral gardens kännetecknas av en relativt tät aggregering av kolonier eller individer av
en eller flera korallarter. Korallträdgårdar kan förekomma på ett brett utbud av mjuka
och hårda bottnar. På mjuka bottnar kan de domineras av ensamma stenkoraller
(Scleractinia) och sjöpennor eller vissa typer av bambukoraller, medan hårda bottnar
ofta domineras av hornkoraller, hydrozoer av familjen Stylasteridae och/eller svarta
koraller.
Hornkoraller är nässeldjur som lever i kolonier, fastsittande på hårdbottnar där de
filtrerar föda från omgivande vatten. Till skillnad från stenkorallerna bildar de inga
korallrev, utan varje koloni ser mer eller mindre ut som en buske. Antalet fynd av olika
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arter av hornkoraller i Bratten är inte fler än 200 stycken totalt. Tre av dessa är fynd av
den mycket sällsynta hornkorallen Anthothela grandiflora, som inte finns någon
annanstans i Sverige. Sjöbusken (Paramuricea placomus) har man i Sverige också bara
hittat i Bratten. Dessa kolonier kan bli meterhöga och har en kort huvudstam med talrika
grenar ordnade i ett plan, vinkelrätt mot förhärskande strömriktning. Andra rödlistade
arter av hornkorall som finns på Bratten är risgrynskorallen (Primnoa resedaeformis)
och den lilla hornkorallen Swiftia pallida.
Svampdjurssamhällen – Deep-sea sponge aggregations:
En annan hotad/minskande naturtyp utpekad av OSPAR, som ingår i naturtypen Rev, är
djupa svampdjurssamhällen (Deep-sea sponge aggregations). Deep-sea sponge
aggregations består huvudsakligen av svampar från två klasser: Hexactinellida och
Demospongiae. De påträffas vanligtvis på djup mellan 250 – 1300 meter, där vattentemperaturen sträcker sig mellan 4 - 10° C och det är en strömhastighet på minst 0,5
knop, men kan också finnas grundare (framför allt i fjordar). Svampdjursamhällen kan
hittas på mjuka eller hårda substrat, såsom block och sten som kan ligga på sediment.
På hällar/block längs med kanterna i djuprännorna, på djupa trösklar i ravinen, på
renspolade bottnar och i hålor med berg i dagen, förekommer ofta dessa rika
svampdjurssamhällen. Av de stora klump- eller buskformiga svampdjursarterna har
populationer av främst Axinella infundibuliformis, A. rugosa, Mycale lingua och
Phakellia ventilabrum observerats. Den ovanliga mjukbottenslevande och stora
svampdjursarten Suberites luetkeni har observerats på tre lokaler.
Bevarandemål
- Arealen rev (1170) ska inte minska.
- Arealen av bottnar med hornkoraller ska inte minska.
- Arealen svampdjurssamhällen ska inte minska.
- Naturtypen ska vara opåverkad av fysisk störning orsakad av mänskliga aktiviteter.
- Sedimentationen ska vara naturlig, utan antropogen påverkan, och inte inverka
negativt på karakteristiska och typiska arter i naturtypen.
- Det ska finnas en naturlig artsammansättning, där de typiska arterna finns i
livskraftiga bestånd.
- Det ska finnas en sammansättning av fiskarter på reven som bildar en naturlig
näringsväv, med hållbara bestånd av större stationär fisk som till exempel lubb.
Negativ påverkan
Det största hotet mot revmiljöerna i Bratten är fysisk påverkan orsakad av mänskliga
aktiviteter. Många arter på reven är långlivade och har en ömtålig struktur som gör dem
känsliga för påverkan av fiskeredskap (som trålar och fiskelinor/krokar) och ankare,
som lätt kan fastna och slita sönder dem. Skrapande redskap (som används vid
vetenskapliga undersökningar) tar både upp och kan förstöra arterna.
Många filtrerande arter på reven är också känsliga för den ökade resuspension av
sediment som orsakas av trålarna.
Klimatförändringar i form av havsförsurning och ökad vattentemperatur är ett annat hot.
Många marina arter är beroende av att lagra in kalk någon gång under sin livscykel och
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den ökade försurningen av haven gör att detta blir svårare. Arter som lever på större
djup är anpassade efter stabil, låg vattentemperatur. Den ökade vattentemperaturen i
haven kommer att innebära en ökad stress för många av de här arterna.
Ett riktat fiske på stora fiskarter och individer av lubb, hälleflundra och olika arter av
hajar och rockor, kan orsaka förskjutningar i näringsväven ("top-bottom control") och
riskerar att påverka bestånden av dessa arter negativt.
Marint skräp i form av nät, linor, tampar och plastpåsar hittas på bottnarna på Bratten.
Det finns alltid en risk för utsläpp av olja och kemikalier från de båtar som rör sig i
området. På grund av rådande strömriktningar och frånvaro av större fartygsstråk genom
området, verkar Bratten hittills dock vara förskonat från utsläpp från större båtar.
I dagsläget (december 2017) känner vi inte till att det ska finnas några invasiva arter i
Bratten.
Bevarandeåtgärder
Regleringen av yrkesfisket, genom inrättandet av fiskefria zoner och obligatorisk
användning av AIS i hela området, är beslutad av EU-kommissionen i januari 2017.
Utformningen av de fiskefria zonerna är gjorda för att följa fiskemönstren i området, för
att på så sätt minimera riskerna för att trålarna ska komma för nära reven och eller gå i
botten, med en ökad resuspension/uppgrumling som följd.
Nu återstår en reglering av sportfisket i området, som ska beslutas av Havs- och
vattenmyndigheten, och ett beslut från Länsstyrelsen om föreskrifter för att skydda
reven ifrån ankring.
För övriga åtgärder, se Bevarandeåtgärder under den allmänna beskrivningen av
området.
Bevarandetillstånd
Reven bedöms idag ha ett gynnsamt tillstånd (december 2017).

