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marina skydd i Öresund med anledning av
Regeringsuppdrag.
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1.1 Regeringsuppdraget

1. Inledning

Regeringen gav i juli 2020 Länsstyrelsen Skåne i
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett marint
områdesskydd i Öresund. I uppdraget ingår att:

Öresund med sitt läge är speciellt - här möts
Östersjöns bräckta vatten med Västerhavets saltare
vatten vilket ger ett unikt marint ekosystem. Många
natur- och kulturvärden samsas med olika aktiviteter
och anspråk på området. Olika initiativ har tagits för
att få till ett långsiktigt skydd för Öresund värdefulla
miljö. Under de senaste 10–12 åren har en rad
organisationer, kommuner och politiker lyft frågan om
ett långsiktigt skydd för Öresund. Som exempel kan
nämnas att det genomförts båtdemonstration som
protest mot sandsugning, dyk- och filmexpeditioner
samt brevuppvaktningar till danska och svenska
regeringar.
Parallellt med allmän opinion och debatt om ett
långsiktigt skydd av Öresund har det på statlig nivå
pågått arbete med skydd. Danmark pekade under
2018 ut norra Öresund som skyddat område, så kallat
Marine Protected Area (MPA), enligt Havsmiljö–
direktivet/Havstrategidirektivet (2008/56/EG). De
enda restriktionen som gäller för området är att från
och med 1 januari 2019 utfärdas inga nya tillstånd till
sand/råstoff uttag och beslutade tillstånd gäller till
2025.
I Sverige arbetar både kommunerna och Länsstyrelsen
med att inrätta naturreservat eller se över befintliga
reservat. Havs- och vattenmyndigheten har haft
uppdrag att komplettera och justera nätverk av MPA
enligt Helcom och Ospar.
Behovet av områdesskydd har diskuterats under lång
tid på både svensk och dansk sida av Öresund men
bland annat områdets komplexitet har inneburit att
någon övergripande utredning för Öresund ännu inte
initierats.
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•

analysera vilken skyddsform som är lämpligast
utifrån skyddsbehovet samt redogöra för hur ett
områdesskydd i Öresund kan bidra till att
säkerställa ett ekologisk representativt
sammanhängande och funktionellt nätverk av
marina skyddade områden.

•

i en konsekvensbeskrivning redogöra för hur
områdesskyddet kan påverka olika verksamheter i
området såsom sjöfart, fiske, vindkraft och turism
samt för hur verksamheterna påverkar
bevarandevärdena i området.

•

samråda med berörda myndigheter.

•

föra en dialog med relevanta myndigheter i
Danmark i syfte att identifiera vilka
bevarandevärden som kan gynnas av ett likartat
områdesskydd och förvaltning på dansk och
svensk sida av Öresund samt analysera om en
sådan förvaltning är ändamålsenlig.

•

inom ramen för sina befogenheter och
ansvarsområden enligt bl.a. förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. vidta de åtgärder som behövs eller är
lämpliga med hänsyn till resultatet av uppdraget.

•

redovisa uppdraget i årsredovisningen för år 2021
(februari 2022).

•

hålla regeringen informerad om hur uppdraget
fortlöper, särskilt vad gäller kontakten med
danska myndigheter.

på hur miljön underlättar eller begränsar arternas
rörelser och spridning. Arterna har olika strategier för
att sprida sig och miljöfaktorer som salthalt,
temperatur och strömmar påverkar hur långt en
organism kan spridas. Det behövs även mer kunskap
om hur olika påverkansfaktorer påverkar livsmiljöerna
samt vilka effekter den kumulativa påverkan ger.

Av regeringsbeslutet framgår att Länsstyrelsen inte
har ett bemyndigande att ingå en internationell
överenskommelse som avses i 10 kap. 2 §
regeringsformen.

2. Uppdragets genomförande
2.1 Organisation
Utredningen genomförs i projektform med en
organisation som består av en styrgrupp och en
arbetsgrupp, sammansättning av grupperna finns i
bilaga 1. Ägare av projektet är Annelie Johansson,
miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne. Charlotte Carlsson,
Vattenenheten, Länsstyrelsen Skåne är projektledare
2.2 Processen
Projektet påbörjades i september 2020 och fokus
under hösten var att planera, samla in information
samt genomföra dialogmöten med externa aktörer
både på dansk och svensk sida av Öresund. Arbetet
fortsatte med att kartlägga naturvärden och påverkan
samt analys av olika skyddsformer. Föreliggande
remiss har färdigställts under våren 2021 och
remisstiden löper till 8 oktober. Därefter bearbetas
inkomna synpunkter och i februari 2022 redovisas
uppdraget till Regeringen.
2.3 Avgränsningar
Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen för projektet är de
administrativa gränserna gällande för Öresund (enligt
SOU 2015:10). Den norra gränsen är linjen mellan
Kullen och Gilleleje och den södra gränsen utgörs av
linjen mellan Falsterbo udde och Stevns fyr. Öresund
utgörs av tre delar där den norra (Kullen-Gilleleje till
Helsingborg-Helsingör) och mellersta delen
(Helsingborg-Helsingör till Malmö-Amager) ingår i
Västerhavet och den södra delen (Malmö-Amager till
Falsterbo udde-Stevens fyr) ingår i Östersjön. Denna
indelning följer även Havsområdesregistret.
Kunskapsluckor
Även om stora delar av Öresund livsmiljöer är
inventerade eller övervakas så finns fortfarande
områden där kunskapen är bristfällig. De värden och
exempel på påverkan som projektet beskriver bygger
på kunskapsläget utifrån dagens kunskapsnivå.
Projektet har inte haft tillgång till detaljerad
information om utbredning av olika livsmiljöer på den
danska sidan av Öresund.
Kunskapsläget om vad som är representativt och god
konnektivitet är bristfällig. Konnektivitet är ett mått
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3. Kort om Öresund
Här ges en kort översiktlig beskrivning av Öresund och
fördjupande text om bevarandevärden finns i avsnitt
5. Beskrivningen gäller för hela sundet då djur och
växter inte känner några administrativa gränser.
Öresund är ett smalt havsområde som idag befinner
sig mitt i en storstadsregion med Danmarks huvudstad
i väster och flertalet större städer på både den
svenska och danska sidan. Sundet är ett av världens
mest tätt trafikerade vatten och det finns ett högt
exploateringstryck i området. Trålfiske har, i
huvuddelen av Öresund, varit förbjuden sedan 1932
vilket innebär att relativt ostörda bottnar samt
balanserade fiskbestånd har bevarats. Den stora
variationen i både djupförhållanden, sedimenttyper
och salthalt ger möjlighet till en samling av djur- och
växtsamhällen som saknar motsvarighet i svenska
vatten.
Öresund är en förbindelselänk mellan Östersjön och
Kattegatt där det bräckta Östersjövattnet strömmar
norrut genom sundet ovanpå det saltare tyngre
Kattegattvattnet.
Topografin varierar från långgrunda bottnar till
djuphålor runt 50 meters djup. Limhamns/Drogden
tröskeln, som sträcker sig mellan Limhamn och
Amager, utgör en naturlig barriär vilken påverkar hur
mycket tungt saltvatten som tränger in i Östersjön.
Tröskelns djup ligger runt åtta meter.

