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EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ”ekologiskt nätverk” av naturområden som 
kallas Natura 2000. Livsmiljöerna för vilda djur och växter krymper i snabb takt 
och många arter hotas av utrotning. Länderna i EU samarbetar därför för att försö-
ka bevara det europeiska växt- och djurlivet. Arbetet grundas på två EU-direktiv, 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektiet. 

 
 
 

 



Natura 2000-områden i Västra Götalands län 

I Västra Götalands län finns 408 av regeringen beslutade Natura 2000-områden (t.o.m. år 
2010) som sammanlagt har en yta av cirka 244 000 hektar. Avsikten med områdena är att 
bevara speciella, i EU direktiven bestämda naturtyper och arter. Arbetet med att utse om-
råden har pågått sedan EU-inträdet 1995. I dag är 68 320 hektar landhabitat, 82 960 hektar 
sötvattenshabitat och 92 720 marina habitat skyddade. 
 

Bevarandeplanen 

Till varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan. Den ger en beskrivning av 
området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena samt vad 
som krävs för att de ska finnas kvar. Planen ska också underlätta vid tillståndsprövningar 
enligt miljöbalken. Bevarandeplaner utarbetas och fastställs av Länsstyrelsen som även är 
ytterst ansvarig för att målsättningen med området uppfylls. Planen kan dock revideras när 
ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar ändras; den sägs vara ett "levande doku-
ment". Det är därför aldrig för sent att bidra med kunskap och synpunkter, kontakta gärna 
Länsstyrelsen. När bevarandeplanen ändras medför det att den måste fastställas på nytt. 
Markägare och andra berörda ges då nytt tillfälle att lämna synpunkter om ändringarna är 
av betydelse. 
 

Tillståndsplikt och samråd 

För att inte skada Natura 2000-områdenas värden krävs tillstånd för verksamheter eller 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäll-
er även åtgärder utanför Natura 2000-området (regleras av miljöbalken). Då det kan vara 
svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i ett område bör man samrå-
da med länsstyrelsen innan man påbörjar en åtgärd. Om det rör sig om en skogsbruksåt-
gärd ska istället samråd hållas med skogsvårdsstyrelsen innan en åtgärd påbörjas. 
 

Mer information 

Länsstyrelsen - www.lansstyrelsen.se/vastragotaland - Telefon 031-60 50 00 vx.  

- E-post: natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Skogsstyrelsen - www.skogsstyrelsen.se - Telefon 036-35 93 00 vx.  

- E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Naturvårdsverket - www.naturvardsverket.se 

 

 

§ 
Om lagstiftningen som Natura 2000 bygger på 

Ett Natura 2000-områdes juridiska status bestäms av flera paragrafer i miljöbalken. Förutom be-
stämmelser om områdesskydd och tillståndsprövning enligt 7 kap. miljöbalken är Natura 2000-
områden även riksintresseområden enligt 4 kap. 1 och 8 §§ i miljöbalken, vilket innebär att Natura 
2000-bestämmelserna får en tydlig koppling till en rad andra lagar som rör markanvändning. Be-
stämmelser som rör miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), tillsyn och ersättningsfrågor m.m. i 
Natura 2000-områden finns även i miljöbalkens kapitel 6:1 och 7, 11:9, 17:3, 19:2, 21:7, 29:4 och 
31:4 och 5 kap. MB samt i förordningen om områdesskydd (1998:1252). 
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SE0520171 Gullmarsfjorden 

Kommun: Lysekil, Munkedal, Uddevalla  Områdets totala areal: 11404 ha  

 Områdestyp: SCI  Biogeografisk region: Marin Atlantisk, Kontinental 

 

Naturtyper och arter som måste bevaras i området: 

• 1110 - Sublittorala sandbankar 

• 1130 - Estuarier 

• 1140 - Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten 

• 1160 - Stora grunda vikar och sund 

• 1170 - Rev 

• 1230 - Vegetationsklädda havsklippor 

• 8230 - Pionjärvegetation på silikatrika bergytor 

• 1365 - Knubbsäl 
•  
 
 

Bevarandesyfte 

Syftet med Natura 2000 är att de naturtyper samt djur- och växtarter som finns i området (se 
ovan förteckning) ska bevaras långsiktigt. Varje naturtyp och art ska bidra till att upprätthålla 
s.k. gynnsam bevarandestatus inom sin biogeografiska region. Det här området utgör därför en 
viktig del i det ekologiska nätverk av områden som Natura 2000 bygger på. 
 