Foto: Tomas Lundälv
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1180 - Bubbelrev och undervattenskratrar (pockmarks)

Areal: 100 ha Arealen fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Generell beskrivning:
När metangas sipprar ut från gasmättade sediment kan det genom en mikrobiell
oxidation bildas cementliknande karbonatstrukturer, så kallade bubbelstrukturer. De
bildar en sekundär hårdbotten som skiljer sig åt från den omgivande mjukbotten.
Det finns två typer av bubbelstrukturer; bubbelrev respektive pockmarks. Bubbelrev är
strukturer som sträcker sig upp från havsbottnen som pelare likt stalagmiter. I
pockmarks, som är gropar i havsbottnen som har bildats när gas har sipprat ut, bildas
istället hårda karbonatstrukturer på kanterna.
Det är dock osäkert om naturtypen finns i området. Det som finns i Bratten är
pockmarks, men de pockmarks som har undersökts saknar de karaktäristiska
karbonatstrukturerna. På grund av detta saknas karaktärsarter och typiska arter för
naturtypen.
Pockmarks förekommer främst i mjuka, finkorniga, lerrika sediment. De syns som stora
gropar i havsbotten och indikerar förekomst eller tidigare förekomst av gas- eller
vätskesystem i den övre delen av bottensedimenten. Den vanligaste förklaringen till
deras uppkomst är närvaro av biogen eller termogen gas som sipprar upp genom
sedimentet från större djup och som vid läckage tar med sig finkornigt sediment varvid
resultatet blir en försänkning i bottenytan.
Pockmarks förekommer i en mängd olika former där runda eller ovala är vanligast. De
flesta pockmarks i Bratten har diametrar mellan 100 - 200 meter och djup varierande
mellan 10 - 50 meter. En del är dock så stora som 300 meter i diameter och med ett djup
upp till 100 meter.
I Bratten finns minst 170 tydliga gropar och ytterligare ett antal mindre tydliga sådana.
Det är dock långt ifrån säkert att alla dessa är pockmarks. Speciellt i den nordöstra delen
av ravinområdet ges intrycket av att groparna har bildats av nordvästgående bottenströmmar, som bidrar till erosion och sedimenttransport.
Alla de pockmarks som har undersökts saknar hårdbottensediment som skulle kunna
tolkas som karbonatstrukturer. Det är inte alltid det bildas gas-strukturer. Det beror på
hur gasen läcker ut, i vilken hastighet och på andra fysiska faktorer som till exempel
sedimentets sammansättning. Om karbonatufällningar har skett i området skulle dessa
strukturer möjligen ha sedimenterats över. Om det är fallet går dock inte att utvärdera
utifrån den insamlade datan. I en del pockmarks hittas istället exponerad berggrund eller
block, speciellt i de brantare partierna, ibland med en lutning på så mycket som drygt 70
grader. Dessa har ofta en rik hårdbottenfauna. Frågan är om dessa inte istället borde
höra till naturtypen Rev (1170).
På hårdbottnarna lever rödlistade arter som hornkorallen Paramuricea placomus,
medusahuvud (Gorgonocephalus caputmedusae) och mindre kungsfisk (Sebastes
viviparus). Andra intressanta fynd är Swiftia pallida, andromedasjöstjäman (Psilaster
andromeda) samt spetsig knubbsjöstjäma (Pteraster militaris). Dessutom är
svamparterna Phakellia ventilabrum och Mycale lingua vanligt förekommande.
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På mjukbottnarna i groparna förekommer ofta den rödlistade större piprensaren
(Funiculina quadrangularis), många av dem med den associerade sällsynta
piprensarormstjäman (Asteronyx loveni) fastslingrande med sina långa armar i toppen.
Sjöpennor ur släktena Virgularia och Halipteris är också vanligt förekommande, liksom
