
Bevarandeplan för Natura 2000-området 

SE0520171 Gullmarsfjorden 

Marin förvaltningsplan för OSPAR MPA-området 
Gullmarsfjorden 

December 2018 

Essunga 
Mellerud

Falköping 

Skara 
Melle

Strömstad 

Tanum 

Sotenäs 

Lysekil 

Orust 

Tjörn 

Kungälv 

Öckerö 

Göteborg 

Mariestad Gullspång 

Töreboda 

Karlsborg 

Tibro 

Hjo 
Mell

Tidaholm 

Skövde 

Mark 

Härryda 

Mölndal 

Ulricehamn 

Tranemo 

Svenljunga 

Borås 

Herrljunga 

Dals Ed 

Bengtsfors 

Åmål 

Mellerud 

Vänersborg 

Färgelanda 

Trollhättan 

Grästorp 
Mellerud

Lidköping 
Mellerud

Vara 

Vårgårda 

Alingsås 
Ale 

Lilla Edet 

Uddevalla 
Mellerud

Munkedal 

Partille 

Stenungsund 

Bollebygd 

Lerum 

Götene 
Meller
ud
Ströms
tad



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 medlems-

länder 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 be- 

skrivning 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 till kommit, 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. 

Kartor 

Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart- 

verktyget ”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. 

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. 



Anders Olsson, Anna-Li Jonsson BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 1 av 22SidaBevarandeplan för Natura 2000-områdetSE0520171 GullmarsfjordenKommun: Lysekil, Munkedal, UddevallaOmrådets totala areal: 11395 haBevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-12-04Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20Markägarförhållanden:Privat, kommun, staten. Berörda och angränsande fastigheternas rättigheter ivattenområde är inte utredda.Regeringsbeslut, historik:SPA: Nej, pSCI: 2001-05-01, SCI: 2004-12-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslutM2010/4648/NmNaturtyper och arter som ska bevaras i området:Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:1110 - Sandbankar1130 - Estuarier1140 - Blottade ler- och sandbottnar1160 - Stora vikar och sund1170 - Rev1230 - Vegetationsklädda havsklippor8230 - Hällmarkstorräng1365 - Knubbsäl, Phoca vitulinaBevarandesyfteDet 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.
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Området ingår också i Ospar:s nätverk av skyddade områden (Konventionen för skydd av Nordostatlanten).Prioriterade bevarandevärden:Områdets prioriterade bevarandevärden är de marina naturtyperna. Gåsöskärgården, i områdets västra del är även viktigt för knubbsälen.I området förekommer ett antal naturtyper som är prioriterade enligt Ospar; ålgräsängar, lerbottnar som blottläggs vid lågvatten samt sjöpennebottnar med grävande megafauna. Det är även möjligt att naturtyperna grunda blåsmusselbankar, djupa svampdjurssamhällen, hästmusselbankar och ostronbankar förekommer i området. Även dessa är prioriterade naturtyper enligt Ospar. Ostron (Ostrea edulis), islandsmussla (Arctica islandica), torsk (Gadus morhua), lax (Salmo salar), ål (Anguilla anguilla) och tumlare (Phocoena phocoena) finns i området och är prioriterade arter enligt Ospar.Motivering:Området utgörs av en, för Sverige, unik undervattensmiljö. Området är även viktigt för många olika arter av fisk och ryggradslösa djur och har en mycket hög biologisk mångfald.Prioriterade åtgärder:Åtgärder som syftar till att förhindra exploatering av området samt åtgärder som syftar till att nå målen inom Vattendirektivet och Havsmiljödirektivet.Beskrivning av områdetGullmarsfjorden är Sveriges ojämförligt största fjord och en av landets få äkta tröskelfjordar. Det grundare tröskelområdet är förklaringen till de speciella fysikaliska förutsättningar som utvecklat de goda och unika marinbiologiska förhållandena inne i fjorden. Fjorden mäter som djupast cirka 120 meter vid Alsbäckdjupet.Natura 2000-området Gullmarsfjorden omfattar fjordens vattenområden samt ett antal mindre och obebyggda öar och små skär. Gullmarsfjorden och intilliggande Strömmarna förklarades som naturvårdsområde (med namnet Gullmarn) år 1983. Området ligger inom ett större område som utgör riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Dessutom omfattas området av särskilda hushållningsbestämmelser för kusten enligt 4 kap. miljöbalken. Delar av Natura 2000-området eller objekt i området kan omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Gullmarsfjorden ingår också i Ospar:s nätverk av skyddade områden(Konventionen för skydd av Nordostatlanten).Gullmarsfjorden utgör ett av de mest artrika marina områdena i Sverige. Gåsöskärgården utgör viktigt reproduktionsområde för knubbsäl. I området finns även tumlare (Phocoena phocoena). Fjordens grunda vikar med eller utan ålgräsängar (Zostera marina) är viktiga uppväxtområden för flera fiskarter. I fjorden finns också spillrorna av ett lokalt reproducerande torskbestånd (Gadus morhua) kvar. Exempel på andra fiskarter som förekommer i Gullmarsfjorden är ål (Anguilla anguilla, CR), klorocka (Amblyraja radiata, EN) och långa (Molva molva, EN), som alla är klassade som hotade enligt den nationella rödlistan från 2015.Fjorden omgärdas av branta klippor som fortsätter under vattenytan, ibland lodrätt ner till 80–90 meters djup. På dessa bergbottnar återfinns revmiljöer med väl utvecklad zonering. Grundare partier med alger och djupare partier med omfattande djursamhällen som helt byggs upp av rörbyggande havsborstmaskar, svampdjur, anemoner, sjöpungar och sjöstjärnor. I sprickdalarna mellan bergspartierna finns erosionsmaterial i sedimentsluttningar. Även dessa fortsätter ner under ytan. I skyddade vikar finns långgrunda mjukbottnar som delvis är bevuxna med ålgräs. På de djupare mjukbottnarna finns bland annat islandsmussla (Arctica islandica) och på flera platser i fjorden finns riklig förekomst av olika arter av sjöpennor: bland annat större piprensare