Det främsta bevarandesyftet i detta område är att ett bevara marina naturtyper i ett fjordområde 
som är unikt för  Sverige, som erbjuder livsbetingelser för en mycket speciell och artrik fauna 
och flora. 
 
Regeringen fattade beslut om att föreslå området till Natura 2000-nätverket i maj 2001. 
 
 

Beskrivning av området 

Gullmarsfjordens dryga tre mil långsträckta vatten delar, mitt i Bohuslän, Stångenäset från 
Bokenäset och Skaftö. Gullmarsfjorden utgör(i princip) även den geologiska gränsen mellan 
den röda bohusgraniten i norr och gnejsbältet i söder (Omnämns som "Stora Le - 
Marstrandsformationen"). Fjorden delas administrativt av Lysekils, Munkedals och Uddevalla 
kommuner. 
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Gullmarsfjorden är Sveriges ojämförligt största fjord. Men, vilket är viktigare i sammanhanget, 
den är också en äkta tröskelfjord. Tröseklområdet är den barriär som är förklaringen till de 
speciella fysikaliska förutsättningar som utvecklat  de goda och unika marinbiologiska  
förhållanden inne i fjordens vattenmassa. 
 
Gullmarn mäter som djupast ca 125 meter (Alsbäckdjupet).  Fjorden omgärdas av branta 
klippor som fortsätter under vattenytan, ibland lodrätt till 80-90 meters djup. På dessa 
bergbottnar återfinns (ofta lodräta) revmiljöer med väl utvecklad zonering. Grundare partier 
med alger och djupare partier med omfattande samhällen som helt byggs upp av rörbyggande 
havsborstmaskar, svampdjur, anemoner, sjöpungar och sjöstjärnor.  
I sprickdalarna mellan berggrunden finns erosionsmaterial i sedimentsluttningar, även dessa 
fortsätter under ytan. I skyddade vikar finns långgrunda avsättningar som ofta utgörs av 
ålgräsängsmiljöer i mer exponerade lägen sluttar lersandsedimenten helt utan vegetation. 
 
P ga av stort sötvattentillflöde i Örekilsälven och flera andra små och stora vattendrag finns väl 
utvecklade estuariemiljöer i fjordens innre flikar; Salkällefjorden och Färlevfjorden.  
 
Gullmarsfjorden utgör en av de mest artrika marina områdena i Sverige. Mynningsområdet 
utgör viktigt reproduktionsområde för säl (knubbsäl). Natura 2000 området omfattar några 
rödlistade fiskarter. Fjordens grunda vikar med ålgräsängar (Zostera marina) är viktiga 
reproduktions- och uppväxtområden för fiskar och skaldjur. 
 
Befintligt områdesskydd och andra regleringar: 
-Gullmarsfjorden och strömmarna förklarades som naturvårdsområde 1983. Naturvårdsområdet 
omfattar även landområden runt fjorden. Sedan införandet av miljöblaken skall 
naturvårdsområdens betraktas som naturreservat. 
-Gullmarsfjorden angränsar direkt eller nära till naturreservaten/naturvårdsområdena; Stånge 
huvud, Gullmarsskogen, Gullmarsberg, Svartedalen (Bokenäs), Gröderhamnsängen och 
Gåsöarkipelagen. 
-Stora delar av vattenområdena omfattas även av strandskyddsbestämelser. 
-Inre delaran av fjorden utgör fredningsområde för fisk (FIFS 1993:30) för större tillrinnande 
vattendrag som utgör lekområden för västkustlax och/eller havsöring m fl migrerande fiskarter. 
-Området ligger inom ett större område som utgör riksintresse för naturvården och friluftslivet 
enligt 3 kap 6 § MB. Dessutom omfattas området av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 
4 kap 1-3 §§ MB, för kusten. 
-Delar av Natura 2000 området eller objekt i området kan omfattas av riksintresse för 
totalförsvaret. 
 
Natura 2000 området omfattar i princip fjordens vattenområden samt ett antal mindre och 
obebyggda öar/små skär. Landområden som omfattar fjordens fastlandsstränder samt hela 
Gåsöarkipelagen liksom Stora och lilla Bornö mm ingår ej. 
 

