7. Hav i balans samt levande kust och
skärgård
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Östergötlands kust utgörs av en skärgård som fortfarande är relativt opåverkad av till
exempel fritidsbebyggelse och industrier. Dessutom finns här fortfarande ett levande
kulturlandskap. I den östgötska skärgården finns en säregen blandning av karg, orörd natur
och brukat landskap. Östergötland har ett av Sveriges mest örika skärgårdsområden. Den
breda och finskurna skärgården genomskärs av djupa förkastningssprickor i nordvästsydostlig riktning. Dessa sprickor syns som långa och djupa vikar, där flera har trösklar ut
mot havet eller angränsande kustområden. De större vikarna är Bråviken, Slätbaken och
Valdemarsiken. Skärgården är som bredast i S:t Anna skärgård och där finns en tydlig
zonering i inner-, mellan- och ytterskärgård.
Vattenrörelserna längs Östergötlands kust visar ingen utpräglad nettoriktning sett över tid.
Den örika skärgården i området dämpar vattenutbytet. Det långsamma vattenutbytet gör att
skärgården är känslig för tillförsel av näringsämnen och föroreningar. Genom den stora
djupsvackan som skär in från havet vid Arkösund sker dock ett avsevärt vattenutbyte.
Salthalten i Östergötlands kustområde ligger kring 6,0–6,5 promille i yt- och bottenvatten.

Figur 7.1 Djup i Östergötlands kustområde. Upplösning 200 m rutor. Kartan är framtagen av Aquabiota
genom interpolering baserad på digitala djupdata från Sjöfartsverket.
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7.1 Inledning
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Djupet i Östergötlands kustvattenområde varierar naturligtvis stort. Ett särdrag är att det i
yttre delen av S:t Anna skärgård och norra Gryts skärgård finns ovanligt stora arealer grunda
vatten långt ut i ytterskärgården.
För kustområdet finns en översiktlig kartläggning av bottentyper som gjorts av Sveriges
geologiska undersökning (SGU). Bottenbeskaffenheten är avgörande för vilka marina
naturtyper som förekommer. Hårdbotten består huvudsakligen av hällar, block och sten och
finns där vågor och strömmar är så starka att finare partiklar inte ligger kvar. Hårdbotten
dominerar i ytterskärgården, men finns också nära stränderna. På exponerade platser finns
hårdbottnar ner till åtminstone 5 – 10 m. Denna bottentyp är den mest variationsrika och
därmed också mest artrika och produktiva miljön. Övrig bottenareal utgörs av mjukbottnar
med mer eller mindre tjocka sedimentlager. Mjukbotten består av finkornigare material som
lera och sand och med mer eller mindre nedbrutna växt- och djurdelar. De finns där vågor
och strömmar inte förmår att flytta materialet. Djupare bottnar domineras helt av
mjukbotten, men i grundare områden är denna typ av botten mest utbredd i skyddade och
flacka lägen.

Figur 7.2 Karta över bottentyper i Östergötlands kustområde framtagen genom modellering av
Aquabiota 2010.
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De flesta av länets vattenområden klassade som så kallade vattenförekomster enligt
vattendirektivet. För varje vattenförekomst har ekologisk status bedömts och
miljökvalitetsnormer har tagits fram. Den ekologiska statusen har bedömts med hjälp av
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder enligt en femgradig skala; dålig, otillfredsställande,
måttlig, god eller hög status. Olika aspekter har vägts samman till en ekologisk status där
biologiska förhållanden väger tyngst, men även vattenkemi ingår. I S:t Anna skärgård
uppvisar bottenfaunan god status och makroalger hög status, vilket tyder på goda
miljöförhållanden. Eftersom vattnet dock har ett högt näringsinnehåll bedöms den
sammanvägda ekologiska statusen som måttlig. Större delen av Östergötlands kuststräcka
har måttlig status, bortsett från länets innerfjärdar som har sämre status.

Figur 7.3 Ekologisk status för Östergötlands kustvatten.