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 3 av 22Sida(Funiculina quadrangularis) som är klassad som strakt hotad (EN) enligt den nationella rödlistanfrån 2015.På grund av stora sötvattentillflöden från Örekilsälven och flera andra små och stora vattendragfinns väl utvecklade estuariemiljöer i de inre delarna av Saltkällefjorden och Färlevfjorden. IÖrekilsälven finns ett bestånd av vild lax (Salmo salar).I Gullmarsfjorden finns ett antal naturtyper som klassats som hotade eller minskande enligtOspar (Konventionen för skydd av Nordostatlanten). Dessa är ålgräsängar (Zostera beds),lerbottnar som blottläggs vid lågvatten (Intertidal mudflats) samt sjöpennebottnar med grävandemegafauna (Sea-pen and burrowing megafauna). Grunda blåmusselbankar (Intertidal Mytilusedulis beds on mixed and sandy sediments) förekommer troligtvis. Det är även möjligt att Ospar-habitaten ostronbankar och hästmusselbankar finns i området. På flera platser i Gullmarsfjordenhar ostron (Ostrea edulis) och hästmusslor (Modiolus modiolus) observerats. Det är möjligt attdet finns platser i fjorden där dessa arter har tillräckligt höga tätheter för att klassas som bankar.Höga tätheter av hästmussla har åtminstone tidigare funnits vid Ormestad, där hästmusslaklassats som en dominerande art inom djupintervallet 3–15 meter vid en inventering utförd 1999.Ytterligare ett Ospar-habitat som kan förkomma i Gullmarsfjorden är djupasvampdjurssamhällen (Deep-sea sponge aggregations). Detta habitat utgörs av aggregeringar avsvampdjur (främst klasserna Hexactinellida and Demospongiae) och kan hittas på mjuka ellerhårda substrat, såsom block och sten, som kan ligga på sediment. I Gullmarsfjorden har fleraarter av klassen Demospongiae observerats, exempelvis Mycale lingua, Axinella rugosa,Haliclona implexa, Halichondria panicea, Pseudosuberites sulphureus och Cliona sp.Vad kan påverka negativtKustvattenområden är generellt utsatta för samma typ av verksamheter och andra faktorer.Generella hot är övergödning, fragmentering av livsmiljöer, föroreningar genom utsläpp, åtgärdersom förändra hydrologin samt förändringar i ekosystemet till följd  av klimatförändringar,invasiva arter och ett ohållbart uttag av fisk. Gullmarsfjorden utgör inget undantag isammanhanget. För att motverka de faktorer som påverkar havsmiljön kan det ibland behövasmer övergripande samhällsåtgärder än vad som kan fomuleras som konkreta åtgärder ibevarandeplan.Fjorden är känslig för en ökad sedimentspridning samt övergödning orsakat av tillförsel avnäringsämnen. Förutom en fysisk påverkan kan sedimentationen också medföra en ökad tillförselav tungmetaller och organiska miljögifter. En ökad mängd sediment i vattenpelaren kan ävenmedföra försämrade ljusförhållanden för alger eller marina fanerogamer och påverka fastsittandedjur negativt.Övergödningen leder successivt till att snabbväxande fintrådiga alger kväver och konkurerar utdet naturliga tångbältet eller ängar med marina fanerogamer. En ökad tillförsel av organisktmaterial kan även medföra att syrebrist uppstår i områden med sämre vattenutbyte. Detta kanleda till att djur- och växtlivet slås ut lokalt.Trålfisket i Gullmarsfjorden är reglerat. Det är dock viktigt att trålningen inom området inte ökar.Exploatering i form av bebyggelse, bryggor, förlängning av bryggor, hamnar, ledningsdragningareller liknande kan ge ackumulerade effekter som kan påverka hela området negativt.Utsläpp av olja eller andra kemikalier utgör ett potentiellt hot mot området. En omfattandeoljeolycka i havet utanför fjorden skulle främst skada skärgården i mynningsområdet. Känsligastär fågelfauna och grund makrofauna (tångbältet).Marint makro- och mikroskräp kan påverka de olika naturtypenas typiska arter negativt och bidratill att gifter sprids i miljön. Det finns även en risk att fåglar och däggdjur kan trassla in sig istörre skräp eller spökgarn och kvävas.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 4 av 22SidaFöreskrifterna till Gullmarns naturvårdsområdet adresserar delvis hoten mot området.Se även förtydliganden av de generella hoten samt specifika hot under respektive naturtyp.BevarandeåtgärderFörutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd föratt bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ettNatura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hängersamman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap28 a § miljöbalken). Om en verksamhet eller åtgärd riskerar att på ett betydande sätt påverka ettNatura 2000-område så kan denna vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området. För alla befintliga anläggningar och anordningar i fjorden (bryggor, pirar, muddringar)dvs anläggningar som tillkommit innan Natura 2000 utpekandet är normalt underhåll och skötselinte verksamheter som aktualiserar tillståndsprövning. Förutsättningen är dock attanläggningarna har tillkommit under lagliga förhållanden.I en miljökonsekvensbeskrivning ska även naturtyper och arter utpekade enligt Ospar beaktas(Ospar rek 2010/05).Befintligt områdesskydd och andra regleringar:- Naturvårdsområdet Gullmarn som omfattar vattenområdet i Gullmarsfjorden ochGåsöskärgården samt landområden runt fjorden. Sedan införandet av miljöbalken skanaturvårdsområden betraktas som naturreservat. I naturvårdsområdet ingår även delar av Natura2000-området Strömmarna, som angränsar till Gullmarsfjorden- Gullmarsfjorden angränsar eller är nära beläget till naturreservaten/naturvårdsområdena; Stångehuvud, Stora Bornö, Gullmarsskogen, Gullmarsberg, Svartedalen (Bokenäs),Gröderhamnsängen, Gåsevik och Gåsö-skärgården.- Stora delar av vattenområdet omfattas av strandskyddsbestämmelser.- I den yttre delen av Natura 2000-omårdet finns flera sälskyddsområden ochfågelskyddsområden.- Fritids- och yrkesfisket i Gullmarsfjorden är specifikt reglerat i fiskerilagstiftningen (FIFS2004:36). I större delen av området råder fiskeförbud på torsk, kolja och bleka under hela året.Vid fiske efter andra arter är det tillåtet att fiska med handredskap och med burar efter skaldjur. Iområdet finns dessutom flera mynningsområden som utgör fredningsområde för lax och öring.Trålfiske får endast bedrivas efter nordhavsräka och är endast tillåtet i en del av fjorden, på djupstörre än 60 meter. Dessutom omfattas trålfisket av krav på bland annat; särskilt tillstånd, trålensutformning, artsorterande rist samt ett tak för högsta antal fiskedagar. I de delar av fjorden därkommersiellt trålfiske är förbjudet finns dock områden där årliga provfisken med bottentrålbedrivs.Förslag på  eller planering av ytterligare skydd eller åtgärder:-Uppföljning av områdets bevarandemål.-Uppföljning av trålfiskets effekter.-Åtgärder för att minska risken för fartygsolyckor i Västerhavet. Gullmarsfjorden är ett regionaltprioriterat område i Miljöatlas. Informationsbladen är dock inte helt färdigställda ännu, detta börgöras.-Reservatsföreskrifterna för det befintliga naturvårdsområdet bör ses över och uppdateras.-En skötselplan för naturreservatet bör tas fram.Se även specifika bevarandeåtgärder under respektive naturtyp och art.