Figur 1. Karta över djupförhållandena i Öresund samt den geografiska
avgränsningen.

Salthaltsgradienten som finns i Öresund ger en
varierad fauna och flora där det ovanför gränszonen,
det så kallade salthaltssprångskiktet, finns miljöer och
arter som förekommer i Östersjön medan det i de
djupare områdena finns större likheter med miljöer i
Kattegatt.
En bra vattenkvalitet är en förutsättning för att olika
livsmiljöer ska kunna bevaras. Många arter har
planktoniska stadier, ofta larvstadier, där larverna
sprids med strömmar till lämplig plats. Detta är ett
exempel på hur den fria vattenmassan är
sammankopplad med botten.
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Faktaruta (Helcom, 2012)
Yta Öresund

2278 km2

Totalt antal kända arter
Antal kända bottenarter
Antal kända arter, vegetation
Antal kända fiskarter
Antal kända marina däggdjur

1044
644
275
144
3

Vegetation – Vegetationen i Öresund består av såväl
alger som kärlväxter. Algerna indelas i flercelliga alger
synliga för ögat (makroalger) och encelliga mikroskopiska alger, så kallade plankton-alger och bentiska
mikroalger.
Makroalger finns spridda i hela Öresund men då de är
beroende av hårt underlag för att växa begränsas
deras utbredning. Vanligt förekommande arter är
blås- och sågtång, skräppetare, sudare samt olika
grön- och rödalger.
Växtplankton står för huvuddelen av den producerade
växtmassan i havet. De behöver ljus, oorganiskt kväve
och fosfor samt vissa även kisel, för sin tillväxt.
Ett flertal kärlväxter på mjukbottnar och till exempel
ålgräs kan bilda omfattande ängar.
Djuren på botten – Antalet arter av bottenlevande
djur är stort i Öresund. De vanligaste
bottensedimenten i Öresund är sand och lera och på
dess bottnar lever olika djurgrupper. Djurgrupperna
utgörs till största delen av havsborstmaskar, marina
maskar, snäckor och musslor, kräftdjur, samt
sjöstjärnor, sjöborrar och ormstjärnor.

Figur 2. Karta över sedimentförhållandena i Öresund.

kan leva både på hårda och mjuka bottnar och de tål
stora variationer i salthalt och temperatur. Födan
består av växtplankton som filtreras från vattnet.
Fisk – Öresunds varierade livsmiljöer skapar
möjligheter för en rik fiskfauna. Grundområdena i
sundet utgör viktiga uppväxtområden för många
fiskarter där de kan söka skydd och föda i t ex
ålgräsängar. Plattfiskarna trivs på sand- och
mjukbottnar och på de lite djupare bottnarna trivs
bland annat torsk. I den fria vattenmassan lever bland
annat sill, makrill och horngädda. Vid åmynningar trivs
de mer sötvattenanpassade arterna som gädda och
abborre och havsöring vandrar upp för att leka i flera
vattendrag.

Salthalten är en viktig faktor som påverkar djurens
utbredning. I de grundare områdena förekommer
därför djur som tål mer bräckt vatten medan det på
djup överstigande cirka 15 meter återfinns en
djursammansättning som kräver saltare vatten.
Bottendjuren utgör en viktig föda för många fiskarter
och i de grunda områdena är de särskilt viktiga för
vadarfåglar.
I områden med klippor, block och sten påträffas
många djur som är fastsittande permanent såsom
musslor, havstulpaner, havsanemoner, sjöpungar och
mossdjur. Här samsas de med algerna om utrymmet.
Inne mellan stenarna och algerna finns gömställen för
krabbor, räkor, sjöstjärnor och småfiskar. Liksom på
mjukbottnarna så styr salthalten djurens utbredning.

Torskbeståndet i Östersjön och Kattegatt är på en
alarmerande låg nivå. Öresund är dock ett av få
områden där tätheterna fortfarande är relativt höga
och storleksfördelningen är relativt balanserad. Det
goda tillståndet förklaras delvis med det trålförbud
som funnits sedan 1932. Ålen vandrar genom sundet
både på väg till lekplatsen i Sargassohavet och sedan
som yngel tillbaka till uppväxtplatserna. Torsken och
ålen är uppsatta på den svenska rödlistan 2020 med
hotkategorin sårbar respektive akut hotad.

Musslor är viktig föda för många fisk- och fågelarter
men utgör även föda för sjöstjärnor och krabbor.
Blåmusslan är den vanligaste musslan i Öresund. Den
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Småfisk som tobis, skarpsill och sill är viktiga fiskarter
som föda för sjöfågel och marina däggdjur.

Namn

Svenskt namn

Blåfenad tonfisk är idag en, om ej så vanlig,
återkommande gäst i sundet.

Anguilla anguilla

Ål

Gadus morhua

Torsk

Modiolus modiolus

Hästmussla

Musculus niger

Mussla (svenskt
namn saknas)
Trubbig
sandmussla
Köpenhamnsmussla
Kräftdjur

Fåglar – Hela Öresund men framförallt kusten från
norr till söder är av stor betydelse för fåglar. I norra
delen av sundet övervintrar ejdrar, havssula och
skäggdopping. I mellersta delen övervintrar och rastar
en stora mängder sjöfåglar. Området från Råå ner
runt Ven är viktigt för övervintrande sjöfåglar. I
Lundåkra- och Lommabukten rastar och övervintrar
också flertalet simfåglar. I södra Öresund, med sina
grund och grunda områden, rastar och övervintrar
bland annat ejder, småskrake, svärta, och alfågel. Här
rastar också arktiska vadarfåglar i stor mängd. Ejder
på Saltholm simmar och korsar den intensiva
sjötrafiken över till Falsterbo/Foteviken och Lundåkraoch Lommabukten. De grunda bottnarna är av stor
vikt för häckande vadarfåglar och tärnor. Ett
omfattande sjöfågelsträck går igenom Öresund i nordsydlig riktning under våren. Stor- och mellanskarven är
en omdiskuterad fågel som övervintrar i stort antal i
sundet.

Mya truncata
Pravicardium
hauniense
Haploops sp
Phoca vitulina
(Baltic population)
Phocoena
phocoena (Baltic
population)
Ophiura robusta

Flyttfågelsträcken över Öresund är vida kända. Det
mest välkända området är Falsterbohalvön där det
varje vår och höst kommer flyttfåglar i tusental.
Något mindre allmänt känt är området i norr (VikenPålsjö) där det passerar betydande sträck av rovfåglar,
tranor och vitkindade gäss både vår och höst. En
passage som pekas ut som en av de mest
betydelsefulla i Fennoskandia.

Knubbsäl
Tumlare

Squalus acanthias

Mindre
fransormstjärna
Pigghaj

Amblyraja radiata

Klorocka

Raja clavata

Knaggrocka

Rödlistekategori

Akut
hotad (CR)
Sårbar
(VU)
Sårbar
(VU)
Sårbar
(VU)
Sårbar
(VU)
Sårbar
(VU)
Akut
hotad (CR)
Sårbar
(VU)
Akut
hotad (CR)
Sårbar
(VU)
Akut
hotad (CR)
Starkt
hotad (EN)
Nära
hotad (NT)

Historiska och kulturella värden - Öresund har också
ett stort kulturhistoriskt värde, till exempel
stenåldersboplatser, subfossila skogar och gamla vrak.
I sundet finns även mycket historia som t ex stora
sjöslag mellan Danmark och Sverige på 1600–1700talet och Öresundstullen. Under medeltiden var
sillfisket omfattande och ledde till en uppbyggandet
av de skånska kustsamhällena.