Miljötillståndet i det östgötska kustvattnet påverkas framför allt av de stora
sötvattenkällorna. De inre vikarna Bråviken, Slätbaken och Valdemarsviken är alla tydligt
påverkade av tillrinnande sötvatten som ger ett näringsrikt och ofta grumligt vatten. Från de
mest påverkade inre delarna sker en gradvis förbättring ut mot öppnare hav. Tillrinningen
ger utsötning, förhöjda halter av växtnäringsämnen och därmed en ökad produktion av
växtplankton. Följdeffekter är bland annat en ökad mängd organiskt material i vatten och på
bottnar, med sämre siktdjup och ökad syreförbrukning som följd. Eftersom vattenutbytet
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mellan kusten och det öppna havet är litet kan tillförda näringsämnen och föroreningar bli
kvar länge i området.
Näringstransporterna från Motala ström till Östersjön är lika stora idag som när
mätningarna började, men däremot kan den variera kraftigt från år till år (MSV). Det beror
framför allt på skillnader i nederbörd mellan olika år. År med mycket regn och snö leder till
höga vattenflöden. De stora vattenmassorna för med sig stora mängder partiklar som
innehåller näringsämnen och föroreningar ut till Östersjön. I Östergötlands ytterskärgård
växer blåstången flera meter djupare ned i vattnet jämfört med i innerskärgården.
Anledningen är att vattnet är grumligare i våra inre havsvikar på grund tillförsel av lerhaltigt
vatten från jordbruksintensiva områden. Undervattensvegetation är viktiga livsmiljöer för
fisk och andra organismer. Vissa undervattensväxter har även en viktig funktion genom att
de binder och stabiliserar bottensedimentet.
Motala Ströms Vattenvårdsförbund följer miljötillståndet i vattnet i länet inklusive
kustvattnet. Årsrapporter finns tillgängliga på deras hemsida, se länk nedan. Vad gäller
näringsämnen vid kusten var den sammanvägda statusen 2017 otillfredsställande vid
samtliga provtagna kuststationer (12 stationer), med undantag för Alösundet, där statusen
var måttlig. Siktdjupet bedömdes som måttligt eller otillfredsställande vid samtliga
provplatser.
Läs mer här: Motala ströms Vattenvårdsförbunds webbplats
Läs mer här: bilaga om Östergötlands marina miljö

7.2 Största utmaningarna för länets marina miljöer
Havsmiljön påverkas av många faktorer, till exempel exploatering, fiske, intensiv båttrafik,
försvarsövningar, spridning av miljögifter och inte minst tillförsel av näringsämnen.
Främmande arter från bland annat fartygens barlastvatten har redan etablerat sig i våra
kustvatten och fler kan förväntas komma hit. Ett varmare klimat spås leda till stora
förändringar i den marina miljön. Allt detta stör den biologiska mångfalden och viktiga
livsmiljöer, vilket påverkar havens balans och produktion av livsmedel och andra viktiga
ekosystemtjänster.
Hav, kust och skärgård erbjuder en stor mängd möjligheter till rekreation och här finns ett
rikt kulturarv. Dessa värden påverkas också negativt av olika mänskliga aktiviteter. Skärgård
och kustnära miljöer påverkas till exempel av bebyggelse och annan exploatering samt
fartygs- och småbåtstrafik. Att bevara kulturarv med fyrar, sjöbodar, ängs- och betesmarker
försvåras i när de traditionella näringarna minskar i omfattning. Det riskerar också att skadas
i områden med stor fritidsbebyggelse och omfattande turism. Ökad exploatering och båttrafik
försämrar även möjligheterna för friluftsliv och upplevelseturism.
Mycket arbete återstår innan våra kust- och havsvatten har ett bra miljötillstånd. Eftersom
haven är gränsöverskridande behövs insatser både i Sverige och i andra Östersjöländer för att
minska de utsläpp och de negativa effekter av aktiviteter som bidrar ett sämre miljötillstånd.
Samarbete för en bättre havsmiljö sker inom bland annat EU:s havsmiljödirektiv och
vattendirektiv samt inom Helsingforskonventionen (HELCOM).
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Styrmedel är bland annat utformningen av EU:s fiskeri- och jordbrukspolitik,
implementeringen av vattendirektiv och havsmiljödirektiv, nationell fiskeförvaltning,
havsplanering och kustzonsförvaltning samt att uppfylla Sveriges åtaganden inom HELCOMsamarbetet.
En utmaning för att kunna göra bättre analyser av den marina gröna infrastrukturen är att
Länsstyrelsen får tillgång till bättre kunskapsunderlag om djup, bottenbeskaffenhet och att
välja ut bra indikatorarter för att bedöma behov av konnektivitet (kommunikationsvägar) i
marin miljö. Att ta tillvara och tillämpa ny kunskap för restaurering och rehabilitering av
marina miljöer är också en stor utmaning framöver.