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Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska skeenligt 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.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 6 av 22SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:1110 - Sandbankar682,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningSublittorala sandbankar utgörs av ett komplex av olika naturtyper som spänner över grundaålgräsbevuxna sandigare bottnar till djupare strömspolade grusbottnar. Med anledning av dettavarierar förutsättningarna och därmed också förekomsten av olika karaktäristiska och typiskaarter. Inom Gullmarsfjorden förekommer naturtypen i hela området. Naturtypen uppträderoftast i anslutning till fjordens kanter eller i sund, och finns ofta i övergången mellan 1170 Revoch djupare lerbottnar.Många av djuren som förekommer på de sandiga bottnarna lever helt eller delvis nergrävda,exempelvis olika musslor eller havsborstmaskar. På bottnar med finare sediment kan även denlilla piprensaren (Virgularia mirabilis) förekomma.Dessa bottnar är även viktiga habitat för många fiskarter, så som rödspätta och torsk.Generell beskrivning:Sandbottnar som är permanent täckta av havsvatten. De finns oftast på bottnar grundare än 20meter, men kan sträcka sig betydligt djupare ner. De är mer eller mindre sluttande ochomgivna av djupare vatten på en eller flera sidor. De kan slutta upp mot en eller flera öar ö,mot land eller vara upphöjda under vattnet.Bottnarna består till största delen av sand, men både finare och grövre material kanförekomma. Karaktärsarterna är dock sådana som är knutna till sandbottnar. De kan varaalltifrån helt fria från vegetation till helt täckta av ålgräs eller andra kärlväxter. Fläckar avblåmusslor (<10 % täckning) eller maerl kan förekomma.Karaktärsarter är bland annat lerstubb (Pomatoschistus microps), skrubbskädda (Platichthysflesus), kamsjöstjärna (Astropecten irregularis), hjärtmussla (Cerastoderma edule) ochsandräka (Crangon crangon).Typiska arter är bland annat stor kammussla (Pecten maximus), torsk (Gadus morhua), lillapiprensaren och ålgräs (Zostera marina).Bevarandemål –Arealen sandbank (1110) ska inte minska. –Strukturbildande vegetation t.ex. ålgräs (Zostera marina) och natingar (Ruppia spp.) skafinnas i livskraftiga bestånd. Den totala arealen ska inte minska.–Kvalitén på ålgräsängarna ska vara god. –Det ska finnas en naturlig artsammansättning, där de typiska arterna finns i livskraftigabestånd. –Naturtypen ska vara naturlig med avseende på djupförhållanden, substrat ochbottenstruktur, och det ska finnas fria passager för djur, växter, sediment och organisktmaterial utan att antropogena hinder skapas i form av byggnation, muddring, dumpning, etc. –Sedimentationen ska vara naturlig, utan antropogen påverkan, och inte inverka negativt påkarakteristiska och typiska arter i naturtypen.–Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet. –Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.Negativ påverkanNaturtypen är känsligt för försämrade ljusförhållanden orsakade av bland annat övergödning,ökad avrinning eller sedimentspridning. Kraftig förekomst av fintrådiga alger och drivande684 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 7 av 22Sidaalgmattor kan ge strukturella förändringar i habitatet. Risken för detta är dock troligtvis mindrei vågexponerade områden. Fragmentering av naturtypen på grund av exploateringar t.ex.bryggor och mudderrännor inverkar negativt på bevarandetillståndet.- Övergödning- ExploateringBevarandeåtgärderÅtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatusenligt Havsmiljödirektivet.BevarandetillståndBevarandetillståndet för sandbankarna i Gullmarsfjorden kan inte bedömas (2018). Flera av detypiska fiskarterna har sviktande bestånd. Uppföljning av målindikatorer behövs för att utredahabitatets bevarandetillstånd i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 8 av 22Sida1130 - Estuarier121,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen förekommer i de inre delarna av Färlevfjorden och Saltkällefjorden där de störrevattendragen Färlev älv respektive Örekilsälven, samt flera mindre vattendrag, mynnar.Habitatet utgörs av grunda lerbottnar delvis bevuxna med vegetation. Örekilsälven är ett av fåvattendrag på Västkusten som ännu hyser en helt genuin (ursprunglig) stam av atlantlax(Salmo salar), som är en prioriterad art enligt Ospar.Generell beskrivning:Flod- och å-mynningar där sötvatten blandas med det saltare havsvattnet, och där både marinaoch limniska miljöer förekommer och utgör en ekologisk enhet. Naturtypen har en komplexartsammansättning med både djur och växter av marint, limniskt och brackvattensursprung.Minskad strömhastighet bidrar till en ansamling av finare sediment som ofta formas tillvidsträckta sand- och gyttjebankar. I områden där strömnings¬hastigheten avtar avlagrasstörsta delen av det transporterade materialet och ett delta kan bildas.Estuarier är ett mosaikartat biotopkomplex, där alla andra habitat förutom laguner kan ingå. Deutgör en viktig livsmiljö för framför allt fågel- och fiskarter.Gränsen uppströms vattendraget utgörs av vattendragets mynning. Gränsen mot havet liggernormalt vid ett djup på 6 meter och/eller där skyddande land upphör.Vattendraget bör ha en årsmedelvattenföring på mer än 2 m3/s.Karaktärsarter är bland annat hårnating (Ruppia maritima)Typiska arter är bland annat dvärgbantång (Zostera noltii) och öring (Salmo trutta)Bevarandemål –Arealen estuarier (1130) ska inte minska. –Strukturbildande vegetation t.ex. ålgräs (Zostera marina) och natingar (Ruppia spp.) skafinnas i livskraftiga bestånd. Den totala arealen ska bibehållas eller öka. –Estuariet präglas av naturliga vattenflöden med varierande salthalt. Sötvattensflöde,strömmar, vågor och vattenutbyte ska variera naturligt i tid och rum. –Naturtypen ska vara naturlig med avseende på djupförhållanden, substrat ochbottenstruktur, och det ska finnas fria passager för djur, växter, sediment och organisktmaterial utan att antropogena hinder skapas i form av byggnation, muddring, dumpning, etc. –Det ska finnas en naturlig artsammansättning där de typiska arterna finns i livskraftigabestånd. –Naturtypen ska fungera som passage för migrerande fisk, som ål, lax, havsöring ochhavsnejonöga.–Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet. –Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.Negativ påverkanEstuariemiljön är kännslig för olika former av exploateringar t.ex. muddring. Förändradevattenflöden kan även påverka naturtypen negativt. Även en ökad mängd av resuspenderatsediment kan ha en negativ inverkan på estuariets typiska arter.- Olika former av exploateringar.- Förändrade vattenflöden.- Ökade mängder av resuspenderat material i vattenmassan.71 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 9 av 22SidaBevarandeåtgärderÅtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatusenligt Havsmiljödirektivet.Åtgärder som medför en god ekologisk status i Örekilsälven ock Färlevälven.