Däggdjur – I Öresund förekommer främst de tre
marina däggdjuren knubbsäl, gråsäl och tumlare.
Viktiga uppehållsplatser för säl är t ex Måkläppen,
Skabbarevet och Domsten. Arterna är alla skyddade
enligt EU:s habitatdirektiv. Tumlaren är en liten val,
den enda valarten som fortplantar sig i våra vatten.
Den förekommer i hela sundet där den letar föda, t ex
sill, skarpsill och torsk. Tumlaren kan dyka ner till stora
djup och för att orientera sig, jaga och kommunicera
använder tumlaren högfrekvent klickljud.

Sociala värden - De sociala värdena som är av
betydelse är möjligheten att få färdas på vattnet, rent
och friskt badvatten, rätten att fiska både på danskt
och svenskt vatten samt andra former av friluftsliv och
rekreation. En social aspekt med värde för många är
också insikten om att Öresund är ett friskt hav med
livsmiljöer i balans. Närheten och tillgången till ett
levande hav gör möjligt att sprida kunskap om denna
unika resurs.

Hotade arter - I Öresund finns ett antal hotade arter
som vi känner till idag, se tabellen nedan. Fyra av dem
är akut hotade och resterande klassas till kategorierna
sårbara, starkt hotad eller nära hotad. Med rätt
naturvårdsinsatser som till exempel skydd kan man ge
förutsättningar för att arternas utbredning inte ska
minska och deras status försämras.

Ekonomiska värden - Till de ekonomiska värdena kan
till exempel sjöfart, recipient för renat och orenat dagoch bräddningsvatten, turism, rekreation och
friluftsliv föras.
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Sjötransporten styrs till stora delar av internationella
regler och konventioner. FN-organet International
Maritime Organization (IMO) arbetar med att ta fram
gemensamma regler för sjösäkerhet och skydd av den
marina miljön. I Sverige pågår en diskussion om att
flytta gods från väg till sjö som en åtgärd för att
minska klimatpåverkan vilket ökar trycket på de
marina områdena ytterligare.

Svenskt fiske i Öresund bedrivs nästan uteslutande av
fiskare bosatta längs Öresund. Efter torskfiskestoppet
(2021) i östra Östersjön har några nätfiskare flyttat sitt
fiske till sundet. Öresund har mycket speciella
förutsättningar när det kommer till fiske där långrev
och burfiske inte fungerar. Idag är bibehållet av
tillgång till fiskeplatserna en av de stora utmaningarna
för fisket.
Hänsyn till hållbart fiske kommer att tas i det
kommande skyddsarbetet för att möjliggöra ett
fortsatt kustnära fiske.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det i
Öresunds finns ett stort antal ekosystem och
livsmiljöer. Många olika typer av djursamhällen,
hotade arterna som till exempel hästmusslor samt
eventuellt spillror av Haploops-samhällen och ett
lokalt produktivt torskbestånd samsas i sundet. Hela
sundet är dessutom av stor internationell betydelse för
fåglar.

4.Påverkan och nyttjande
Öresund är ett relativt litet marint område i en
tätbefolkad region. Kustlinjen har förändrats kraftigt,
både för att skydda städer och andra samhällsfunktioner och för att skapa mer utrymme för
mänskliga aktiviteter. Det är också många verksamheter som nyttjar kusten och havet. Nedan följer
exempel på påverkansfaktorer och nyttjande som
identifierats i projektet och som påverkar bevarandevärdena i Öresund.
Yrkesmässig sjöfart - Transport av gods med fartyg är
betydande globalt sett och Öresund utgör en viktig
länk mellan Östersjöländerna och resten av världen.
Transporten genom sundet är intensiv, cirka 40 000
fartyg årligen. Den vanligaste godstypen är flytande
bulk som råolja och petroleumprodukter.

Figur 3. Allmänna farleder samt ankringsplatser i Öresund.

Fritidsbåtar –Det vanligaste förekommande giftigaste
ämnet i dagens båtbottenfärger är koppar men även
zink och små mängder mikroplaster vilket också
påverkar miljön. Ttribetyltenn (TBT) är idag förbjudet
att användas som bottenfärg på alla svenska fartyg då
det påverkar organismer redan i låga halter men spår
av TBT på båtuppläggningsplatser för fritidsbåtar och i
sedimenten i hamnar. Förutom utsläpp av
föroreningar ger fritidsbåtar även upphov till andra
miljöpåverkande effekter som t ex påverkan i grunda
miljöer genom ankring och turbulens.

Passagerartrafiken är också omfattande med kryssningsfartyg från hela världen. På tvärs över sundet går
exempelvis färjorna mellan Helsingborg och Helsingör
dygnet runt. Mängden fartyg i Öresund förväntas öka i
framtiden.
Sjöfarten påverkar havet på olika sätt som till exempel
genom oljeutsläpp, utsläpp av barlast- och
scrubbervatten, giftiga båtbottenfärger, muddringar,
buller samt svart- och gråvatten. Buller påverkar
många djur negativt, bland annat genom att de får
svårt att kommunicera, blir stressade och undviker
områden som är viktiga som till exempel födosöksområden.

Muddring och dumpning – Muddring innebär att sand
eller annat bottenmaterial tas bort. Det sker
regelbundet på båda sidorna av sundet för att t ex
bibehålla djup i farleder och inseglingsrännor.
Muddring innebär att organismer transporteras bort,
strömförhållanden kan ändras och en eventuellt
6

ändring i livsmiljö. Sedimentspill kan medföra
grumling och påverka djur och växtlighet i ett större
område än på själva muddringsplatsen. Dumpning
innebär att kvittgöra sig massor. Vanliga anledningar
till dumpning är t ex för att dumpa muddermassor
eller att bygga ut hamnar och pirar. På dumpningsplatsen täcks befintligt bottenmiljö och sedimentspill
kan spridas och påverka på samma sätt som vid
muddring.
Undervattensbuller - Undervattensbuller uppstår
bland annat vid anläggande av hamnkonstruktioner
och vid muddringsarbeten under kortare tider.
Motorbåtar, vattenskotrar med mera ger upphov till
undervattensbuller som stör fiskar, marina däggdjur
och ryggradslösa djur. Stora motorer, höga
hastigheter samt krängningar ökar bullerpåverkan
markant.
Användandet av ekolod bidrar till buller i havsmiljön
och påverkar djur negativt. Särskilt känsliga är
tumlare, vars hörselområde ligger inom 200 Hz – 180
kHz.
Fysisk exploatering - Fysisk exploatering ger upphov
till förlust av livsmiljöer och fysisk störning. Olika
fysiska konstruktioner som bryggor och
småbåtshamnar ger förlust av habitat eller kan skugga
botten så att vegetation slås ut. Fysiska konstruktioner och muddringar kan medföra förändrade vågoch strömförhållanden som i sin tur påverkar
sedimentation, erosion och vattenutbyte i området.