7.3 Övergripande mål för marina miljöer i länet
Östergötland har antagit det nationella miljömålet för kust- och havsmiljön. Det nationella
målet för ”Hav i balans, levande kust och skärgård” lyder:
"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat
nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."
– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.
Regeringen har fastställt elva preciseringar av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande
kust och skärgård:
•

God miljöstatus
Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, kemiska och
biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341).

•

God ekologisk och kemisk status
Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i
enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

•

Ekosystemtjänster
Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

•

Grunda kustnära miljöer
Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en naturlig
rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och
djurarter som en del i en grön infrastruktur.
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De största utmaningarna för länets havsmiljö är att komma tillrätta med närsaltbelastningen
och avvärja hoten från invasiva arter för att uppnå god ekologisk status i vattenmiljön. En
hållbar fiskeförvaltning för att få en bättre balans mellan rovfisk och småfisk är en stor
utmaning. Till detta kommer en hållbar kustzonsförvaltning med en god fysisk planering som
eftersträvar ett hållbart nyttjande, bevarande av viktiga ekosystemtjänster (exempelvis fiske
och rekreation) och stor hänsyn till de marina värdena. För att kulturskapade miljöer ska
bevaras och vårdas är det även avgörande att det går att bo och försörja sig i kust- och
skärgårdsområdet.
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•

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav har gynnsam
bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer samt
att naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter fortlever i
livskraftiga bestånd.

•

Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla kust- och
havsvatten.

•

Främmade arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden och
kulturarvet.

•

Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.

•

Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och
förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

•

Kulturlämningar under vatten
Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet.

•

Friluftsliv och buller
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat
friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Enligt preciseringar i miljömålsarbetet ska naturtyper och naturligt förekommande arter
knutna till kust och hav ges en gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation.
Dessutom ska naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter fortleva i
livskraftiga bestånd. Hotade arter ska ha återhämtat sig och livsmiljöer ha återställts i
värdefulla kust- och havsvatten.

Vattendirektiv och Agenda 2030.
EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på åtgärdsprogram för alla vattenområden som inte
uppnår god status. Vattenmyndigheterna har under 2008 utarbetat generella
åtgärdsprogram som antagits under 2010. Målet är att kustvattnet ska ha uppnått god status
senast år 2021. Samma målår gäller för HELCOM:s aktionsplan för Östersjön som
undertecknades av Östersjöländernas miljöministrar i slutet av 2007.
Mål 14 i FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, syftar till att bevara och nyttja
haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
Läs mer: regeringens webbsida om mål 14 med delmål
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De preciserade miljömålet för kuster och hav anger att viktiga ekosystemtjänster ska vara
vidmakthållna. Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv
och annat friluftsliv ska vara värnade och bibehållna och påverkan från buller minimerad.
Människan är beroende av en mängd ekologiska tjänster som havet producerar. Några
exempel är:

•

Havets förmåga att producera fisk och andra värdefulla naturresurser

•

Kustekosystem som, sjögräsängar och utgör ekologiskt viktiga yngelplatser samt
skyddar mot stormar och kraftiga översvämningar

•

Upprätthåller havens vattenkvalitet

•

Ekosystemen och deras estetiska värden, till exempel att skärgården ger
förutsättningar för turism och friluftsaktiviteter

•

Klimat – havet fungerar som en viktig koldioxidsänka

•

Havet som energiförsörjare i form av vågkraft

Foto: Thomas Johansson
Jonsbergs skärgård (Bråvikens NR) Lilla Fläskö med Lilla och Stora Sämö.

Läs mer här: Hav- och Vattenmyndigheten om havens ekosystemtjänster
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7. 4 Ekosystemtjänster från länets marina miljöer
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7.5 Den marina miljöns gröna infrastruktur
I Östergötland är naturvärdena i den havsmiljön endast delvis kartlagda. Större yttäckande
inventeringar har gjorts i naturreservaten och Natura2000 områdena, i flertalet grunda vikar
samt i ytterskärgården i områden som utreds för kommande skydd. Till detta kommer ett
relativt stort antal platser som undersökts med dropvideo (ca 2500 lokaler) och
undervattenstransekter, där de marina livsmiljöerna bedömts. Med detta underlag
tillsammans med kunskap om djup, exponering, bottensubstrat, bottenlutning, med mera,
har en så kallad modellering gjorts av de marina miljöerna (undervattensvegetation och
blåmussla). Modelleringen ger sannolik utbredning för dessa arter eller livsmiljöer. De
största sammanhängande ytorna av några av livsmiljöerna och arterna har bedömts som
naturvärdesobjekt.
Läs mer här: bilaga om Östergötlands marina miljö
I arbetet med marin grön infrastruktur i Östergötland har fyra huvudsakliga marina
naturtyper analyserats. Dessa domineras av viktiga strukturbildande arter och bedöms
fånga in de flesta viktiga livsmiljöerna för Östergötlands marina liv. De typer vi valt som
värdefulla strukturbildande naturtyper för de marina värdena och som vi analyserat i
perspektiv av marin grön infrastruktur är:
1. Grunda mjukbottnar med kärlväxter och kransalger
2. Blåstångsamhällen
3. Blåmusselbankar och rödalgssamhällen
4. Fortplantningsområden för kustfågel och gråsäl