den rödlistade kosterpiprensaren (Kophobelemnon stelliferum) och sjöpennan Stylatula
elegans.
Så även om de pockmarks som finns i Bratten saknar bubbelstrukturer, är de ändå
skyddsvärda och har en hög biologisk mångfald.
Bevarandemål
- Arealen av pockmarks ska inte minska.
- Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de
dominerande arterna finns i livskraftiga bestånd.
- Naturliga geologiska strukturer ska vara intakta och opåverkade av trålning,
sprängning, mineral-/stenutvinning eller andra fysiska ingrepp.
- Sedimentationen ska vara naturlig, utan antropogen påverkan, och inte inverka
negativt på förekommande arter.
Negativ påverkan
Det största hotet mot pockmarks i Bratten är fysisk påverkan orsakad av mänskliga
aktiviteter. Många arter, både på hårdbottnarna och mjukbottnarna, är långlivade och
har en ömtålig struktur som gör dem känsliga för påverkan av fiskeredskap (som trålar
och fiskelinor/krokar) och ankare, som lätt kan fastna och slita sönder dem. Skrapande
redskap (som används vid vetenskapliga undersökningar) tar både upp och kan förstöra
arterna.
Många filtrerande arter är också känsliga för den ökade resuspension av sediment som
orsakas av trålarna.
Klimatförändringar i form av havsförsurning och ökad vattentemperatur är ett annat hot.
Många marina arter är beroende av att lagra in kalk någon gång under sin livscykel och
den ökade försurningen av haven gör att detta blir svårare. Arter som lever på större
djup är anpassade efter stabil, låg vattentemperatur. Den ökade vattentemperaturen i
haven kommer att innebära en ökad stress för många av de här arterna.
Ett riktat fiske på stora fiskarter och individer av lubb, hälleflundra och olika arter av
hajar och rockor, kan orsaka förskjutningar i näringsväven ("top-bottom control") och
riskerar att påverka bestånden av dessa arter negativt.
Marint skräp i form av nät, linor, tampar och plastpåsar hittas på bottnarna på Bratten.
Det finns alltid en risk för utsläpp av olja och kemikalier från de båtar som rör sig i
området. På grund av rådande strömriktningar och frånvaro av större fartygsstråk genom
området, verkar Bratten hittills dock vara förskonat från utsläpp från större båtar.
I dagsläget (december 2017) känner vi inte till att det ska finnas några invasiva arter i
Bratten.
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Bevarandeåtgärder
Regleringen av yrkesfisket, genom inrättandet av fiskefria zoner och obligatorisk
användning av AIS i hela området, är beslutad av EU-kommissionen i januari 2017.
Större pockmarks med dokumenterade höga naturvärden ligger inom de fiskefria
zonerna, men det finns pockmarks utspridda i stora delar av området och alla omfattas
inte av fiskeregleringarna. Dock undviker fisket ofta att tråla i pockmarks med hårda
strukturer.
Så gott som alla fiskare som fiskar räka eller kräfta i området är numera MSCcertifierade. För de MSC-certifierade fiskena finns en uppförandekod där anslutna
fiskare har förbundit att alltid eftersträva att lokalisera och ta upp eventuella förlorade
redskap och om det misslyckas att ta upp dem alltid rapportera förlorade redskap i
fångstdagboken. Fiskarna ska även så långt som möjligt ta iland skräp som fastar i
redskapen.
Fler pockmarks behöver undersökas för att identifiera möjliga bubbelstrukturer och
höga naturvärden. Det är också viktigt att följa upp naturvärdena, både i pockmarks
innanför och utanför de fiskefria zonerna.
För övriga åtgärder, se Bevarandeåtgärder under den allmänna beskrivningen av
området.
Bevarandetillstånd
Osäkert om naturtypen finns i området (december 2017).