Figur 4. Kartan visar exempel på fysisk påverkan som ledningsdragningar, broar, sandtäktsområden, vindkraftsparker mm.

De huvudsakliga miljöproblemen för hamnar och
hamnrelaterade verksamheter är buller, muddring
och dumpning samt utsläpp till luft och utsläpp av
förorenat dagvatten och processavloppsvatten till
Öresund.
Utbyggnadstakten är hög i många av sundets städer
och hamnområden ombildas till bostads- och
kontorskvarter. För att kunna möta behovet av hamnverksamhet görs anspråk på att fylla ut havsbotten till
landinvinning. Flera stora projekt är på gång idag i
Öresund. Sett ur ett historiskt perspektiv har exploateringen av de grunda bottnarna varit avsevärd. Stora
områden av den mest produktiva kustnära livsmiljön, t
ex Klagshamnsudden, har blivit landområden.
Andra exempel på fysisk exploatering förutom
hamnar, pirar, bryggor samt utfyllnader är uppförandet av vindkraftsparker, broar och tunnlar samt
ledningsdragningar av olika slag. I Öresund finns på
svensk sida en vindkraftspark placerad på Lillgrund
samt ett flertal vindkraftverk inom olika

Figur 5. Kartan (Generalstabskartan 1827–1971) visar
utfyllnader, sandutvinning och gipsbottnar på historisk påverkan
på Öresund.
OBS! Kartan kommer utvecklas under remisstiden.
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hamnområden. Öresundsbron med Pepparholm och
Drogdentunneln är exempel på sentida konstruktioner. Framtid aktuella anspråk är till exempel
fler fasta förbindelser över Öresund och fler vindkraftsparker. En enskild exploatering kan ha en
mindre påverkan men den kumulativa effekten av den
stora mängden verksamheter som utnyttjar Öresund
leder till allvarlig påverkan på den marina miljön.
Näringsämnen/Övergödning - Näringsämnen i
överskott som leder till övergödning är ett av de
största hoten mot livsmiljöerna i kustområdena.
Utsläpp av kväve och fosfor från framförallt
reningsverk, industrier och jordbruket har orsakat
stora förändringar i havets ekosystem. Öresund
belastas även av näringsämnen från omgivande havsområden. Exempel på effekter av övergödning är
kraftiga algblomningar, ökade mängd fintrådiga alger,
syrebrist vilket resulterar i döda bottnar.
Kemiska ämnen – Miljögifter förekommer i stor
mängd och variation i samhället. När miljögifterna når
havet späds de ut men om de inte är nedbrytbara
ackumuleras de efter hand. Persistenta miljögifter
ackumuleras via näringskedjor och kan därmed uppnå
halter som medför negativ påverkan på det marina
livet. Kunskapen om spridning, om långsiktiga effekter
och om kombinationseffekter är låg.

Figur 6. Kartan visar pågående ärenden för vindkraftsparker och
utfyllnader.

Fiske - Bottentrålning är den fiskemetod som har
störst direkt påverkan på bottnarna och de
organismer som lever där. Trålförbud råder i sundet
utom i dess norra del, i Kilen. Fiske med nät och
ryssjor har avsevärt mindre påverkan på den fysiska
miljön men kan påverka djurlivet negativt. Fiske med
nät medför bifångst av sjöfågel, marina däggdjur samt
icke målarter av fisk. Det har även en negativ påverkan på djurlivet som lever på de grunda bottnarna,
genom resuspension och grumlighet. Ett alltför
intensivt fiske påverkar fiskbestånden och förskjuter
ålders- och storleksstrukturen mot yngre och mindre
fisk vilket påverkar hela ekosystemet negativt då stora
fiskar är en viktig predator i de marina ekosystemet.

Öresund. Stenen har tillexempel använts till att bygga
pirar och hamnar. Kunskapen om var och hur mycket
sten som plockats bort är bristfällig.
Friluftsliv – Friluftsliv i alla dess former är betydelsefullt för vår hälsa och välmående. Dock medför även
friluftsliv en viss miljöpåverkan. Beroende på typ av
aktivitet, livsmiljö och årstid kommer påverkan att ske
på olika sätt och i olika hög grad. Exempel på hur
friluftslivet påverkar den marina miljön är genom
fysiska anläggningar som bryggor, störningar på
marina djur och fåglar, skräp, buller från fritidsbåtar
och olika vattensporter och sportfiskets påverkan på
fiskbeståndet.

Materialutvinning- De större sandavlagringarna i
Öresund finns bland annat på Disken, samt i grundområdena i Köge bukt och runt Falsterbohalvön.
Marin sandutvinning har bedrivits på flera ställen i
Öresund både på svensk och dansk sida. I början av
1980-talet upphörde sandsugningen på svensk sida
medan den fortfarande pågår på dansk sida. I vissa
områden där sand tagits finns fortfarande spår kvar
efter 50 år. Vid sandsugning påverkas livsmiljön i det
översta lagret av botten. Fördjupningar på botten
riskerar att drabbas av syrebrist om omrörningen är
liten. Historiskt har det även förekommit stenfiske i

Marint skräp och spökgarn – Marint skräp är ett
miljöproblem som orsakar negativa effekter på
ekosystemet. Nedskräpning finns både på land och i
havet. Till största del utgörs det marina skräpet av
plastföremål, både stora och små föremål. Även
fiskenät som förlorats i havet, så kallade spökgarn,
ingår i marint skräp. Spökgarn har en negativ påverkan
på det lokala ekosystemet då fåglar, fiskar och andra
marina djur fastnar och dör i de förlorade redskapen.
Enligt EU ska yrkesfiskare som förlorat sina redskap
och inte lyckas bärga dem rapportera in sin förlust till
Havs- och vattenmyndigheten.
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Klimatförändring - Ökad och snabb avrinning från land
vid extremvädersituationer, ökad temperatur och
havsförsurning är några av de förändringar som följer
av den pågående förändringen av klimatet. Dessa
förändringar förväntas få betydande konsekvenser för
den biologiska mångfalden och för havens ekosystem.
Redan idag har många fiskars utbredning flyttats
norrut, vilket visar effekten av små förändringar i
temperatur. Dessutom väntas klimatförändringarna
förstärka befintliga miljöproblem i havet som t ex
övergödning, syrefriabottnar och miljögifter.