Foto: Lars Gezelius
Tångsnälla i blåstångsbälte.
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1. Värdetrakter: En värdetrakt är en del av ett kustavsnitt (där även landmiljöer kan
ingå) där det finns en högre täthet av höga marina naturvärden. Värdetrakterna har
tagits fram genom att ange en buffertzon kring värdenätverken. För de marina
habitaten har denna buffertzon satts till 250 m kring värdenätverken.
Sammanhängande områden med en yta om minst 600 ha har bedömts som en
värdetrakt.
2. Värdenätverk: Ett värdenätverk är ett område inom vilket det är så tätt med
områden som har höga naturvärden (marina naturvärdesobjekt) att många
vattenlevande djur och växter sannolikt kan förflytta sig mellan olika områden. Det
vill säga, här finns bättre förutsättningar för livskraftiga bestånd. Barriärer för vissa
arter kan ingå i värdenätverket, som inte behöver ha sammanhållna bestånd av alla
arter. Om barriärerna åtgärdas är dock potentialen för att stärka den biologiska
mångfalden i sådana fall hög. De flesta av nätverken ligger i en trakt, men nätverk
utanför trakter förekommer också. Värdenätverken har tagits fram genom att ange en
buffertzon kring naturvärdesobjekten (värdekärnorna). För de marina livsmiljöerna
har denna buffertzon satts till 250 m kring naturvärdesobjekten.
Marina naturvärdesobjekt: (värdekärnor) har identifierats i huvudsak genom
modellering som nämnts ovan, samt vid flera översiktliga marina inventeringar.
Dessa utgör basen för värdenätverken och alla naturvärdesobjekt vatten ingår i
värdenätverk.
För definitioner av dessa begrepp se kapitel 1 av handlingsplanen.

►

Kartor över värdetrakter

På kartor nedan över respektive marin naturtyp redovisas värdetraktens avgränsning och de
värdenätverk som ingår. Efter det redovisas funktioner, känslighet, tjänster och hot för
naturtyperna 1 - 3. Uppgifterna är hämtade i huvudsak från webbplatsen MARBIPP som är
resultatet av ett forskningsprojekt, och har samlad kunskap om fem marina biotoper.
Läs mer här: webbplatsen MARBIPP
Värdefulla områden för blåmussla och rödalger finns främst på exponerade bottnar i ytterskärgård. För blåstång är de värdefulla områdena relativt jämt fördelade i länets mellan- och
ytterskärgård, men de större områdena finns främst i ytterskärgården. Den lösliggande
formen av blåstång finns dock främst tillsammans med höga kärlväxter på grundare
mjukbottnar.
För kärlväxter och kransalger ligger de största värdefulla områdena i mindre exponerade
miljöer i mellan- och innerskärgård. En större värdetrakt förutsägs längs Bråvikens södra
strand. Detta område är idag dock starkt påverkad av övergödning med sämre siktdjup.
Denna aspekt ingick inte underlaget för modelleringen av de marina naturtyperna, vilket
medför att resultatet där är missvisande för den faktiska utbredningen av höga kärlväxter.
Området kan dock betraktas hysa många potentiellt viktiga lokaler för höga kärlväxter.
Ålgräs ingår i analysen för naturtypen höga kärlväxter. Ålgräsängar är generellt mer sparsamt
förekommande än övriga kärlväxter, men har ett mycket högt naturvärde. Värdefulla
områden med rik förekomst av ålgräs är främst koncentrerade till mellan- och ytterskärgård i
länets södra delar.
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I handlingsplanen och på dess kartor redovisas grön infrastruktur på två olika skalor:
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Höga Kärlväxter (grunda mjukbottnar) med kransalger
Grunda mjukbottnar anses i allmänhet vara mycket värdefulla livsmiljöer (biotoper eller
habitat). Basen för detta är i hög grad deras biologiska betydelse i form av hög mångfald av
arter, miljöer och funktioner. Grunda mjukbottnar utgörs ofta av en mosaik av livsmiljöer,
såsom sjögräsängar, sandiga- och leriga sediment och skalgrusbottnar. I och på sedimentet i
dessa miljöer finns otaliga arter av bland annat fågel, fisk, kräftdjur, musslor och
havsborstmaskar som påverkar varandra och sin omgivning på en rad olika sätt. Mångfalden
och den höga aktiviteten beror ytterst på att den goda tillgången på solljus och näringsämnen
leder till en hög primär- och sekundärproduktion i grunda områden. Detta innebär att de
grunda mjukbottnarna är mycket viktiga områden för lek och uppväxt av fisk, skaldjur och
fågel och att de utgör livsmiljö för många mer eller mindre sällsynta arter av djur och växter.
Biologiska egenskaper bidrar på många sätt till att grunda mjukbottnar också är av stor
ekonomisk betydelse.
Ålgräset växer vanligtvis tillsammans med borstnate (Potamogeton pectinatus), hårnating
(Ruppia maritima), hårsärvar (Zannichellia spp.), slingor (Myriophyllum spp.). I Egentliga
Östersjön finner man sällan ålgräs i grunda skyddade vikar, där växtligheten istället ofta
domineras av olika arter av kransalger (Chara spp., Tolypella nidifica) tillsammans med ett
stort antal rotade vattenväxter. I denna miljö finns ofta en rik förekomst av den friliggande
formen av blåstång.
Ekologisk betydelse
•