Bevarandemål 

Syftet med området är att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestaus på biogeografisk 
nivå för de arter och naturtyper (enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet) som ingår 
i området. 
 
Exempel på uppföljningsbara bevarandemål beskrivs även under respektive naturtyp. Vilka av 
dessa mål som kommer att användas i området bestäms då basinventeringen är genomförd. 
Efter denna inventering kommer också x, y eller liknande mål förhoppningsvis kunna ersättas 
med aktuella och korrekta siffror och för naturtyper. 
 
Bevarandemål för arter skrivs av Artdatabanken och kompletteras senare. 
 

 



Markägarförhållanden 

Privat, kommun, staten. Berörda och angränsande fastigheternas rättigheter i vattenområde är 
inte utredda. 
 

Vad kan påverka negativt 

Kustvattenområden är generellt utsatta för samma typ av verksamheter och andra faktorer. 
Generella hot är övergödning, föroreningar genom utsläpp, åtgärder som förändra hydrologin 
(vattenstånd och /eller strömmar) som t ex exploatering i vattnet 
 
Gullmarsfjorden utgör inget undantag i sammanhanget. För att motverka de faktorer som 
påverkar havsmiljön kan ibland behövas mer övergripande samhällsåtgärder än vad som kan 
fomuleras som konkreta åtgärder i bevarandeplan. 
 
Fjorden är känslig för övergödning / tillförsel av näringsämnen och sedimentation. Förutom en 
fysisk påverkan (igenslamning) kan sedimentationen också medföra en ökad tillförsel av 
tungmetaller och organiska miljögifter. Övergödningen leder successivt till att små 
snabbväxande fintrådiga alger kväver och konkurerar ut det naturliga tångbältet. 
 
Trålning i känsliga områden är ett starkt hot för naturvärdena i objektet. F n är trålningen i 
Gullmarn  reglerad. 
 
Grunda lerbottnar och havsvikar måste skyddas mot muddring och andra bottenomlagrande 
aktiviteter 
 
Exploatering (bebyggelse, bryggor, hamnar, ledningsdragningar mm) kan på sikt genom 
ackumulerad effekt påverka området negativt. 
 
Utsläpp av olja eller andra kemikalier utgör ett potentiellt hot mot området. En omfattande 
oljeolycka i havet utanför fjorden skullle främst skada skärgården i mynningsområdet. 
Känsligas är fågelfauna och grund makrofauna (tångbältet).   
 
Föreskrifterna till naturvårdsområdet är indelade efter verksamheter på land och i vatten.  
Nedan är exempel ur föreskrifterna på verksamheter som kan påverka området negativt. 
Det krävs Länsstyrelsens tillstånd för att; anlägga musselodling o dyl, utföra muddring, 
schaktning eller utfyllnad, anlägga ny brygga/hamn/pir 
 
Tillstånd bör inte ges till NY muddring och andra liknande verksamheter som omlagrar eller 
skadar de grunda bottnarna. Underhållsmuddring kan medges, men med restriktioner. 
 
All form av markavvattning eller annan påverkan på hydrologin i strandnära ängs- och 
betesmarker bör också prövas restriktivt för att förhindra transport av överskott på 
näringsämnen till fjorden. 
 
Utsläpp av kemikalier, avloppsvatten eller annan påverkan på vattenkvaliteten bör prövas 
restriktivt. Vid modernisering av befintliga avloppsanläggningar bör man eftersträva bästa 
miljövänliga teknik som innebär minskad belastning på recipienten jämfört med nuläge. 
För helt ny eller kompeletterande bebyggelse inom Gullmarsfjordens avrinningsområde bör nya 
VA anläggningar prövas mycket restriktivt. 
 
Se även specifik negativ påverkan för respektive naturtyp och art. 
 



Bevarandeåtgärder 

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd 
för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 
28 a § miljöbalken). 
 
För alla befintliga anläggningar och anordningar i fjorden (bryggor, pirar, muddringar). Dvs 
anläggningar som tillkommit innan Natura 2000 utpekandet och har tillstånd är normalt 
underhåll och skötsel inte verksamheter som aktualiserar tillståndsprövning. 
 