Främmande och invasiva arter - Främmande arter är
växter och djur som inte finns naturligt i Sverige utan
har kommit hit genom mänsklig aktivitet, till exempel
via sjöfart (framförallt genom ballastvatten) eller
global handel. Invasiva arter har dessutom en allvarlig
och oönskad effekt på sin omgivning genom att ha
förmågan att konkurrera ut inhemska arter, sprida
smittor eller bidra till annan skada. Främmande arter
som ännu inte etablerat sig i Sverige men där en risk
för etablering kommer att ske kallas för dörrknackare.
Exempel på invasiva arter som är etablerade i
Öresund är blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus),
amerikansk kammanet (Mnemiopsis leidyi) och Stillahavsstron (Magallana gigas). Exempel på dörrknackare är australisk kalkrörmask (Ficopomatus
enigmaticus) och vitfingrad brackvattenskrabba
(Rhithropanopeus harrisii).
Sammanfattningsvis kan man konstatera att många
av de ovanstående nämnda hoten och effekten av
nyttjandet av havet påverkar havets motståndskraft
och förmåga till återhämtning. Den aktuella hotbilden
innebär fler utfyllnader, en ökad påverkan från sjöfart
och fritidsbåtar, ett ökat anspråk på att uppföra
konstruktioner på havsbotten, ökade utsläpp,
främmande och invasiva arter, bifångst, säl, sälburna
parasiter samt klimatförändring. Även Öresunds
funktion som transportkorridor för t ex fåglar och
fladdermöss hotas av olika aktiviteter.
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5. Bevarandevärden

ligger oftast i nära anslutning till kusten och är där
utsatta för stor fysisk påverkan. Grunda mjukbottnar
når sällan längre ner än 15 meter språngskikt som
förekommer ligger runt detta djup.

Projektet har identifierat ett antal bevarandevärden
som är av betydelse för Öresund. Indelningen följer
strukturen i ”Strategi för skydd och förvaltning av
marina miljöer och arter i Västerhavet”, Länsstyrelserna 2020. Nedan följer en kort beskrivning av dessa
bevarandevärden, deras ekologiska funktion och
exempel på hot
1

2
3

4
5
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
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5.2
5.3
5.4
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6.3

1.1 Grunda mjukbottnar 0–6 meter
Denna livsmiljö omfattar mjuka sand- och lerbottnar
med mer eller mindre spridd vegetation. Grunda
mjukbottnar finns längs långa sträckor av Skånes kust.
I Öresund finns både mer exponerade grunda mjukbottnar och område som är mer skyddade.

Grunda mjukbottnar 0–15 meter
Grunda mjukbottnar 0–6 meter
Estuarier
Ålgräsängar
Mjukbottnar med andra kärlväxter
Grunda sandbottnar
Biogena rev – blåmusslor o hästmusslor
Djupa mjukbottnar
Djupa mjukbottnar>15 meter
Sjöpennebottnar med större grävande
organismer
Haploopsbottnar
Bubbelrev
Grunda hårdbottnar
Grunda hårdbottnar <30 meter
Bottnar med tare
Marina däggdjur och fåglar
Tumlare
Knubbsäl
Gråsäl
Fåglar
Fisk
Lekområde för torsk och andra
bottenlevande benfiskar
Hajar och rockor
Migrerande fiskarter

Bevarandevärden – På grundare djup kan växtligheten froda eftersom botten nås av mycket ljus och
värme och en hög täthet av bottenvegetation kan
utvecklas här. Växtligheten utgör en viktig miljö för
smådjur som i sin tur blir föda för fisk. Detta gör
grunda mjukbottnar till en optimal uppväxtplats för
fisk då de kan söka skydd från predatorer samtidigt
som det finns gott om föda. Smådjuren och fisken i sin
tur drar till sig födosökande fåglar. Växtligheten bidrar
även till att binda bottensediment och att dämpa
vågor och strömmar vilket skyddar mot erosion. På de
vegetationsfria bottnarna kan bentiska mikroalger
växa och längre ner i sedimentet lever musslor och
maskar. Grunda mjukbottnar med t ex kransalger,
nate/nating, ålgräs och makroalger är viktiga för
födosökande änder, svanar och vadarfåglar. Kustnära
grunda områden är också viktiga för rekreation.
Exempel på påverkansfaktorer – De grunda bottnarna
hotas av olika typer av konstruktioner såsom
utfyllnader, bryggor, pirar etc. Läckage och utsläpp av
näringsämnen från reningsverk, jordbruksmark och
enskilda avlopp sker ofta i kustnära områden. Höga
halter av näringsämnen leder till övergödning. Utvinning av sand och utläggning av kablar och ledningar
är andra verksamheter som hotar att skada eller helt
förstöra de grunda mjukbottnarna. Negativ påverkan
från friluftslivsaktiviteter kan också vara omfattande i
de kustnära områdena med grunda mjukbottnar.
Motordrivna fordon, skräp från närliggande stränder
och sjöfart, vind- och kitesurfning etc. är exempel på
aktiviteter som kan orsaka störningar.

Beskrivning av bevarandevärdena
1. Grunda mjukbottnar 0–15 meter
De grunda områden kallas ibland för havets barnkammare då de är otroligt viktiga som lek-, uppväxtoch födosöksområde för flera arter.
Dessa bottnar kan vara vegetationsklädda, blandade
med småsten och musselbankar eller kala. Bottnarna
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Figur 7. Kartan visar områden med mjukbotten mellan 0 och 6 meters vattendjup.
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1.2 Estuarier

utgör föda åt bland annat småfisk. Detta gör ålgräsängarna till en bra uppväxtplats för fisk då de båda har
skydd och gott om föda. Biotopen är även en mycket
viktig rastnings- och övervintringsmiljö för sjöfåglar.
Ålgräset bidrar även till att stabilisera bottensedimentet, dämpa vågor och strömmar och på så sätt
skyddar mot erosion, motverka övergödning genom
att ta upp näringsämnen ur vattnet samt binda
partiklar. Vidare binder ålgräset upp kol på botten och
fungerar då som en buffert mot koldioxidutsläpp.

Åmynningsområdena, så kallade estuarier, längs
Öresundskusten är både produktiva och artrika. Här
lever både salt- och brackvattensarter. Vandrande
fiskarter hittar sin väg upp i vattendragen och många
fågelarter födosöker och övervintrar här. Mynningsområden, viktiga för vandrande öring, har inrättats
som fredningsområden med särskilda fiskeregler
Bevarandevärden – Livsmiljön har en komplex
artsammansättning med djur och växter av marint,
söt- och brackvattensursprung. Estuarier har stor
betydelse för vandrande fiskarter som lax, öring samt
ål och är viktiga födosöks- och övervintringsområde
för många fågelarter.

Enligt Helcom är bottnar som domineras av ålgräs
klassade som nära hotade (NT). I ålgräsängar i framför
allt södra Öresund förekommer den lilla hjärtmusslan
Köpenhamnsmusslan (Parvicardium hauniense) vilken
har begränsad utbredning och klassas som sårbar (VU)
enligt svenska rödlistan (2020).

Exempel på påverkansfaktorer – Estuarierna hotas av
olika former av fysisk störning och exploatering som
bryggor, hamnar, pirar, utsläpp av kemiska ämnen
samt muddringar. Utsläpp av näringsämnen kan leda
till ökad produktion av fintrådiga alger som ger sämre
siktdjup, vilket leder till att fotosyntetiserande arter
missgynnas.

Exempel på påverkansfaktorer – Den största
hotbilden mot ålgräsängar är konstruktioner i de
grunda kustnära områdena, t ex utfyllnader, bryggor
och pirar. Utsläpp och läckage av näringsämnen kan
bidra till en övergödningssituation med minskat
siktdjup. Muddringar eller muddertippning, minskad
konnektivitet och ändrade strömförhållande är andra
exempel på hot mot att bevara livskraftiga bestånd av
ålgräs. Även överfiske är ett hot mot ålgräset. När
stora rovfiskar som torsk fiskas bort ökar de små
fiskarna vilka i sin tur äter mer små kräftdjur. Dessa
kräftdjur äter alger på ålgräsbladen och om de
minskar riskerar algerna att skugga ut ålgräset. På så
sätt förstärks effekten av övergödningen. Även
mindre störningar som ankring, propellerskador samt
turbulens från jetmotorer kan skada ålgräsängarna.