Primärproduktion

•

Substrat, struktur och födokälla

•

Dämpning av vågenergi

•

Stabilisering av sedimentet

•

Syreproduktion

•

Artikedom
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Figur 7.3 Värdenätverk (gröna) och trakter (rosa) för grunda mjukbottnar med kärlväxter
och kransalger
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Blåstångssamhällen
Blåstångsbältet breder ut sig i Egentliga Östersjöns mindre påverkade områden från mellan
cirka 0,5 meters djup ned till cirka 10 meter och utgör ungefär 40 procent av algbiomassan.
Blåstångsbältets djuputbredning, styrs framförallt av tillgången på ljus. Förändras siktdjupet
ökar eller minskar djuputbredningen av tång långsamt. Blåstång växer på hårdbotten men
finns också frekvent som löst liggande på mjuka bottnar.
Blåstången räknas som en av Östersjöns nyckelarter eftersom blåstångsamhället är en viktig
levnadsmiljö för flertalet djur- och växtarter genom att erbjuda både skydd och föda. Enligt
forskningen har ända upp till 70 procent av alla Östersjöns arter passerat blåstångssamhällen
under sin livstid.
Blåstångsamhället utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för fisk. Genom sin rika
fiskförekomst är de populära områden för sportfiskare. De är därför viktiga
undervattensmiljöer för friluftsliv och turistnäring.
De största övergripande hoten mot tångsamhället i Egentliga Östersjön är effekter av ökade
närsalter/övergödning och utsötning. De största hoten på lokal skala mot tångsamhället som
livsmiljö är muddring, båttrafik, utsläpp av giftiga substanser (klorat, vissa tungmetaller,
olja) och ett för stort uttag av fisk (överfiske).
Ekologisk betydelse
•

Artrikedom

•

Funktionella nyckelarter

•

Primärproduktion

•

Substrat för påväxtorganismer

•

Föda för betare

•

Skyddande struktur

•

Näringsfilter

•

Ökar motståndskraft mot störning
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Figur 7.4 Värdenätverk (bruna) och trakter (rosa) för blåstångsamhällen
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Blåmusselbankar och rödalgssamhällen
Blåmusslan är den dominerande arten på hårda bottnar i Östersjön och bildar
sammanhängande mattor från några meters djup ner till 30 m, oftast tillsammans med
rödalger. Det finns även blåmusslor på mjukbottnar. Artrikedomen är högst på medeldjupa
(5 - 10 meter) sandiga mjukbottnar med god vattenomsättning. Cirka 25 djurarter och fem
algarter är knutna till dessa blåmusselbottnar. snäckor, musslor, kräftdjur och
havsborstmaskar dominerar. Fintrådiga rödalger sitter invid till musslornas byssustrådar.
Musslornas skal bildar hårda ytor där alger och fastsittande djur kan sätta sig, vilket är en
förutsättning för att dessa organismer överhuvudtaget skall kunna finnas på mjukbotten.
Blåmusslornas filtrerande funktion producerar avföring som ansamlas på botten. Denna
avföring lockar många små organismer, till exempel havsborstmaskar och nematoder.
Blåmusslan kan inte leva på djupa mjukbottnar på grund av att substratet är instabilt
(musslorna ”drunknar” i sedimentet) och vattenomsättningen är dålig.