Ormstjärnan medusahuvud (Gorgonocephalus caputmedusae) på hornkorallen
Paramuricea placomus. Foto: Tomas Lundälv
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Övriga naturtyper och arter enligt OSPAR:
Sjöpennebottnar – Sea-pen and borrowing megafauna communities

Areal: 2 000 ha Arealen är en mycket grov uppskattning.
Beskrivning
Generell beskrivning:
Släta bottnar av fin lera, på djup mellan 15 - 200 meter eller mer, vilka är starkt
bioturberade genom grävande megafauna; hål och högar kan bilda en framträdande
struktur på sedimentytan med iögonfallande populationer av sjöpennor, vanligtvis
Virgularia mirabilis och Pennatula phosphorea.
Grävande kräftdjur kan inkludera havskräfta (Nephrops norvegicus), långfingrad
grävkräfta (Calocaris macandreae) eller rundögd spökkräfta (Callianassa subterranea).
På djupare bottnar och i tröskelfjordar kan även den större piprensaren (Funiculina
quadrangularis) förekomma. Megafaunas grävningsaktivitet skapar en komplex
livsmiljö, med en god syresättning av sedimenten. Denna livsmiljö förekommer i stor
utsträckning i skyddande fjordar, havsvikar och i djupare utsjöområden som Nordsjön,
Irländska sjön och Biscayabukten.
Mjukbottnar med stora sjöpennor har utpekats av OSPAR som en hotad/minskande
naturtyp (Sea-pen and burrowing megafauna communities), vars totala yta minskar.
Karaktärsarter för sjöpennebottnar är sjöpennor (Pennatulacea) samt grävande kräftdjur
(Nephrops norvegicus, Axiidea), cylinderrosor (Ceriantharia) och grävsjöborrar
(Spatangoida).
Typiska arter i Bratten är sjöpennorna Funiculina quadrangularis, Virgularia mirabilis,
Kophobelemnon stelliferum, Halipteris finmarchica och Stylatula elegans,
piprensarormstjärnan (Asteronyx lovenii), krongrävkräfta (Calocarides coronatus),
långfingrad grävkräfta (Calocaris macandreae), cylinderros (Cerianthus sp.) och
lyrsjöborre (Brissopsis lyrifera).
En sjöpenna består av en stor koloni av mindre djur som tillsammans har en gemensam
skelettstav i mitten. En koloni av den större piprensaren (Funiculina quadrangularis)
kan bli upp till 1,7 meter hög och alla individerna består av samma kön. De har en
långsam tillväxt, kolonier på en meter kan vara över 100 år gamla. Det kan hända att det
inte sker någon föryngring alls vissa år. Detta kan göra att vissa isolerade populationer
riskerar att dö ut vid kraftiga eller upprepade störningar.
I fickor och kanter med mjukbottnar i Bratten som inte är speciellt påverkade av bottentrålning, till exempel i den större ravinen, finns bland annat den större piprensaren (F.
quadrangularis) och andra sjöpennor i täta bestånd. I Bratten-området har man hittat
minst sju arter av sjöpennor, vilket är ovanligt många.
Sjöpennan Halipteris finmarchia har hittats på några ställen på Bratten, på runt 300
meters djup. Denna art är stor, upp till 1,8 meter hög, och är mörkröd till färgen. Arten
har tidigare endast hittats ett fåtal gånger i svenska vatten och då i Kosterfjorden. Den är
sannolikt lika känslig för trålning som F. quadrangularis, på grund av liknande storlek,
levnadssätt och långsamma tillväxt.
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Kosterpiprensaren (Kophobelemnon stelliferum) förekommer i Kosterfjorden och i
Bratten-området på djup under 40 meter. Kolonierna kan bli upp 75 cm stora, men är
oftast mindre.
Kolonier av sjöpennan Stylatula elegans är mycket slanka och blir upp till 35 cm höga.
Färgen varierar från rött till gröngult. Den förekommer i Nordatlanten och ska enligt
äldre uppgifter ha varit ganska vanlig i Skagerraks djupränna, men har påverkats
negativt av trålningen och hittas numera mest i trålfria refuger. Man ser ofta exemplar