Befintligt skydd: 
- Naturvårdsområde Gullmarsfjorden och strömmarna 
- Strandskydd 
 
Förslag på  eller planering av ytterligare skydd eller åtgärder: 
-En förvaltningsplan ska tas fram för området i samverkan med berörda intressenter (pågår). 
-Kvävetillförseln till havet måste minska i enlighet med vattendirektivet och regionala miljömål 
(pågår). 
-Åtgärder för att minska risken för fartygsolyckor (bör inledas omedelbart). 
-Lokal samförvaltning av fisket (pågår). 
-IVL har i uppdrag av Naturvårdsverket att upprätta en digital Miljöatlas (tittskåp), att användas 
som underlag för Kustbevakningen och kommunernas räddningstjänst vid ev. olje-/kemikalie-
bekämpning.  
-Kommunala beredskapsplaner för olje-/kemikaliebekämpning vid fartygsolyckor (finns 
redan?). 
-Ev ytterligare restriktioner i fiske inom området (kontrollprogramstyrt) 
-Reservatsbestämmelserna för de befintliga naturvårdsområde bör ses över och uppdateras vid 
behov. 
 

Bevarandestatus 

Övergödningen av kustvattnet leder till en ökad partikelhalt i vattnet och en ökad 
sedimentation, inte minst i de djupare områdena. I flera områden leder detta till syrebrist i 
bottenvattnet och stora delar av bottnarna täcks av svavelbakterier (Beggiatoa). Flera arter 
minskar i utbredning. Grundare revmiljöer med en utveckald zonerad makroalgsflora drabbas 
successivt av mer och mer påväxt av fintrådiga alger vilket är en stark indikation på långvarig 
övergödning.  Flera fiskarter har minskat kraftigt i antal, särskilt arter knutna till djupare 
miljöer har inte noterats alls på många år (marulk, havskatt) .Trålfiske efter räka har varit ett 
stort hot på särskilt känsliga delområden inom objektet. Åtgärder för att anpassa trålfisket för 
att undvika skador är vidtagna. 
 
Bevarandestatusen för vattenområdet bedöms vara gynnsam idag, men det är risk för att 
bevarandestatusen inte kan upprätthållas i större delen av området om inte tillförseln av 
närsalter minskar. 
 

Uppföljning av naturtyper och arter 

De i bevarandeplanen angivna målen ska följas upp. 
 
Bevarandemålen följs upp med olika tidsintervall beroende på vilken naturtyp eller art som 
berörs. Naturtyper som inte kräver skötsel följs upp stickprovsvis med glesa tidsintervall liksom 
arter som till exempel förekommer på många lokaler eller som inte är hotade i så hög grad. 
Områden som vid basinventeringen inte konstateras ha gynnsam bevarandestatus följs upp 
regelbundet tills gynnsam bevarandestatus uppnåtts. Samtliga områden ska följas upp om de 



innehåller arter och naturtyper som är sällsynta, särskilt viktiga för biologisk mångfald eller 
kräver regelbunden skötsel. 
 

Dokumentation 

Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus Län - Gullmarplanen (1983) 
 
Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus Län, Kontrollprogram för Gullmarn (diverse rapporter) 
Ex. 1991:5. Gullmarsfjorden naturvårdsområde, kontrollprogram och vårdåtgärder 1989-1990  
 
Hultengren, S., Olsson, K. 1995: Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län. 
Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, rapport 1995:21. ISSN 1104-487X.  
 
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. 
 
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. 



Naturtyper, djur- och växtarter som speciellt måste bevaras i området 
 

1110 Sublittorala sandbankar 

Beskrivning: Generell beskrivning: 
Bankar som är permanent täkta av havsvatten. De ligger vanligen på relativt grunt vatten, 
med ett maxdjup på 30 meter under havsytan. Bankarna kan bestå av både sand, grus 
(inklusive skalgrus) och sten. Bankarna skiljer sig topografisk från omgivande 
bottenområden. Det varierande bottensubstratet erbjuder livsmiljöer för både mjuk- och 
hårdbottenlevande arter. Bankarna kan vara fria från vegetation eller täckta av ålgräs 
(Zostera) och / eller makroalger. 
De bankar som är belägna längre ut från kusten har ett gott vattenutbyte och fungerar ofta 
som refug för marina arter som trängts bort från mer kustnära områden. Trålning 
och/eller sandsugning kan ha förekommit i habitatet. 
 
Naturtypen i objektet: 
Sublittorala sandbankar är relativt vanliga i Gullmarsfjorden. Både undertypen ålgräsäng 
och djupare sandbank fri från vegetation. Uppskattad utbredning är sannolikt 
underskattad. 
 