Åtgärder som medför att bevarandemålen för Örekilsälven uppfylls.BevarandetillståndBevarandetillståndet för estuarierna i Gullmarsfjorden kan inte bedömas (2018). Uppföljningav målindikatorer behöver genomföras för att utreda naturtypens bevarandetillstånd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 10 av 22Sida1140 - Blottade ler- och sandbottnar46,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningEftersom stränderna i fjorden ofta är branta förekommer naturtypen i relativt liten omfattning.Huvuddelen av habitatet förekommer i de östra delarna, framför allt i Färlevfjorden ochSaltkällefjorden.Naturtypen präglas av stora säsongsvariationer vilket påverkar biotan i habitatet. Under vårenvärms det grunda vattnet upp fort, detta i kombination med att näringstillgången och ljus oftaär god gör att en hög biologisk produktion förekommer under vår och sommar. Under höstenvandrar den mobila faunan ut till djupare vatten för att övervintra medan den stationäragrävande faunan stannar. Detta kan medföra att stora delar av det allra grundaste djursamhälletslås ut vid stränga isvintrar. Den höga biologiska produktionen under vår och sommar gör attde grunda mjukbottnarna är mycket viktiga delar av kustzonens ekologi. De allra grundastedelarna utgör uppväxtområden för flera arter av kräftdjur och fisk t.ex. rödspätta. Även vuxenplattfisk kan använder grundområdena för att söka föda. Den i särklass största delen av de djursom förekommer i dessa områden lever nergrävda i sedimentet exempelvis olika arter avhavsborstmaskar och musslor. Naturtypen är även viktig för en rad olika fågelarter som kanleta föda i det grunda vattnet.Generell beskrivning:Grunda, sandiga eller leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten, framför allt vid högtryckoch ostliga vindar. Dessa bottnar är ofta fria från makrovegetation, men bottnarna kan täckasav stora mängder blågrönalger och kiselalger. Fintrådiga alger och nating kan förekomma.De har ofta en rik infauna av olika grävande maskar och musslor i sedimenten och en rikepifauna på bottnarna av kräftdjur, snäckor och små plattfiskar. Naturtypen är viktig somuppväxtområden för plattfisk och för änder och vadarfåglar, som söker föda på och i de grundabottnarna.Det lägsta lågvattenståndet avgränsar naturtypen mot djupare vatten.Karaktärsarter är bland annat sandmask (Arenicola marina), slammärla (Corophium volutator)och sandräka (Crangon crangon).Typiska arter är bland annat vanlig hjärtmussla (Cerastoderma edulis), sandmussla (Myaarenaria), juvenil rödspätta (Pleuronectes platessa), adult och juvenil skrubbskädda(Platichthys flesus) och större strandpipare (Charadrius hiaticula).Bevarandemål –Arealen blottade ler- och sandbottn (1140) ska in minska. –Naturtypen ska vara naturlig med avseende på djupförhållanden, substrat ochbottenstruktur, och det ska finnas fria passager för djur, växter, sediment och organisktmaterial utan att antropogena hinder skapas i form av byggnation, muddring, dumpning, etc. –Det ska finnas en naturlig artsammansättning där populationerna av de typiska arterna finnsi livskraftiga bestånd. –Naturtypen ska fungera som uppväxtområde för plattfisk.–Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet. –Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.Negativ påverkanEtt av de största hoten mot naturtypen är olika former av exploatering. Detta kan leda tillfragmentering, skuggning eller försämrade strömförhållanden på de grunda bottnarna.96 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 11 av 22SidaEtt annat stort hot är höjningen av havsnivån, vilket kan leda till att naturtypen försvinner omden inte har möjlighet att utvidga sig upp på land.Andra hot är utsläpp av olja och kemikalier, utsläpp av näringsämnen, muddringar, upptag avsand och ett ohållbart nyttjande av musslor och ostron.- Exploateringar t.ex. muddring, nedläggning av kablar och rör samt uppförande av olikakonstruktioner som bryggor och vågbrytare.- Utsläpp av övergödande ämnen- Utsläpp av olja eller kemikalierBevarandeåtgärderÅtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatusenligt Havsmiljödirektivet.BevarandetillståndBevarandetillståndet för de blottade ler- och sandbottnarna i Gullmarsfjorden kan inte bedömas(2018). Övervakningen av fintrådiga alger i grunda vikar indikerar en ökande trend för bådeförekomst och täckningsgrad inom regionen där Gullmarsfjorden är belägen. Detta kanpåverka vikarnas struktur och funktion negativt. Den ökande mängden fintrådiga alger i grundavikar är ett generellt problem i Bohuslän. Uppföljning av målindikatorer behövs för att utredanaturtypens bevarandetillstånd i området.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 12 av 22Sida1160 - Stora vikar och sund305,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen förekommer i flera av områdets stora vikar, så som Finnsbobukten och vid Gåsö.Bottnarna i området är heterogena och naturtypen är ett komplex av olika habitat. Inomnaturtypen varierar vattendjupet mellan ca 0,5 till 10 meter. Även substratet varierar från sand- till lerbotten beroende på hur stor påverkan från vågorna är. Vattnet från Örekilsälven ochFärlevälven gör att salthalten är lägre i ytan i de inre delarna av fjorden. Vid kraftiga utflödenkan även siktdjupet påverkas av vattendragen.I flertalet av de större vikarna växer stora sammanhängande ålgräsängar. Dessa utgörlivsmiljöer för ett stort antal arter av växter och djur. Små fiskar och kräftdjur kan söka födaoch skydd bland bladen som även utgör en växtplats för andra fastsittande djur och alger. På såsätt bidrar ålgräset till att öka den biologiska mångfalden i området. Ålgräsängar är ävenviktiga uppväxt- och födosöksområden för många kommersiella arter, exempelvis torsk somnyttjar ålgräset både som juvenil och adult. Förutom detta bidrar ålgräset med en rad andraekosystemtjänster, exempelvis motverkar ålgräset bottenerosion. Ålgräsängar är ett prioriterathabitat enligt Ospar.Generell beskrivning:Stora grunda vikar och sund har ett begränsat inflytande av sötvatten. Dessa biotopkomplex ärofta skyddade från kraftiga vågor samt innehåller olika typer av sediment och substrat medartrika bentiska växt- och djursamhällen. Det innebär att både Rev, Sandbankar och Blottadeler- och sandbottnar kan ingå i Stora grunda vikar och sund.Gränsen för grunt vatten går normalt vid 10 meter. Vikarna är normalt större än 25 ha.Karaktärsarter är bland annat hårnating (Ruppia maritima), sandsubb (Pomatoschistusminutus) och sandmask (Arenicola marina).Typiska arter är bland annat ål (Anguilla anguilla), juvenil torsk (Gadus morhua), blåmussla(Mytilus edulis) och ålgräs (Zostera marina).Bevarandemål –Arealen stora vikar och sund (1160) ska inte mika. –Strukturbildande vegetation t.ex. ålgräs (Zostera marina) och natingar (Ruppia spp.) skafinnas i livskraftiga bestånd. Den totala arealen ska inte minska.–Kvalitén på ålgräsängarna ska vara god. –Det ska finnas en naturlig artsammansättning, där populationerna av de typiska arternafinns i livskraftiga bestånd. –Naturtypen ska vara naturlig med avseende på djupförhållanden, substrat ochbottenstruktur, och det ska finnas fria passager för djur, växter, sediment och organisktmaterial utan att antropogena hinder skapas i form av byggnation, muddring, dumpning, etc.–Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet. –Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.Negativ påverkanEtt av de största hoten mot naturtypen är olika former av exploatering. Detta kan leda tillfragmentering, skuggning eller förändrade försämrade strömförhållanden på de grundabottnarna.Även en stor förekomst av eutrofieringsgynnade fintrådiga alger påverkar vikarna mycketnegativt. Orsaken till den kraftiga förekomsten av fintrådiga alger i Bohuskustens vikar är288 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Sidatroligtvis förändringar i ekosystemet orsakat av bland annat avsaknad av stora rovfiskar och enför stor närsaltsbelastning från land. I områden där stora ytor ålgräs har försvunnit kanresuspension av lerpartiklar leda till att vattnet blir grumligt.Andra hot är utsläpp av olja och kemikalier, upptag av sand, vattenbruk (som lokalt kan ge enökad organisk belastning och orsaka syrebrist på bottnarna) samt ett ohållbart nyttjande avmusslor och ostron.- Olika former av exploateringar.- Ökad mängd fintrådiga alger.- Grumling av vattnet orsakat av t.ex. muddring eller resuspension.BevarandeåtgärderÅtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatusenligt Havsmiljödirektivet.Uppföljning av ålgräsvegetationsens utbredning och status.BevarandetillståndBevarandetillståndet för stora vikar och sund i Gullmarsfjorden bedöms vara gynnsamt (2018).Bedömningen baseras på att ålgräsvegationen har en god utbredning och status iGullmarsfjorden. Det finns dock en problematik med fintrådiga alger som behöver åtgärdas föratt gynnsamt bevarandetillstånd ska upprätthållas.