med avbrutna toppar, sannolikt är det trålskador.
Det finns också två arter av Virgularia i Bratten-området, Virgularia mirabilis och V.
tuberculata. V. mirabilis är den vanligaste av de två. Dessa arter kan böja sig eller dra
ner sig i sedimentet när kolonierna känner av en tryckvåg. Det gör att de inte är lika
känsliga för trålning som andra sjöpennor och man kan hitta kolonier av V. mirabilis på
trålade bottnar i andra områden, till exempel i Gullmarn.
Piprensarormstjärnan (Asteronyx loveni) lever fastsittande längst upp på kolonier av
Funiculina. Sjöpennan är en mycket viktig värd för ormstjärnan, som kan fånga fler
näringspartiklar när den exponeras för kraftigare strömmar en bit upp från bottnen.
Ormstjärnans fem armar är olika långa; två eller tre är avsevärt längre och kraftigare än
de andra. Dessa används för förankring, medan de kortare armarna används för fångst
av föda.
Bevarandemål
- Arealen av sjöpennebottnar ska inte minska.
- Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska
arterna finns i livskraftiga bestånd.
Negativ påverkan
De största hoten mot sjöpennebottnar är fysisk påverkan orsakad av mänskliga
aktiviteter, främst trålning, och klimatpåverkan i form av en ökad vattentemperatur och
havsförsurning.
Stora sjöpennor är mycket känsliga för bottenpåverkande redskap och deras utbredning
har med största sannolikhet varit betydligt större än i dagsläget. Speciellt känslig är den
större piprensaren (F. quadrangularis), på grund av dess sköra skelettstav och oförmåga
att dra sig ner i sedimentet. Frånvaron av sjöpennor i trålade områden kan bero på att de
på sikt inte kan överleva de ständiga tråldragen över bottnarna. Trålarna bryter ofta av
den centrala skelettstaven i kolonin som då inte längre kan hålla sig upprätt över
bottnen, utan i stället hamnar liggande i bottensedimentet där polyperna kvävs eller
svälter ihjäl. Det finns dock studier som visar att de flesta arter av sjöpennor generellt
klarar att förankra sig igen om de endast delvis blir uppdragna från sedimentet.
Studier av trålade bottnar visar på en lägre artdiversitet och en förändrad sammansättning och funktion av bottenarter.
Marint skräp i form av nät, linor, tampar och plastpåsar hittas på bottnarna på Bratten.
Det finns alltid en risk för utsläpp av olja och kemikalier från de båtar som rör sig i
området. På grund av rådande strömriktningar och frånvaro av större fartygsstråk genom
området, verkar Bratten hittills dock vara förskonat från utsläpp från större båtar.
I dagsläget (december 2017) känner vi inte till att det ska finnas några invasiva arter i
Bratten.
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Bevarandeåtgärder
Regleringen av yrkesfisket, genom inrättandet av fiskefria zoner och obligatorisk
användning av AIS i hela området, är beslutad av EU-kommissionen i januari 2017.
Eftersom de större ansamlingarna av stora sjöpennor finns i ravinen och mellan eller i
anslutning till revmiljöerna, är dessa också skyddade till stor del.
Så gott som alla fiskare som fiskar räka eller kräfta i området är numera MSCcertifierade. För de MSC-certifierade fiskena finns en uppförandekod där anslutna
fiskare har förbundit att alltid eftersträva att lokalisera och ta upp eventuella förlorade
redskap och om det misslyckas att ta upp dem alltid rapportera förlorade redskap i
fångstdagboken. Fiskarna ska även så långt som möjligt ta iland skräp som fastar i
redskapen.
För övriga åtgärder, se Bevarandeåtgärder under den allmänna beskrivningen av
området.
Bevarandetillstånd:
Sjöpennebottnarna bedöms idag ha ett gynnsamt tillstånd (december 2017).