Nuvarande regelring av räktrålfiske medger trålning inom vissa områden (och med 
modifierade redskap), men detta sker djupare än naturtypens avgräsning (30 meter). 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen sublittorala sandbankar ska bibehållas. 
 
Struktur och funktion 
-Arealen ålgräsbevuxen botten ska vara minst X hektar och ålgräs ska finnas ner till minst 
Y meters djup. 
 
-Halten totalkväve, totalfosfor resp. klorofyll a ska uppfylla minst ”God ekologisk status” 
enligt bedömningsgrunder för kust och hav.  
 
 
 
Typiska arter 
-(Mål för typiska arter ej klart.) 
 

Negativ påverkan: All typ av exploatering som omlagrar eller täcker över botten kan missgynna habitatet: 
Bryggor, pirar, muddringar, fiske med skrapande redskap (trål o dyl). 
 
Diffusare hot ugör även övergödningen. Ålgräsängar som täcks att kvävande 
bakkteriemattor blir vanligare och vanligare. 
 

Bevarandeåtgärder:  

Bevarandestatus:  

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 



1130 Estuarier 

Beskrivning: Generell beskrivning: 
Flod och åmynningar där sötvatten blandas med det saltare havsvattnet och där både 
marina och limniska miljöer utgör en ekologisk enhet. Naturtypen har en komplex 
artsammansättning med såväl djur som växter av marint- limniskt- och 
brackvattenursprung 
Minskad strömhastighet bidrar till ansamling av finare sediment som ofta formas till 
vidsträckta sand- och gyttjebankar.  I områden där strömhastighet avtar avlagras största 
delen av det transporterat materialet och ett delta kan bildas. 
Estuarier är ett mosaikartat biotopkomplex som är rikt på olika slags växtsamhällen och 
utgör en viktig livsmilj för exemplevis fågel och fiskarter. 
Medelhögvattennivån utgör gränsen för estuariet mot land. Gränsen uppströms 
vattendraget utgörs av vattendragets mynning. Gränsen mot havet liger vid ett djup på 6 
meter och/eller där skyddande land upphör. Vattendraget bör ha en årsmedelvattenföring 
på >2 m3/s. 
Muddring kan ha förekommit i habitatet. 
 
Esturariemijlöer finns väl utvecklade främst i Saltkällefjorden. Även Färlevfjorden 
påvisar estuarium. I Gullmarsfjorden överlappar naturtypen med typerna 1110 och 1170. 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen estuarier ska vara minst x hektar. 
 
Struktur och funktion 
-Arealen ålgräsbevuxen botten ska vara minst x hektar och ålgräs ska finnas ner till minst 
y meters djup. 
 
-Halten totalkväve, totalfosfor respektive  klorofyll a ska uppfylla minst ”God ekologisk 
status” enligt bedömningsgrunder för kust och hav. 
 
-Täckningsgraden av vass/säv ska inte öka mer än x (10) %. 
 
 
Typiska arter 
-Utbredningen av typiska arter av makroalger ska bibehållas eller öka i minst 90 % av 
arealen. 
Fotnot:  Om möjligt ange arter 
 
-Antal häckande par av typiska fågelarter som använder naturtypen vid födosök är 
konstant eller ökar. 
Fotnot:  Om möjligt ange arter 
 
-(Mål för typiska arter av bottenfauna enligt bedömningsgrunder för kust och hav är ej 
klart.) 
 
-(Mål för typiska fiskarters populationsstorlek och reproduktion är ej klart.) 
 
-(Mål för typiska arter av ryggradslösa djur på biogena rev är ej klart.) 
 

Negativ påverkan: Vattenverksamheter som stör eller förändrar naturliga flöden (muddring, utfyllnad, 
bryggpålning, pir, dämmning etc) kan på betydande sätt påverka naturtypens sturktur och 
sammansättning. 
 

Bevarandeåtgärder:  

Bevarandestatus:  



Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 

 
1140 Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten 

Beskrivning: Generell definition / beskrivning 
Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten. Dessa bottnar är ofta 
fria från makrovegetation men med stora mängder blågrönalger (cyanobakterier) och 
kiselalger. Fintrådiga alger kan förekomma. 
Naturtypen är viktig för änder och vadarfåglar som söker föda i de grunda bottnarna.  
 