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Sida1170 - Rev2812,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:Beskrivning1170 Rev är en komplex naturtyp där biotan uppvisar stor variation beroende på förändringar ide naturliga förhållandena djup, lutning, ström, ljus, salthalt och vågexponering. I Natura 2000-området är naturtypen vanligt förekommande i hela området. Inne i själva fjorden finnshabitatet framför allt längs de branta kanterna, medan Gåsöskärgården består av mängder avöar, skär och undervattensgrund. Inne i fjorden sluttar berget vanligen mycket kraftigt och iområden som Skår, Ormestad och runt Bornöarna är bergväggarna närmst vertikalt.Klippväggar som fortsätter ner mot 60 meter eller djupare är inte ovanligt i Gullmarn. På debranta klippväggarna lever många olika arter av ryggradslösa djur. Individtätheten kan varamycket hög och det råder hård platskonkurrens i mer strömspolade lägen. På många ställenbildar rörbyggande havsborstmaskar draperier och den iögonfallande påfågelrörsmasken(Sabella pavonina) kan förekomma i höga tätheter. Skogar av tarmsjöpung (Ciona intestinalis),död mans hand (Alcyonium digitatum) eller havsnejlika (Metridium senile ) finns därförhållandena är de rätta och klipphällar kan vara översållade med den vackra bägarkorallen(Caryophyllia smithii).Arter som normalt sett lever på stora djup kan inne i fjorden påträffas betydligt grundare. Ettexempel på dessa är Gullmarsanemonen Protanthea simplex som är allmänt förekommande påGullmarsfjordens väggar.I området finns en öst-västlig gradient där algarter som lever mer exponerade miljöer ökar julängre ut mot mynningen och Gåsöskärgården man rör sig. Generellt blir rödalgerna dendominerande gruppen när djupet ökar. Krustabildande rödalgsarter förekommer allmänt i helaområdet på alla djup och det är oftast dessa arter som förekommer djupast.I skyddade lägen, vilket är vanligare i de inre delarna förekommer karaktäristiska bälten avblåstång (Fucus vesiculosus) och sågtång (Fucus serratus). Den långlivade brunalgen knöltång(Ascophyllum nodosum) är också vanligare här.  I dessa områden kan även en bård avblåmusslor (Mytilus edulis) täcka berget ytnära.Närmare fjordens mynning ökar förekomsten av algarter som trivs under mer vågexponeradeförhållanden. På dessa bottnar är arter som sockertare (saccharina latissima), korallalg(Corallina officinalis) och ektång (Halidrys siliquosa) vanligt förekommande. IGåsöskärgårdens yttre delar är västsidorna på öarna och skären mycket vågpåverkade här finnsbl.a. bälten av stortaren Laminaria hyperborea – en art som bara trivs i mycket vågexponeradelägen där vattnet har en hög salthalt. Närmast ytan i dessa miljöer förekommer bara mindrearter som klarar vågorna t.ex. Nemalion helminthoides.Naturtypen är ett viktigt habitat för många olika fiskarter även om läppfiskarna är dentongivande gruppen. På klippbottnarna kan stora mängder av stensnultror (Ctenolabrusrupestris) och skärsnultror (Symphodus melops ) förekomma, medan arter som grässnultra(Centrolabrus exoletus) blågyltan (Labrus mixtus) och berggyltan (Labrus berggylta) är merovanliga.Generell beskrivning:Biogena och/eller geologiska bildningar av hårt substrat förekommande på hård- ellermjukbottnar. Reven är topografiskt avskilda genom att de höjer sig över havsbotten i littoraloch sublittoral zon.2808 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-19752-2017 15 av 22
SidaRevmiljön karakteriseras ofta av en zonering av bentiska samhällen av alger och djurarterinklusive konkretioner, skorpbildningar och korallbildningar. Musselbankar ingår i naturtypen,om dessa har en täckningsgrad överstigande 10 %.Rev avgränsas mot omkringliggande botten där revbildningen övergår med mer än 50 % imjukbottenytor och/eller där biogena bildningar understiger 10 % av täckningsgraden.Karaktärsarter är bland annat blåstång, stensnultra och blåmussla.Typiska arter är bland annat knöltång, berggylta, torsk (Gadus morhua) och purpursnäcka(Nucella lapillus).Bevarandemål –Arealen rev (1170) ska in minska. –Naturtypens naturliga zonering i djupled med olika växt- och/eller djursamhällen ärbibehållen och opåverkad av antropogen påverkan. –Det ska finnas en naturlig artsammansättning, där de typiska arterna finns i livskraftigabestånd. –Naturtypen ska vara naturlig med avseende på djupförhållanden, substrat ochbottenstruktur, och det ska finnas fria passager för djur, växter, sediment och organisktmaterial utan att antropogena hinder skapas i form av byggnation, muddring, dumpning, etc.–Strömförhållandena ska vara goda och siktdjupet bra. –Sedimentationen ska vara naturlig, utan antropogen påverkan, och inte inverka negativt påkarakteristiska och typiska arter i naturtypen.–Vattnet ska minst ha God ekologisk status enligt Vattendirektivet. –Vattenkvaliteten ska minst ha God kemisk status enligt Vattendirektivet.Negativ påverkanFör att naturtyp skall ha gynnsamt bevarandetillstånd krävs god vattencirkulation och en godvattenstatus. Förändringar i siktdjup till följd av övergödning kan innebära attdjuputbredningen av många alger minskar. Höga halter av närsalter gynnar ävensnabbväxande, fintrådiga alger på bekostnad av fleråriga mer långsamväxande alger. Dettasker främst i områden med lägre vågexponering och kan inverka negativt på det marinadjurlivet. Naturtypen är också känslig för en ökad sedimentation som kan orsaka lokal syrebristeller försämrade ljusförhållanden. En ökad sedimentation kan även påverka fastsittande faunanegativt.- Övergödning- Ökad sedimentation- Svall från passerande fartyg i områden som är skyddade från naturliga vågor.- Uppförande och drift av vindkraftverk.BevarandeåtgärderÅtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatusenligt Havsmiljödirektivet.BevarandetillståndBevarandetillståndet för reven i Gullmarsfjorden är troligtvis gynnsamt (2018). Det finns dockrisk att bevarandetillståndet försämras. Miljöövervakningen av makroalger i området indikeraren negativ trend. Detta beror främst på att sockertaren minskar i djuputbredning. Denekologiska statusen för makroalger ligger dock fortfarande inom kategorin "God".  Invasivaarter som amerikansk hummer (Homarus americanus) och japanskt jätteostron (Crassostreagigas) har stor potential att påverka typiska arter för området. Förhöjda vattentemperaturerkommer troligen ha stor negtiv effekt på revens associerade flora och fauna.