Piprensarormstjärnan (Asteronyx loveni) fastklamrad i toppen av en större
piprensare (Funiculina quadrangularis). Foto: MMT
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Broskfiskar – Sharks and rays

Beskrivning
Från svenska vatten finns det rapporter om fynd av ett trettiotal arter av broskfiskar. Av
dessa förekommer ett tiotal arter regelbundet längs Västkusten. Bestånden av såväl hajar
som rockor har minskat kraftigt under lång tid, och flera av de arter som tidigare var
vanliga har blivit mycket ovanliga.
Broskfiskarna skiljer sig på många sätt från ”vanliga” fiskar. Vanliga fiskar har ett
skelett av ben medan broskfiskarnas skelett består av brosk. En annan viktig skillnad är
att broskfiskar saknar simblåsa. Majoriteten av alla broskfiskar sjunker om de inte
simmar, men de allra flesta kan ligga stilla på botten och pumpa vatten över gälarna.
Avsaknaden av simblåsa har den fördelen att en haj eller rocka som dras upp från stort
djup inte riskerar att sprängas, och chanserna att de överlever vid en återutsättning är
därför goda.
Brugd (Cetorhinus maximus), håbrand (Lamna nasus), slätrocka (Dipturus batis),
fläckrocka (Raja montagui), knaggrocka (Raja clavata) och pigghaj (Squalus acanthias)
finns alla på OSPAR´s lista över hotade och/eller minskande arter.
Följande arter av broskfiskar finns upptagna på den svenska rödlistan:
slätrocka (Dipturus batis) – nationellt utdöd (RE)
brugd (Cetorhinus maximus) – akut hotad (CR)
håbrand (Lamna nasus) – akut hotad (CR)
pigghaj (Squalus acanthias) – akut hotad (CR)
knaggrocka (Raja clavata) – starkt hotad (EN)
klorocka (Amblyraja radiata) – starkt hotad (EN)
havsmus (Chimaera monstrosa) – starkt hotad (EN)
håkäring (Somniosus microcephalus) – sårbar (VU)
blåkäxa (Etmopterus spinax) – sårbar (VU)
vitrocka (Rajella lintea) – nära hotad (NT)
På Bratten har arter som pigghaj, vitrocka, håkäring, blåkäxa, havsmus, klorocka och
slätrocka fångats.
Fiske efter vitrocka (Rajella lintea) är speciellt för Bratten i sportfiskesammanhang.
Den uppehåller sig framför allt där revkanten övergår till mjukbotten. Vitrockan
förekommer regelbundet i Norska havet och de djupare delarna av Skagerrak.
Huvuddelen av fynden har gjorts djupare än 300 meter. Den kan ibland förväxlas med
slätrocka.
Havsmus (Chimaera monstrosa) har till skillnad från andra broskfiskar gällock. Arten
lever under större delen av året på stort djup (normalt 300 - 500 meter), men kan också
vandra in grundare närmare kusten. Under ROV-filmningar har de som regel påträffats
på otrålade mjukbottnar. Den kan förekomma som bifångst i räktrålar i de djupare
delarna av området och eftersom den saknar revben är risken för klämskador stor.
Bestånden minskar stadigt, både i Sverige och internationellt.
Bevarandemål
- Förekomsten av broskfiskar ska inte minska.
- Dödligheten orsakad av fiske ska vara försumbar.
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Negativ påverkan
Det största hotet mot broskfiskarna är fisket. Stora mängder hajar och rockor har
tidigare fångats som bifångst i trålarana. Broskfiskar är generellt mycket långlivade,
växer långsamt, blir könsmogna sent och föder få ungar. Det gör att bestånden har
svårare att återhämta sig om de har minskat i antal. Rockornas storlek gör att de redan
vid ett års ålder är så stora att de fångas i trålfisket.
De är också känsliga för klämskador, då de saknar revben som skyddar de inre organen.
Det är oklart hur bra överlevnaden för olika arter om man sätter tillbaka dem efter att ha
fått dem i trålen eller på kroken.
Ett annat hot är vindkraftsutbyggnad och annan exploatering av havsmiljön som kan
leda till att viktiga födosöks-, parnings-, äggläggnings- och uppväxtområden försvinner
eller i vart fall förlorar sitt värde. Många arter utnyttjar olika områden under olika delar
av året, ibland finns det till och med skillnader mellan hanar och honor och individer av
olika ålder. I dagsläget vet vi allt för lite om vilka områden som är viktiga för att vi på
ett bra sätt ska kunna skydda och förvalta dem.
Bevarandeåtgärder
Genomförda åtgärder:
- Enligt EU:s regelverk är det förbjudet att fiska efter brugd, håbrand, havsängel,
slätrocka, klorocka och knaggrocka i Västerhavet. Fångade individer ska dessutom
omedelbart återutsättas.
- Enligt svensk lagstiftning är brugd, håbrand, småfläckig rödhaj, pigghaj, slätrocka
och knaggrocka nationellt fredade, vilket innebär att de inte får fiskas. Eventuella
bifångster ska omedelbart återutsättas.
- Sverige har nollkvot på pigghaj, vilket gör att eventuell bifångst inte får landas eller
säljas.
Pågående/Planerade åtgärder:
- Återutsättning av samtliga fångade broskfiskar, så skonsamt som möjligt.
Ej kvoterade arter omfattas inte av utkastförbudet.
(Ansvarig: Sportfiskare och yrkesfiskare som fiskar i området)
- Rapportering av fångade arter till Artportalen (www.artportalen.se). Även
obestämd rocka eller haj kan rapporteras, med bifogat foto. För artbestämning kan
Västerhavets hajar och rockor användas (C. Stenberg m.fl., 2015). Detta kan
samordnas med sportfiskarnas och yrkesfiskarnas befintliga rapportering och göras
samlat av respektive organisationer.
(Ansvarig: Sportfiskarna och SFPO)
För övriga åtgärder, se Bevarandeåtgärder under den allmänna beskrivningen av
området.
Bevarandetillstånd:
Broskfiskarna bedöms för närvarande inte ha ett gynnsamt bevarandetillstånd
(december 2017). Flera av bestånden av såväl hajar som rockor har minskat kraftigt
under lång tid, och flera av de arter som tidigare var vanliga har blivit mycket ovanliga.
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Bilaga 1. Rödlistade arter funna i Bratten-området (2015 års rödlista)
latinskt namn
Anthothela grandiflora
Squalus acanthias
Chimaera monstrosa
Amblyraja radiata
Paramuricea placomus
Primnoa resedaeformis
Funiculina quadrangularis
Stylatula elegans
Asteronyx loveni
Admete viridula
Philocheras echinulatus
Porania stormi
Gadus morhua
Somniosus microcephalus
Etmopterus spinax
Actinostola callosa
Halipteris finmarchica
Kophobelemnon stelliferum
Virgularia tuberculata
Calocarides coronatus
Dichelopandalus bonnieri
Pontophilus spinosus
Munida sarsi
Munida tenuimana
Hathrometra sarsii
Leptochiton alveolus
Tjaernoeia exqusita
Ceramaster granularis
Ornatoscalpellum stroemi
Entalina tetragona
Sebastes viviparus
Rajella lintea
Amphilepis norvegica
Gorgonocephalus
caputmedusae
Hippasteria phrygiana
Psilaster andromeda
Pontophilus norvegicus
Swiftia pallida
Halcampoides abyssorum
Geryon trispinosus
Pandalina profunda
Delectopecten vitreus