Foto:Tång och Sånt
Marina naturtypen blåmussla/rödalger dominerar på hårdbotten i ytterskärgården.

Det främsta hotet mot blåmusselbottnar är muddringar. Blåmusslan är inte hotad som art,
däremot är biotopen musselbottnar, uppbyggda av gamla individer med rik tillhörande
fauna, potentiellt hotade. Särskilt musselbottnar på mjukbottnar är känsliga då det tar lång
tid innan de återetableras. Allmänt sett är musselbottnar relativt sett mer tåliga mot de flesta
störningar än andra habitat, och är ofta de sista som försvinner i ett område som påverkas.
Vissa typer av påverkan som till exempel strukturer som placeras till havs gynnar musslor.
Vid den nedre djupgränsen av blåstångsbältet växer rödalger, såsom till exempel kräkel,
rödblad, rödris och ullsläke. De är anpassade för att leva utan mycket ljus och klarar därför
att leva på större djup än andra alger. Detta gör dock att arterna är känsliga för förändringar
som inverkar på tillgången till ljus, såsom försämringen av vattenkvaliteten på grund av
övergödning. Rödalgerna, som har en liknande funktion som blåstången, bildar det viktigaste
habitatet som återfinns på djupa bottnar. Algerna blir ungefär 10 - 20 centimeter höga och
bildar viktiga livsmiljöer för många arter.
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Figur 7.5 Värdenätverk (röda) och trakter (rosa) för blåmusselbankar och rödalgssamhällen
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Fortplantningsområden för kustfågel och gråsäl
Dessa områden utgörs av de mest värdefulla fågelskärsområdena som klassats vid de
inventeringar som gjorts av Länsstyrelsen, senast 2007 och 2017. Viktiga områden för gråsäl
är de två större sälskyddsområdena. Huvuddelen av dessa områden ligger i mellan- och
ytterskärgård.
Bland kustfåglarna dominerar vitfågeln med trutar och tärnor. Andra viktiga grupper är,
änder, vadare och alkor. Flera av arterna är rödlistade, till exempel ejder (VU, sårbar), svärta
(NT, nära hotad), roskarl (VU, sårbar), silltrut (NT, nära hotad), Gråtrut (VU, sårbar),
skräntärna (NT, nära hotad), kustlabb (NT, nära hotad), tobisgrissla (NT, nära hotad),
havsörn (NT, nära hotad) och berguv (VU, sårbar).

Foto: Lars Gezelius
Tordmulen livnär sig på småfisk och är en av de arter som ökat i skärgården.

Stora förändringar har skett bland skärgårdens häckande kustfåglar. Småfiskätande fåglar
som fisk- och silvertärna samt tordmule har ökat. Svärtan har minskat, men minskningen
verkar ha avstannat. Ejdern har minskat mycket kraftigt och de får fram mycket få ungar.
Ejdern ökade kraftigt i antal fram till mitten av 1990-talet. Därefter har en påtaglig
minskning konstaterats, vilken förväntas fortsätta, kanske med uppemot 50 procent de
kommande 20 åren.
En annan karaktärsart som minskat kraftigt är gråtruten. Gråtruten ökade i antal perioden
1950 till mitten av 1990-talet. Därefter kav vi konstatera påtaglig minskning och som
beräknas fortgå även kommande 20 år. Gråtrutens tidigare populationstillväxt, som varade
fram till 1990-talets mitt, berodde främst på den ökande tillgången på föda, dels från fiskares
fiskrens och dumpad bifångst, dels från de många stora, öppna soptipparna. Gråtruten
häckar, oftast i kolonier, på skär och holmar och spelar en huvudroll för de så kallade
fågelskären. I Östergötland finns ett 40-tal trutskär framförallt i ytterskärgården. Här häckar
även ett stort antal andra arter i skydd av trutarnas försvar. Arten spelar därför en nyckelroll i
dessa skärs karaktär. Flera av de typiska fågelskären saknar nu gråtrutar helt.