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Sida1230 - Vegetationsklädda havsklippor9,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen förekommer på många ställen i Gullmarsfjordens branta områden.Generell beskrivning av naturtypen: Branta havsklippor med lav-, gräs- och örtvegetation.Naturtypen är mångsidig och klipporna har en varierande vegetationstäckning beroende blandannat på havets påverkan, exponeringsgrad, geologi och geomorfologi. Denna zonering kaninnebära att klippavsatser och skrevor på de brantaste delarna närmast havet är fria frånvegetation eller bevuxna av blågrönalger medan klipphyllor, branter och sluttningar på deställen där jord kunnat ackumuleras kan vara gräsbevuxna. I mer skyddade lägen kan ris, örteroch vindpinade träd och buskar etablera sig. Närmast vattenlinjen återfinns blågrönalgenCalothrix scopulorum och saltlav. Branta havsklippor är omtyckta häckningsplatser för vissahavsfåglar. Gränsdragningen mot vattnet går vid medelvattenståndet och gränsdragningen motland går där direkt salt- och havspåverkad vegetation upphör. Naturtypen är svår att skilja frånSilikatbranter (8220), om den inte är fältbesökt.Karaktärsarter är gulkämpar, daggsvingel och kärleksört, ljung med flera.Typiska arter är bland annat engelsk fetknopp, gul fetknopp, trift, strandglim, kustbaldersbrå,skörbjuggsört, skärpiplärka, strandskata, silvertärna, labb.BevarandemålArealen Vegetationsklädda havsklippor (1230) ska inte minska. Naturtypen ska vara öppenmed liten eller ingen förekomst av träd eller buskar. Igenväxningsvegetation, vedartad ellerörtartad, ska inte förekomma mer än i begränsad omfattning. För naturtypen främmande ellerinvasiva arter ska inte förekomma. Artsammansättningen ska vara naturlig för de typiska ochkarakteristiska arterna. Populationerna av de typiska arterna ska inte minska.Negativ påverkan- Kvävenedfall, vilket påverkar artsammansättningen.- Oljeutsläpp och bensinspill från båttrafik.- Hårt slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet.- Exploatering i form av bebyggelse, bryggor, master etc.BevarandeåtgärderEn basinventering av naturtypen behöver genomföras i området.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms i stort som gynnsamt men en viss osäkerhet föreligger (2018).
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Sida8230 - Hällmarkstorräng1,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen utbredning i området är osäker. Förmodligen förekommer naturtypen främst inomGåsöskärgården.Generellt beskrivs naturtypen som tidvis mycket torra, silikatrika bergytor medpionjärvegetation som domineras av fetbladsväxter, mossor och lavar. Hällmarkstorrängarna ärvanligtvis öppna, men kan ha en krontäckning upp till 30 %. Naturtypen är i regel beroende avnågon störning t.ex. bete, i strandzonen är dock ishyvling ett sätt att hålla naturtypen öppen.Naturtypen är särskilt karakteristisk i kusttrakten och kring Vänern, men förekommer även iöppna odlingslandskap.Typiska arter är bl. a. kattfot, gul fetknopp, styvmorsviol, vårtåtel, tuschlav, slanklav, rynkignavellav.BevarandemålArealen Hällmarkstorräng (8230) ska inte minska. Regelbunden hävd och/eller annanregelbunden störning som t.ex. röjning eller naturvårdsbränning ska påverka området. Ävennaturliga störningsprocesser såsom tramp och periodvis torkstress ska påverka området. Ingenskadlig ansamling av förna ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska ochkarakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. Träd- och buskskiktet ska vara sparsamt (mindre än 30% krontäckning) eller saknas helt. Igenväxningsvegetation, varken vedartad eller örtartad, skaförekomma. Det ska finnas fysiska strukturer i form av hällar med blottat berg. För naturtypenfrämmande arter ska inte finnas. Typiska arter av kärlväxter, lavar, mossor ska förekomma.Negativ påverkanLuftföroreningar har en direkt negativ effekt på vissa arter (lavar och mossor), och en indirekteffekt via kontaminering av jord och vatten.Klimatförändringar kan leda till förändrad konkurrenssituation där vissa artar gynnas påbekostnad av andra, bland annat igenom ett ökat jordtäcke och igenväxning.Ändrad markanvändning, t.ex. upphörd slåtter, bete eller naturvårdsbränning.BevarandeåtgärderInventering av naturtypens utbredning i Gullmarsfjorden bör genomföras.BevarandetillståndBevarandetillståndet är okänt då inventeringsunderlag saknas (2018).
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Sida1365 - Knubbsäl, Phoca vitulinaArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningBevarandevärdena för knubbsälen i området finns i Gåsöskärgården.Generell beskrivning av arten:Knubbsäl förekommer längs Västkusten, söderut till Öresund, samt i ett begränsat område påsödra Öland och södra Smålandskusten. Flera genetiskt skilda bestånd finns i Sverige. Envuxen knubbsäl väger mellan 100 - 130 kg och är mellan 140 - 195 cm långa. Parningstiden äri juli och dräktighetstiden för honan varar i ca 8 - 12 månader. Hon föder sedan underförsommar - sommar en unge som stannar hos henne under ca 1 månad. Könsmognad inträderför honor efter 3 - 4 år och för hanar 4 - 6 år, medellivslängden är 25 - 35 år. Födan består tillstörsta delen av fisk och normalt äter en knubbsäl mellan 3 - 5 kg fisk per dag. De jagar oftastkustnära i grundare vatten, laguner, vikar, i kelpskog och vid flodmynningar, men kan ävendyka djupt. Knubbsälen kan dyka ner till flera hundra meter. De kan hitta fisk i totalt mörker,genom att känna tryckförändringar i vattnet från fiskens rörelser.Bevarandemål– Knubbsälspopulationen i Gåsöskärgården ska vara stabil med utgångspunkt från antaletindivider 2016.– Viktiga uppehållsplatser och födosöksområden för knubbsälen ska vara intakta.Negativ påverkanKnubbsälen kan påverkas negativt av störning under perioden juni till september. Störningarpå reproduktionslokaler ökar dödligheten hos ungarna och lokalt kan detta möjligen innebäraminskande stammar. Undervattensbuller sprids långa sträckor och kan inverka avhållande påknubbsälen. Ett exempel på detta är etablering av vindkraft som kan påverka beståndetnegativt. Knubbsälen är en toppredator och förändringar i den marina fördoväven t.ex. genomöverfiske och bottendöd kan också påverka populationsutvecklingen negativt. Ävenfiskeredskap utgör ett hot mot knubbsälen då de kan fastna och drunkna. Det är framför alltungdjur som löper störst risk att drabbas.- Ökad trafik från båtar, vattenskotrar eller motsvarande- Etablering av vindkraft- Försämrade förhållanden för bytesdjur t.ex. genom dumpning av muddermassor- Ökad tillförsel av gifter- Olje- eller kemikaliespill- En för stor, eller felriktad jakt i Gåsöskärgården.BevarandeåtgärderKnubbsälspopulationen i området nyttjar troligtvis en större del än bara Gåsöskärgården.Därför behöver ett större område analyseras med avseende på uppfyllnad av bevarandemålet.Åtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god miljöstatusenligt Havsmiljödirektivet.Kontroll av att befintliga skyltar är intakta samt tillsyn av att tillträdesförbud efterlevs.BevarandetillståndKnubbsälen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd i Gullmarsfjorden (2018). Artenbedöms som livskraftig (LC) av Artdatabanken i landet som helhet.
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Övriga naturtyper enligt Ospar: 