svenskt namn
hornkorall
pigghaj
havsmus
klorocka
hornkorall
risgrynskorall
större piprensare
sjöpenna
piprensarormstjärna
snäcka
sandräka
nåldyna
torsk
håkäring
blåkäxa
havsanemon
sjöpenna
kosterpiprensare
sjöpenna
grävräka
räka
räka
trollhummer
trollhummer
spenslig fjäderpenna
ledsnäcka
snäcka
sjökex
långhals
tandsnäcka
mindre kungsfisk
vitrocka
sköldormstjärna

rödlisteklass
akut hotad (CR)
akut hotad (CR)
starkt hotad (EN)
starkt hotad (EN)
starkt hotad (EN)
starkt hotad (EN)
starkt hotad (EN)
starkt hotad (EN)
starkt hotad (EN)
starkt hotad (EN)
starkt hotad (EN)
starkt hotad (EN)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
sårbar (VU)
nära hotad (NT)
nära hotad (NT)
nära hotad (NT)
nära hotad (NT)

medusahuvud
hästsjöstjärna
andromedasjöstjärna
räka
hornkorall
havsanemon
tretandskrabba
räka
kammussla

nära hotad (NT)
nära hotad (NT)
nära hotad (NT)
nära hotad (NT)
kunskapsbrist (DD)
kunskapsbrist (DD)
kunskapsbrist (DD)
kunskapsbrist (DD)
kunskapsbrist (DD)

Sida
18(20)

BEVARANDEPLAN
FÖRVALTNINGSPLAN

Bilaga 2. Kartor över kända naturvärden och fiskefria zoner

Diarienummer
511-26027-2012

Sida
19(20)

BEVARANDEPLAN
FÖRVALTNINGSPLAN

Diarienummer
511-26027-2012

Sida
20(20)