Habitatet/Naturtypen avgränsas mot andra strandsmiljöer vid medelhögvattennivån och 
den lägsta lågvattennivån avgränsar mot djupare vattenmiljöer. 
 
Finns på flera håll i fjorden, framförallt längst in i skyddade långgrunda vikar, dock 
sällan till större arealer, v 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen ler- och sandbottnar ska vara minst x hektar. 
Struktur och funktion 
-Halten totalkväve, totalfosfor respektive  klorofyll a ska uppfylla minst ”God ekologisk 
status” enligt bedömningsgrunder för kust och hav. 
-Maximal täckning av flytande trådalger skall inte öka. 
Typiska arter 
-Antal häckande par av typiska fågelarter som använder naturtypen vid födosök är 
konstant eller ökar. 
 

Negativ påverkan:  

Bevarandeåtgärder:  

Bevarandestatus:  

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. 
 



1160 Stora grunda vikar och sund 

Beskrivning: Stora grunda vikar och sund med begränsat inflytande av sötvatten. Dessa 
habitatkomplex är ofta skyddade från kraftiga vågor samt innehåller olika typer av 
sediment och substrat med artrika bentiska djur- och växtsamhällen. Gränsen för grunt 
vatten kan definieras genom närvaro av ålgräs- eller natesamhällen och maxdjupet utgörs 
av de fastsittande makrovegetationens nedersta djuputbredning (enskild planta gäller). 
Vid begränsad fältkännedom om vegetationens utbredning samt vid frånvaro av 
vegetation sätts gränsen för habitatet vid 10 m djupkurvan. Vikarna är större än 25 ha. 
Avgränsning mot land går vid medelhögvattennivån utom när substratet utgörs av ler och 
sandbottnar som delvis blottar (1140), då börjar habitatet vid 1140:s nedre gräns, den 
lägsta lågvattennivån. 
Muddring kan ha förekommit i habitatet. 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen stora grunda vikar och sund ska vara minst x hektar. 
Struktur och funktion 
-Arealen ålgräsbevuxen botten ska vara minst x hektar och ålgräs ska finnas ner till minst 
y meters djup. 
-Halten totalkväve, totalfosfor resp. klorofyll a ska uppfylla minst ”God ekologisk status” 
enligt bedömningsgrunder för kust och hav. 
-Täckningsgraden av flytande trådalger ökar inte och är <30 % i minst 90 % av vikarna. 
-Täckningsgraden av vass/säv ska inte öka mer än x (10) %. 
Typiska arter 
- Utbredningen av typiska arter av makroalger ska bibehållas eller öka i minst 90 % av 
arealen. 
- Antal häckande par av typiska fågelarter som använder naturtypen vid födosök är 
konstant eller ökar. 
 
 
 
Fotnot: Om möjligt ange arter. 
 

Negativ påverkan:  

Bevarandeåtgärder:  

Bevarandestatus:  

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 



1170 Rev 

Beskrivning: (Prel. definition) 
Geologiska och/eller biologiska bildningar som förekommer på hård- eller mjukbottnar 
och som står upp från havsbotten i den littorala eller sublittorala zonen. 
Reven kan bestå av geologiska formationer som block (>60 cm diameter) och hällar 
och/eller biogena bildningar. 
Revmiljön utgörs ofta av en zonering av bentiska samhällen och djurarter inklusive 
konkretioner, skorpbildningar och korallbildningar. 
Musselbankar är biogent utbildade rev om de har en täckningsgrad över 5-10% (obs! 
osäkert) 
Karaktärsarter:  
makroalger/tång: grön-, brun-, rödalger.  
Fauna: blåmusslor, hästmusslor, havstulpaner mm 
 
Den faktiska arealen revmiljöer är sannolikt större för Gullmarn, men eftersom 
naturtypen härofta uppträder på lodräta väggar blir arealangivelsen liten ändå. 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen rev ska vara minst x  hektar. 
-Arealen av undergruppen biogena rev ska vara minst y hektar. 
Struktur och funktion 
-Halten totalkväve, totalfosfor respektive  klorofyll a ska uppfylla minst ”God ekologisk 
status” enligt bedömningsgrunder för kust och hav. 
-I minst 90 % av den totala arealen har bottnarna en naturlig struktur och zonering, ej 
utsatta för fysisk påverkan. 
-Minst 95 % av arealen av de biogena reven skall vara fri från fysisk påverkan. 
Typiska arter 
-Täckningsgraden och djuputbredningen av utvalda makroalger ska bibehållas eller öka i 
minst 90 % av arealen. 
 