Sjöpennebottnar med grävande megafauna 
(Sea-pen and borrowing megafauna communities) 

Areal: 2 000 ha   Arealen är en mycket grov uppskattning. 

Beskrivning 
På mjukbottnarna i Gullmarsfjorden finns flera arter av sjöpennor; mindre piprensare 

(Virgularia mirabilis), fjädersjöpenna (Pennatula phosphorea) och större piprensare 

(Funiculina quadrangularis). Den sistnämnda kan bli drygt 1,5 meter hög, medan de två 

förstnämnda är mindre. På mjukbottnarna lever även bland annat grävande kräftdjur såsom 

havskräfta (Nephrops norvegicus) och Calocaris macandreae, cylinderrosorna Cerianthus 

lloydii och Pachycerianthus multiplicatus samt flera arter av grävsjöborrar (Spatangoida); 

lyrsjöborre (Brissopsis lyrifera), hjärtsjöborre (Echinocardium cordatum), guldsjöborre (E. 

flavescens), purpursjömus (Spatangus purpureus). Alla dessa arter är typiska för habitatet 

Sjöpennebottnar med grävande megafauna, men för att en miljö ska klassas som habitatet 

krävs att arterna förekommer i tillräckligt höga tätheter. 

I dagsläget (2018) saknas fullständigt kunskap om var, och i vilken utsträckning, habitatet 

förekommer i Gullmarsfjorden. Enligt tidigare rapport (Jonsson m.fl., 2000) beskrivs området 

väster om Bornö som ett område med speciellt rika populationer av sjöpennor, men det är 

osäkert hur detta område ser ut idag. Störst sannolikhet för förekomst av habitatet finns idag i 

de delar av fjorden där trålning är förbjuden; dels längs kanterna (grundare än 60 meter) i den 

centrala delen av fjorden och dels söder om Finnsbo respektive norr om Ormestad (förutom i 

de områden där provfiske med bottentrål bedrivs). Det kan även finnas täta populationer av 

sjöpennor i vissa trålfria refuger i de trålade områdena, exempelvis smala bergssprickor med 

sedimentavlagringar, där trålningen begränsas av bottens morfologi. På de trålade bottnarna 

förekommer visserligen sjöpennor (framförallt V. mirabilis som anses vara mindre känslig för 

trålning,) och en del av habitatets övriga arter, men här är tätheterna av dessa arter troligtvis 

inte tillräckligt höga för att klassas som habitatet Sjöpennebottnar med grävande megafauna.  