1.3 Ålgräsängar
Ålgräs i höga tätheter och på en större sammanhängande yta, så kallade ålgräsängar, förekommer i
större delen av Öresund på grunda sandiga bottnarna.
Bevarandevärden – Ålgräs växer på mjukbottnar och
hur djupt de kan växa beror bland annat på
ljusinstrålning, i Öresund har ålgräs hittas på djup från
0 till 10 meter. I ålgräset är produktionen hög då det
bildar en tredimensionell struktur. På bladen växer
små alger och växtplankton (t ex kiselalger). Dessa
alger äts sedan av små ryggradslösa djur som i sin tur
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Figur 8. Kartan visar kända områden med ålgräs. Mörkare grön färg visar fältinventerade transekter där ålgräs observerats. De ljusgröna
områden är uppgifter från Öresundsvattensamarbete 2011.
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Figur 9. Kartan visar utbredning av kända områden med andra kärlväxter. Data från inventeringar samt Öresundsvattensamarbete 2011
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1.4. Mjukbottnar med andra kärlväxter

2. Biogena rev – blåmusslor och hästmusslor

Kärlväxter som bortnate, hårnating och skruvnating
kan också bilda stora och sammanhängande ängar likt
ålgräs, men är vanliga och de hittas ibland tillsammans, främst i en övergångsfas på grunda bottnar.

Blåmusslor är en kolonibildande art som kan leva
både på hårda och mjuka bottnar med god
vattenomsättning. På några få djupare bottnar i
mellersta Öresund dominerar istället den rödlistade
hästmusslan (Modiolus modiolus).

Bevarandevärden – På de allra grundaste bottnarna
innan ålgräset tar vid växer andra kärlväxter som
bortsnate (Stuckenia pectinata), skruvnating (Ruppia
cirrhosa) och hårnating (Ruppia maritima). Dess arter
fyller samma funktion som ålgräs då deras rötter
stabiliserar bottensedimentet och bladen ger substrat,
skydd och föda till olika ryggradslösa djur och fiskar.
Denna naturtyp är även mycket viktig för en mängd
fågelarter, inte minst vadande fåglar.

I naturtyperna 1170 Rev är blåmusslan utpekad som
en typisk art.
Vid Limhamnströskeln utanför Malmö finns en av
Nordeuropas största sammanhängande blåmusselbank finnas.
Bevarandevärden – Både blåmusslan och hästmusslan
är biotopbildande, det vill säga att de skapar en
speciell typ av miljö som benämns biogent rev eller
musselbank. De biogena reven är en viktig livsmiljö för
flera andra arter. Aggregeringen av musslor skapar en
tredimensionell struktur som ger skydd och möjlighet
till att söka föda för andra organismer. Även på mjukbottnar kan musslorna leva och skapar komplexa
ekosystem. Också små fläckar av blåmusslor ger en
stor artrikedom med ett stort antal individer för de
djur och växter som trivs där. Musslorna äter plankton
genom att filtrera vattnet och stora mängder vatten.
Den stora filtreringskapaciteten ger musslorna en
viktig ekologisk funktion genom att de för ner näringsämnena till botten. Vissa fågelarter, som tillexempel
ejder och alfågel, livnär sig på blåmusslor liksom en
del fiskar och i saltare vatten även sjöstjärnor.

Exempel på påverkansfaktorer – Liksom för
ålgräsängar är den största hotbilden olika
konstruktioner. Utfyllnader, bryggor och pirar har en
negativ inverkan på de grundaste områdena. Utsläpp
av näringsämnen kan bidra till en övergödningssituation med minskad ljusinstrålning som följd.
Muddringar eller muddertippning är exempel på
verksamheter som kan skada kärlväxterna.
Fragmentering och ändrade strömförhållanden är
ytterligare ett hot.

1.5. Grunda sandbottnar
Bevarandevärden – Även de lite djupare sandbottnarna (ner till ca 15 meters djup) är produktiva
områden. Där det finns glest med vegetation nyttjar
plattfiskarna området som uppväxtplats. Nere i
sedimentet lever musslor och havsborstmaskar.

Exempel på påverkansfaktorer – Den mänskliga
påverkan på musselbankar är muddring, dumpning,
byggnationer av olika slag samt sedimentation.
Blåmusslor klarar en del sedimentering men dör om
de blir helt översedimenterade. Även olika utsläpp av
näringsämnen och kemiska ämnen stressar
musslorna. Syrebrist är en stark stressfaktor då
musslorna inte förflyttar sig så snabbt eller inte alls.

Exempel på påverkansfaktorer – Utvinning av sand är
ett stort hot mot dessa bottnar. All typ av
exploatering som ändrar ström-, erosions-, och
sedimentförhållandena eller som skuggar, t ex som
bryggor, pirar, muddring samt utsläpp av näringsämnen är andra hotfaktorer.

Ett antal observationer och inventeringar i södra
Östersjön och Västerhavet tyder på en minskad
utbredning av blåmusslor. Orsaken till minskningen är
inte helt fastställd och det kan finnas många orsaker.
Klart är att en ökad vattentemperatur samt ökad
försurning har en negativ påverkan på musslorna.
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Figur 10. Kartan visar kända förekomst av biogena rev uppbyggda av blåmusslor eller hästmuslor.
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3. Djupa mjukbottnar

3.2 Sjöpennebottnar med större grävande
organismer

Bottnar på lite större djup består ofta av leriga
sediment, en blandning av sediment från land och
grundare områden samt deposition av organiskt
material. En del av dessa djupa bottnar utgör ackumulationsbottnar.

Bevarandevärden - Sjöpennor är kolonibildande
koralldjur som ofta lever på lite djupare vatten (> 15
meter). Kolonierna kan variera i utseende men de
mest bekanta är de fjäderformade kolonierna som
pip-rensare (Virgularia mirabilis) och sjöpenna
(Pennatula phosphorea). På dessa bottnare förekommer också ett flertal andra djur som havsborstmaskar, ormstjärnor, eremitkräftor, sjöstjärnor,
valthornssnäckor med flera. Sjöpennornas korta
larvstadier gör att de inte kan spridas över så långs
sträckor Det är därför extra viktigt att bevara
opåverkade djupa mjukbottnar samt minska påverkan
i påverkade områden.

3.1 Djupa mjukbottnar>15 meter
Bevarandevärden – På djupa mjukbottnar finns till
skillnad från de grunda bottnarna mycket lite
vegetation då inte mycket ljus når hit. Istället för att
söka skydd bland vegetationen gräver organismerna
ner sig istället vilket kan göra att bottnarna ser livlösa.
När de gräver sig ner för de ner näring och syresätter
bottnarna. Organismerna livnär sig ofta på marin snö
vilket innebär plankton och annat dött material som
sjunker genom vattenkolumnen.