Negativ påverkan: Alla typer av skrapning mot reven kan påtagligt störa naturtypen. 
 
På vissa lokaler (ffa Gåseklåva och Ormestad) i Gullmarsfjorden bedrivs så pass frekvent 
och intensiv rekreationssportdykning att faunan kan störas om dykarna är oförsiktiga. 
 
Trålning: Om trålning förekommer eller har förekommit så har naturtypens strukturer 
sannolikt förändrats med följd att artsammansättningen påverkats. 
 

Bevarandeåtgärder: Med reginala och nationella miljöåtgärder minska övergödningen så att naturvärdena 
bibehålles eller helst förbättras. 
 

Bevarandestatus:  

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 

 



1230 Vegetationsklädda havsklippor 

Beskrivning: Branta havsklippor med lav-, gräs- och örtvegetation.  
Naturtypen är mångsidig och klipporna har en varierande vegetationstäckning beroende 
bl.a. på havets påverkan, exponeringsgrad, geologi och geomorfologi. Denna zonering 
kan innebära att klippavsatser och skrevor på de brantaste delarna närmast havet är fria 
från vegetation eller bevuxna av blågrönalger medan klipphyllor, branter och sluttningar 
på de ställen där jord kunnat ackumuleras kan vara gräsbevuxna. I mer skyddade lägen 
kan ris, örter och vindpinade träd och buskar etablera sig.  
Klipporna ska ha en lutning på minst 30 grader. Gränsdragningen mot vattnet går vid 
lägsta lågvattennivån och gränsdragningen mot land går där direkt saltpåverkad 
vegetation upphör. 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen vegetationsklädda havsklippor ska vara minst X hektar. 
Struktur och funktion 
-Täckningsgraden av träd ska understiga X(5) % och busktäckningen ska understiga 
Y(25) % 
Typiska arter: 
-Förekomsten av typiska kärlväxter ska bibehållas eller öka. 
-Antal häckande par av typiska fågelarter som använder naturtypen vid födosök är 
konstant eller ökar. 
-Förekomsten1. av typiska kärlväxter2. ska bibehållas eller öka. 
-Antal häckande par av typiska fågelarter2. som använder naturtypen vid födosök är 
konstant eller ökar. 
1. antalet  
(förslag till uppföljning: sällsynta arter (<100 ex.): totalantalet, ovanliga arter: adaptivt 
stickprov, allmänna arter: 0,25 m2 provytor) 
 

Negativ påverkan:  

Bevarandeåtgärder:  

Bevarandestatus:  

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 



8230 Pionjärvegetation på silikatrika bergytor 

Beskrivning: Se 1230 
 

Bevarandemål:  

Negativ påverkan:  

Bevarandeåtgärder:  

Bevarandestatus:  

Uppföljning:  
 
1365 Knubbsäl; Phoca vitulina 

Beskrivning: Generellt gäller följande för knubbsälen: 
Knubbsälen lever i havet i kustnära områden med tillgång till större ytor med grunda 
bottnar. Där jagar 
knubbsälen efter de fiskarter som förekommer i störst mängd. Vidare måste det i området 
finnas 
lämpliga liggplatser (sandrev, skär el. liknande). Knubbsälen är beroende av goda 
liggplatser för pälsbyte (senare delen av juni-september) då ytterhuden måste hålla en hög 
temperatur. Honorna föder sina ungar på land i juni månad (kulmen nås 19/6). I motsats 
till övriga sälarter föds dock knubbsälens ungar utan embryonalpäls och kan därför 
simma och dyka strax efter födseln. Arten kan förflytta sig långa sträckor, med säkerhet 
minst sex mil. 
 
Gullmarsfjordens tröskelområde, dvs hela Lysekils skärgård har en relativt stor sälstam. 
 

Bevarandemål: Bevarandemål för arterna formuleras senare. ArtDatabanken kommer att lämna 
anvisningar för hur mål ska formuleras. Bevarandemålen kommer att röra 
populationsstorlek och arternas livsmiljö. 
 

Negativ påverkan:  

Bevarandeåtgärder:  

Bevarandestatus:  

Uppföljning: Se tills vidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare 
 

 
 