17

Figur 7.6 Värdenätverk (blå) och trakter (blå med rosa ram) för fortplantningsområden för
kustfåglar och gråsäl
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Hoten mot kustfåglar, säl och andra marina däggdjur är framförallt miljögifter av olika typ
samt övergödning av havet som leder förändringar i balansen i vattenekosystemet. Detta kan
förändra till exempel tillgång på föda. Främmande invasiva arter (i synnerhet mink) och olika
sjukdomar är ett annat hot. Störningen från allmänheten är en annan påverkansfaktor, men
den bedöms idag vara måttlig eftersom de viktigaste häckningsplatserna utgörs av fågel- och
sälskyddsområden. Dessa miljöer hotas också av oljeutsläpp.
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7.6 Hot och påverkansfaktorer på länets marina naturvärden
Vi har i en särskild analys (metoden Open standard/MIRADI) identifierat ett antal direkta
hot mot naturvärdena i den marina miljön.
Läs mer här: webbplats om Miradi och metoden Open Standard (engelska)
Naturvärdena är grupperade i ett antal kategorier som i överensstämmer med de fyra olika
typerna av trakter som presenterats ovan. Vi har dessutom valt att lägga till lekområden för
fisk som ett särskilt värde i analysen. Geografiskt finns dessa lekområden sannolikt till stor
del inom de angivna trakterna.
Naturvärdestyperna i analysen är:
•

Grunda mjuka områden med höga kärlväxter och kransalger

•

Blåstångsbälten

•

Blåmusselbankar och rödalgssamhällen

•

Viktiga fortplantningsområden för kustfågel och gråsäl

•

Lekområden för fisk

Direkta hot mot den marina miljön:
•

Närsaltbelastning/miljögifter

•

Utsläpp från industrier och reningsverk

•

Enskilda avlopp

•

Utsläpp från båtar

•

Utsläpp från båtmotorer

•

Båtbottenfärger

•

Yrkesfiske

•

Fritidsfiske

•

Vattenbruk

•

Främmande arter

•

Klimatförändringar

•

Turism, friluftsliv och båtliv

•

Bebyggelse/Exploatering

Bedömning av hoten (hotgradering)
I tabellen nedan har vi för varje direkt hot bedömt påverkan på respektive naturvärde.
Bedömningen är gjord i tre steg. Först hur stor andel av värdet (i trakterna) som är påverkat.
För det andra hur allvarligt hotet är på värdet (hur snabbt värdet förstörs) och för det tredje;
hur snabbt återställs värdet om hotet avvärjs eller minimeras. Dessa tre vägs samman till en
bedömning av hur starkt hotet är på värdet i en fyrgradig skala; mycket högt (rött), högt
(gult), måttligt (ljusgrönt) och lågt (mörkgrönt).
Utifrån analysen bedömer vi att de största hoten utgörs av utsläpp av närsalter, klimatgaser
samt införsel av invasiva främmande arter. Därefter kommer utsläpp av miljögifter. De
värden som är mest påverkade bedömer vi är grunda mjukbottnar, blåstångsbälten,
kustfåglar och lekområden för fisk.
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Figur 7.7. De olika direkta hotens påverkan på värdena

Läs mer här: Länsstyrelsens analys av värden, hot och påverkansfaktorer
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7.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets marina miljöer
Idag finns ett 30-tal naturreservat i skärgården och ett 50-tal djurskyddsområden. Flertalet
ingår i Natura 2000. Många av dessa har kommit till under 1970 - 90-talen och berör sällan
vattenmiljön i syfte och skötselplan. Under 2000-talet har sju naturreservat fått förstärkt
skydd för den marina miljön i syfte och föreskrifter och kan betraktas som så kallade marina
naturreservat. Under senare år har mer omfattande marina inventeringar och provfisken
påbörjats för att identifiera skyddsvärda marina miljöer och ytterligare skydd planeras nu för
värdefulla marina områden på en handfull platser. Sverige har genom internationella
konventioner förbundit sig att öka skyddet för den marina miljön. Regeringen har givit
tydligt uttryck för detta i budgetpropositionen och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har
på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för marint skydd, så att minst 10
procent av de olika marina miljöerna har ett skydd. Nu pågår ett arbete på HaV:s uppdrag på
länen för att ta fram gemensamma regionala handlingsplaner för marint skydd. Östergötland
kommer här att samverka med länen i havsområdet Egentliga Östersjön. För att skydda rätt
områden behövs bättre underlag än det som finns i dag samt en analys av arealer av olika
miljöer som ingår i dagens skydd.
I förslaget till havsplan som tas fram av HaV finns i havsområdet utanför Östergötlands
kustzon större områden där naturvårdsintresset föreslås väga tyngst. Hela kust och
skärgårdsområdet i länet är av riksintresse för naturvården och friluftslivet.
Flera nationella myndigheter, till exempel HaV, SGU, SMHI och Sjöfartsverket arbetar för att
ta fram bättre kunskapsunderlag som om havsmiljön som till exempel. djup, bottentyentyp
och uppgifter om biologiska värden (fisk, bottenfauna, marin undervattensvegetation, marina
däggdjur med mera). Länsstyrelsen Östergötland har nyligen inventerat kustfågel i
skärgårdsområdet inför revidering av fågelskyddsområden. I samverkan med Södermanland
och Stockholms län pågår också ett projekt för att ta fram förslag till regeländringar för fisket,
särskilt i skyddade områden. För ålgräs har antagits ett nationellt åtgärdsprogram (ÅGP) och
Länsstyrelsen kommer också att ta fram en regional handlingsplan för ålgräs. Fler
åtgärdsplaner för marina arter är under framtagande. På senare år har en regional miljöatlas
tagits fram för kustområdet. Här pekas områden ut som är särskilt känsliga för oljepåslag och
ger rekommendationer för åtgärder vid hotande olja och råd kring saneringsaspekter. Många
åtgärder görs också i länets kustmynnande vattendrag för att möjliggöra bättre funktion för
arter som vandrar mellan sötvatten och hav. Strandskyddet i vattenområdet har nyligen
utökats till 300 meter.