Exempel på påverkansfaktorer – Sjöpennor och den
associerade faunan är mycket känsliga för bottentrålning då strukturerna förstörs. Syrebrist och
förändrat pH är två andra exempel på hot. Klimatpåverkan i form av högre vattentemperatur är
ytterligare en påverkansfaktor.

De små grävande organismerna är en viktig födokälla
för många fiskarter, t.ex. torsk och plattfisk. Djupområden i Öresund har även visat sig vara lekområden för t ex torsk.
Exempel på påverkansfaktorer – Ett stort hot mot de
djupa mjukbottnarna är trålning som förstör
bottnarna. Konstruktioner som vindkraftverk ändra
habitatet och störa de organismer som lever i denna
miljö. Utsläpp av näringsämnen kan leda till
övergödning vilket i sin tur kan orsaka syrebrist. Vid
syrebrist flyr eller där de organismer som lever på
botten och endast svavelbakterier överlever. Andra
verksamheter som kan påverka de djupa mjukbottnarna är sandsugning och dumpning.

3.3 Haploopsbottnar
Bevarandevärden – Haploops-arterna är små kräftdjur
(upp till en centimeter) som lever i smala rör av lera
och gyttja på mjukbottnar. Bottnar täckta med
Haploops-rör skapar livsmiljö för ett flertal andra
organismer. Förekomsten av arterna är begränsad till
västkusten och ner till mellersta Öresund dit det
saltare vattnet når. Arterna har gått tillbaka starkt och
på de tidigare lokalerna i Öresund hittas idag eventuellt endast enstaka individer men det finns även en
risk att arten inte finns kvar i sundet. Den vanligaste
arten var Haploops tenuis vilken kunde omfatta 1000tals individer per kvadratmeter förr.
De två arterna Haploops tenuis och Haploops tubicola
är klassade som akut hotade (CR) i den svenska
rödlistan.
Exempel på påverkansfaktorer – Övergödning,
syrebrist och bottentrålning är de största hoten mot
haploops-samhällena. Då det är kallvattenarter påverkas de negativt av den pågående uppvärmningen
av haven.
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Figur 11. Kartan visar utbredning av djupa mjukbottnar (>20 m) och grunda hårbottnar (<30 meter) i Öresund.
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Figur 12. Karta visar inventerade områden där sjöpennor och associerad makrofauna har påträffats.
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Exempel på påverkansfaktorer – Hoten mot
bottnarna är utsläpp och läckage av näringsämnen
som kan resultera i ökad tillväxt av fintrådiga alger,
utsläpp av kemiska ämnen, fysisk påverkan och
konstruktioner samt klimatförändring.

3.4 Bubbelrev
Bubbelrevens utbredning är i första hand i Skagerrak
och Kattegatt men nyligen har en lokal med bubbelrev
upptäckts norr om Gilleleje i danskt vatten. Det finns
idag inga noteringar om bubbelrev på svenskt vatten
av Öresund.

4.2 Bottnar med tare

Bevarandevärden - Bubbelrev är strukturer av
kalksten som breder ut sig i olika former, som höga
pelare eller plattor på havsbotten. Kalkstrukturen är
ett resultat av metangas som sipprar ut från gasmättade sediment. Bakteriell aktivitet gynnar bildningen av kalkkristaller som sedan likt stalagmiter
bildar dessa formationer. Bubbelreven ger möjlighet
till en rik påväxt av mjukkoraller, havsanemoner,
sjöpungar och rödalger. Många olika av arter fisk,
krabba och även hummer trivs i dessa livsmiljöer.

Tare är namnet på stora brunalger som på engelska
kallas för kelp. I Öresund hittar man brunalgerna
fingertare (Laminaria digitata) och skräppetare
(Saccharina latissima). Skräppetare är den vanligaste
arten i Öresund och finns ända ner till Öresundsbron.
I norra delen av sundet finns på ca tio meters djup
stora och kraftiga bestånd av skräppetare. Det är en
kallvattensart som trivs i det djupare, kallare och
saltare vattnet. Skräppetaren växer på klippbottnar,
stenar och skalgrus. Flera plantor som växer tillsammans bildas riktiga skogar. Skräppetaren kan bli
lång, upp till 3 meter, och bladskivan är cirka 10–30
cm bred.

Exempel på påverkansfaktorer – Bottentrålning är
det största hotet mot bubbelrev men även ankring,
fiske med bottensatta nät, ökad sedimentation och
olika konstruktioner påverkar negativt.

Bevarandevärden - Precis som med annan vegetation
i havet ger tareplantorna skydd för smådjur och fisk.
Algerna utgör en viktig livsmiljö för andra alger.
Svampdjur, mossdjur och andra fastsittande arter kan
växa på algens fästorgan. De finns även djur som betar
på bladen.

4. Grunda hårdbottnar
Förekomsten av hårdbotten inklusive rev är inte stor i
Öresund men dominerar i området från Viken, förbi
Höganäs och upp till Mölle. Här är det exponerat med
en dominerande pålandsvind från väst som ger kraftig
vattenrörelse. Spridda förekomster av hårdbottnar
finns också längre söderut i sundet med den största
förekomsten på Limhamnströskeln men även utsjögrund längre söderut. Även vid Grollegrund förekommer grunda hårdbottnar.

Exempel på påverkansfaktorer – Anläggandet av
vindkraftsparker eller andra konstruktioner, dumpning
av massor, utsläpp och läckage av näringsämnen och
ökad sedimentation är påverkansfaktorer som inverkar negativ på taren.

4.1 Grunda hårdbottnar <30 meter
Bevarandevärden – På grunda hårdbottnar finns det
oftast en god vattenomsättning vilket leder till bra
syresättning. Detta ger bra förutsättningar för djur
och växter som fäster på hårda ytor och kan plocka
upp föda från vattenkolumnen genom till exempel
filtrering. Blås- och sågtång bildar bälten i det
grundaste området. Vegetationsbältena gör att
bottnarna är viktiga lek- och uppväxtområden för
många fiskarter. Även bottenfaunan är rik i områdena
både på små och stora arter, t ex kräftdjur, olika
musselarter och maskar. Blåmusselbankar är också
vanligt förekommande. Utsjögrund med hårbotten är
ofta artrika på grund av god vattenomsättning och ju
längre ut från kusten desto mindre påverkade av
mänsklig störning.
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Figur 13. Kartan visar förekomsten av grunda hårdbottnar och bubbelrev i Öresund.
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Figur 14. Kartan visar förekomst av brunalgerna tare. Till största delen är det arten skräppetare (Saccharina latissima) som hittas i Öresund.
Data från inventeringar samt Öresundsvattensamarbetet 2011
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sjukdomsepidemier och lägre kvalité på födan är hot
som påverka sälen. Den är känsligt för störningar, till
exempel från friluftslivet, framför allt när den föder
sina ungar eller byter päls.

5. Marina däggdjur och fåglar
5.1 Tumlare
Bevarandevärden – Tumlaren är en liten tandval som
reproducerar sig i svenska och danska vatten. Den
förekommer i hela sundet där den letar föda, t ex sill,
skarpsill och torsk. Tumlaren kan dyka ner till stora
djup och för att orientera sig, jaga och kommunicera
använder tumlaren högfrekvent klickljud. Den är helt
beroende av att höra ekot från sina egna ljud för att
överleva.