Generell beskrivning: 

Sjöpennebottnar med grävande megafauna (Sea-pen and burrowing megafauna communities) 

har utpekats av OSPAR som en hotad/minskande naturtyp vars totala yta minskar. Habitatet 

utgörs av släta bottnar av fin lera med iögonfallande populationer av sjöpennor samt en 

framträdande struktur med hålor och högar på sedimentytan, skapade genom bioturbation av 

grävande megafauna (> 2 cm). Megafaunas grävningsaktivitet skapar en komplex livsmiljö, 

med en god syresättning av sedimenten.  

Karaktärsarter för habitatet är sjöpennor (Pennatulacea) samt grävande kräftdjur (Nephrops 

norvegicus, Axiidea), cylinderrosor (Ceriantharia) och grävsjöborrar (Spatangoida) 

karaktärsarter. De vanligast förekommande sjöpennorna är Virgularia mirabilis och Pennatula 

phosphorea. På djupare bottnar och i tröskelfjordar kan även den större piprensaren 

(Funiculina quadrangularis) förekomma. Grävande kräftdjur kan inkludera havskräfta 

(Nephrops norvegicus), långfingrad grävkräfta (Calocaris macandreae) eller rundögd 

spökkräfta (Callianassa subterranea).  

Sedimentets partikelstorlek och organiskt innehåll har en stor inverkan på abundansen och 

sammansättningen för den grävande megafaunan. Arter som gräver gångar eller hålor är 

vanligtvis frånvarande i grövre sand, möjligtvis för att botten har ett lågt organiskt innehåll 

och att hålorna kollapsar. Även artsammansättningen av sjöpennor varierar med sedimenttyp.  
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Habitatet förekommer på djupare mjukbottnar (15–200 meter eller mer) med högt inslag av 

lera. Habitatet kan förekomma i varierande strömförhållanden. Vattnets salthalt är hög och 

syrebrist förekommer inte. Troligtvis påträffas inte habitatet där frekvent bottentrålning pågår. 

Denna livsmiljö förekommer i stor utsträckning i skyddande fjordar, havsvikar och i djupare 

utsjöområden som Nordsjön, Irländska sjön och Biscayabukten. 

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 med grävande megafauna är fysisk påverkan orsakad av 

mänskliga aktiviteter, främst trålning, och klimatpåverkan i form av en ökad vattentemperatur 

och havsförsurning. 

Studier av trålade bottnar visar på en lägre artdiversitet och en förändrad sammansättning och 

funktion av bottenarter. 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. Den mindre piprensaren (V. mirabilis) anses 

dock vara mindre känslig för trålning eftersom den kan böja sig eller dra ner sig i sedimentet 

när kolonierna känner av en tryckvåg. 

En faktor som gör populationer av sjöpennor extra känsliga för påverkan är att sjöpennorna 

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. På grund av den långsamma tillväxten blir 

återhämtningstiden efter en störning lån. Detta kan göra att vissa isolerade populationer 

riskerar att dö ut vid kraftiga eller upprepade störningar. 

Bevarandeåtgärder 
- Åtgärder som syftar till att säkerställa en god status enligt Vattendirektivet och god

miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet.

- Kartering av naturtypens utbredning.

- Uppföljning av naturtypens utbredning och status.

- Nuvarande reglering av trålfisket i Gullmarsfjorden, som förbjuder trålning i stora delar av

fjorden, skyddar habitatet från ett av dess största hot. Det är viktigt att trålfisket även

fortsättningsvis är reglerat så att delar av fjorden är fria från denna påverkan. Om naturtypen

inte uppnår gynnsamt bevarandetillstånd kan ytterligare regleringar av trålfisket i fjorden bli

aktuella.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för Sjöpennebottnar med grävande megafauna kan inte bedömas (2018). 

För en bedömning krävs kartläggning och uppföljning av habitatets utbredning. I 
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Gullmarsfjorden har habitatet sannolikt påverkats negativt av trålning. Före 1990 bedrevs 

fiske med trål i större delar av fjorden än vad som är tillåtet idag och eftersom 

återhämtningstiden för sjöpennor är lång är det möjligt att utbredningen av habitatet 

fortfarande är decimerat av trålning även på bottnar som idag är otrålade.  
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SidaDokumentationAhlsen, J., Magnusson, M., Andersson, S. (2017). Förekomst och utbredning av snabbväxande fintrådiga grönalger längs Bohuskusten - år 2016. Bohuskustens vattenvårdsförbund. ISBN: 978-91-87107-30-6Artportalen. ArtDatabanken SLU. www.artportalen.se. Uttag 2017-08 och 2018-11.ArtDatabanken. 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU.Hansson, M., Valentinsson, D., Ulmestrand, M., Lindahl, A., Lindegarth, M., Nilsson. HC., Rosenberg, R. (1997). Räktrålningens effekter i Gullmarsfjorden. Havsfiskelaboratoriet, Fiskeriverket, Lysekil.Havs- och Vattenmyndigheten och SMHI, Marin miljöövervakningsdata hämtad från datavärdskapet för marinbiologi. https://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsmiljodata/

marina-miljoovervakningsdata. Isakson, E. (2003): Flyginventering av knubbsäl på Västkusten och i Kalmarsund 1999, 2000 och 2001 inom ramen för nationell miljöövervakning. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Publikation 2003:41, ISSN 1403-168X.Jonsson, L., Lundälv, T., Nilsson, P. (2000). Baslinjestudie av bottnar i Gullmarsfjorden. En inventering med ROV-teknink. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Publikation 2000:39, ISSN 1403-168X.Jonsson, L. (2011). Inventering med ROV av epibottenfauna - för uppföljning av effekterna av det reglerade räktrålfisket i Gullmarn. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Publikation 2011:02, ISSN 1403-168X.Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus Län - Gullmarplanen (1983).Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus Län, Kontrollprogram för Gullmarn (diverse rapporter). Exempelvis; 1991:5. Gullmarsfjorden naturvårdsområde, kontrollprogram och vårdåtgärder 1989-1990.Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt områden med geografiska bestämmelser.Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (2003).  Bathymetrisk kartläggning av Gullmarsfjorden (ej publicerad), Marin mätteknik AB.BilagorKartor:Natura 2000-områdets avgränsning, beslutskarta
Naturtypsindelningen i Gullmarsfjorden finns inte med som kart-bilaga till bevarandeplanen.
Uppdaterad information om naturtypers utbredning i Gullmarsfjorden kommer inom kort (under 
2019) gå att hitta med hjälp av kart-verktyget "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. Behöver du hjälp med att få fram en karta för 
en specifik del av Gullmarsfjorden, kontakta Länsstyrelsen.
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