7.8 Åtgärder, verktyg och arbetssätt för länets marina miljöer
Handlingsplanen identifierar följande nio strategier för vilka åtgärder för grön infrastruktur
och miljömål för värdefulla marina miljöer i Östergötland som listas nedan:
1. Tillsyn och prövning av exploatering
2. Kommunal planering/Havsplanering
3. Ökad kunskap och skydd/restaurering av värdefulla områden
4. Hållbar fiskeförvaltning
5. Arbete för hållbar turism
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7. Strategi för minskade utsläpp av närsalter och miljögifter
8. Förbättrat regelverk/tillsyn av oljeutsläpp
9. Arbete mot invasiva arter
Figur 7.7 i avsnittet ”Hot och påverkansfaktorer på länets marina naturvärden” ovan visar
relationen mellan ekosystembärande värden och olika typer av hot som ligger till grund för
åtgärdsstrategierna 1 - 9. Inom respektive strategi eller åtgärdsområde finns redan idag en
mängd pågående och föreslagna åtgärder som finns i andra fastställda strategidokument och
handlingsplaner etc. Viktiga är bland annat regionala miljömål (2014 - 2020),
åtgärdsprogram för vattendirektivet (Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021) och
regional handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland (2014). Till detta tillkommer
åtgärder som identifieras och vidareutvecklas i Länsstyrelsens handlingsplan för grön
infrastruktur.
För att vidareutveckla arbetet med marin grön infrastruktur och marint naturvårdsarbete
avser länsstyrelsen att arbeta vidare med:
•

fortsatt kartering och naturvärdesbedömning av naturvärden i den marina miljön

•

en förnyad analys av de marina miljöernas gröna infrastruktur med bättre
kunskapsunderlag (särskilt om djup, bottentyp, habitat och lekområden för fisk)

•

att ta fram en ny modellering av marina naturvärden i samverkan med HaV.

•

framtagande av regional handlingsplan för marint skydd i samverkan med HaV och
andra län i Egentliga Östersjön och fortsätta arbetet med marint områdesskydd med
målet att få ett väl underbyggt, representativt och ekologiskt funktionellt nätverk av
skyddade värdefulla marina miljöer

•

att stödja HaV i framtagande av Havsplan för Östersjön

•

att restaurera/rehabilitera marina miljöer

•

att ta fram förslag på fredningsområden för fisk, särskilt fredning i mars-juni, i
samråd med HaV, vattenägare och kustfiskare

•

marina ÅGP-arter (åtgärdsprogram för hotade arter), till exempel ta fram en
handlingsplan för ålgräs och arbeta för åtgärder för kransalger och svagsimmande
fiskarter som flodnejonöga, vimma och id

•

övervakning av kustfågelfaunan och utvärdera och revidera fågelskyddsområdena

•

Stödja kommunerna i arbetet med kustzonsplanering, till exempel i projektet
Coast4us.

•

fortsätta arbetet i samverkansrådet för HELCOM MPA-området S:t Anna-Missjö
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6. Klimatarbete