5.3 Gråsäl
Bevarandevärden – Gråsälen föder sina kutar på land.
De unga gråsälarna rör sig över stora områden. Födan
består av all slags fisk men mest bottenlevande arter
som sill, tånglake och plattfisk. Men de kan även äta
lax och torsk. Runt Falsterbohalvön finns en stor
koloni av gråsäl och liksom för knubbsälen ökar de i
antal. Gråsälen är uppsatt som art i Art- och habitatdirektivet (Natura 2000).

Norra Öresund är ett av de viktigaste kärnområden för
tumlare, men det finns även andra områden i Öresund
där det finns högre tätheter av tumlare.

Exempel på påverkansfaktorer – Även gråsälen
påverkas av minskningar av fiskbestånden och lägre
kvalité på födan. Utsläpp av kemiska ämnen, ökat friluftsliv och sjöfart påverkar också sälarna negativt.

I svenska vatten förekommer tre tumlarpopulationer,
vilkas namn speglar deras utbredningsmönster. De
flesta tumlarna i Öresund tillhör sannolikt Bälthavspopulationen men det kan inte uteslutas att individer
från både Nordsjö- och Östersjö–populationen nyttjar
området. Östersjöpopulationen är enligt den svenska
rödlistan akut hotad (CR). Tumlaren är också utpekad
som en hotade och /eller minskande art inom Ospar
och Helcom.

5.4 Fåglar
Projektet inväntar en rapport med mer underlag när
det gäller Öresunds fågelarter och deras viktigaste
uppehållsområden samt definierade hot mot dessa.
Bevarandevärden - Det finns en stor artrikedom av
fåglar i och omkring Öresund. Området är av internationell betydelse. Många olika arter av sjöfåglar
häckar längs kusten och de grunda områdena är
viktiga för rastande vadarfåglar. Fågelsträcken på
hösten och våren är betydande och de viktigaste
stråken är över Stevns-Falsterbo, och mellan GillelejeHelsingborg. Flyttstråket runt Gilleleje – Helsingborg
är betydande som flyttkorridor för termikflyttande
fåglar som tranor och rovfåglar.

Exempel på påverkansfaktorer - De största hoten mot
tumlare är fisket med bottensatta stormaskiga nät,
där risk för bifångst ökar med bl a ökad maskstorlek.
Men även buller, förlust av livsmiljö och skador på
grund av miljögifter påverkar dem negativt. Ekolod
med frekvens inom tumlarnas hörselområde gör det
svårt för dem att kommunicera och söka föda.
Tumlarna är mycket känsliga för buller och de undviker områden med höga bullernivåer, till exempel vid
uppförande av konstruktioner i havet. Risken finns att
de inte återvänder till området efter färdigställande.

I norra Öresund övervintrar ejder, havssula, andfåglar,
skarv och skäggdopping. I området födosöker alkor
och trutar. Mellersta Öresund med Lundåkra- och
Lommabukten är mycket viktigt rastnings och
övervintringsområde för sjöfåglar. Simfåglar förekommer i stora antal och de vistas gärna runt
utsjögrund som Valgrundet, Skabbarevet och Stengrund. Även i södra Öresund rasta och övervintrar
många simfåglar.

5.2 Knubbsäl
Bevarandevärden - Knubbsäl är den vanligast av
sälarterna i Öresund och äter den fisk som finns i det
område den befinner sig i. Knubbsälarna har vid ett
flertal tillfällen drabbats av virus som decimerat
beståndet. Trots sjukdomar ökar sälbestånden i
Öresund vilket kan förklaras med att jakt inte längre är
tillåtet i Danmark. Idag klassas knubbsälen som
livskraftig (LC) enligt den svenska rödlistan (2015). De
södra delarna av sundet är viktiga viloplatser för
arten. Knubbsäl är uppsatt som art i Art- och
habitatdirektivet (Natura 2000).

Exempel på påverkansfaktorer - Det största hotet
mot de termikflyttande fåglarna är att det i kustnära
områden uppförs höga konstruktioner, t ex vindkraftverk. Bifångst, utsläpp av kemiska ämnen, ett för
stort uttag av fisk och ökat friluftsliv är andra exempel
på påverkansfaktorer som är negativa för fåglar.
Indirekt påverkas bland annat ejdern om beståndet av
och konditionen hos musslor skulle utvecklas negativt.

Exempel på påverkansfaktorer – Minskningar av
fiskbestånden på grund av utfiskning, utbrott av
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Figur 15. Kartan visar Natura 2000-områden där tumlare och säl är utpekade som Natura 2000-arter. Tumlarna nyttjar hela Öresund för att
söka föda och det finns fler täthetsområden men kartan visar endast de områdena som är skyddade för säl och tumlare.
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Figur 16. Kartan visar viktiga fågelområden i Öresundsregionen. Fågelområdena har pekats ut av Martin Green, Lunds universitet
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6.3 Migrerande fiskarter

6. Fisk

Bevarandevärden
Genom Öresund passerar ålen på sin långa vandring
till och från Sargassohavet. Ålen lever på mjukbottnar
där den gräva ner sig under dagen. På natten söker
den föda som består av t ex småfisk och kräftdjur.

6.1 Lekområde för torsk och andra bottenlevande
benfiskar
Bevarandevärden – Torsk är en av de viktigaste
fiskarterna som lever i Öresund, både för fisket men
också för sin roll i ekosystemet. Den utgör föda för
fåglar och marina däggdjur och den är en viktig
predator. Torsken leker i de djupa delarna av sundet
från januari till mars. Förutom lokal lek i Öresund förs
torskägg och larver med strömmen från Kattegatt. Det
sker även en lekvandring från västra Östersjön genom
Öresund till Kattegatt. Andra bottenlevande benfiskar
som lever i Öresund är t ex sill, kolja, vitling och
rödspätta.

Makrillen kan i Öresund ses från juni till mars innan
den påbörjar sin vandring norrut för att leka.
Makrillen lever i den fria vattenmassan där den söker
föda, t ex hoppkräftor, tobis, sill och torsk, nära
vattenytan.
Lax och havsöring leker i vattendragen från oktober
till februari men vandrar ut till havet under våren och
kan då passera Öresund. De söker föda i bland annat
de grunda ålgräsängarna.
Andra migrerande fiskarter som finns i Öresund under
delar av året är bland annat horngäddan och sjurygg.

Exempel på påverkansfaktorer - Torskbeståndet i
Östersjön och Kattegatt är på alarmerande låg nivå
och även i Öresund kan man se minskningar i
beståndet. Det största hotet mot torskbeståndet är
trålning. Delar av torskbeståndet har levrar som är
påverkade av sälparasiter vilket gör dem magra. Andra
faktorer som hotar torsken och andra bottenlevande
benfiskar är högt fisketryck, miljögifter, ökande
havstemperaturer och syrebrist.

Exempel på påverkansfaktorer – Utfyllnader och olika
konstruktioner som bryggor och pirar är ett hot samt
utsläpp av näringsämnen, sjöfart och hårt fisketryck.

6.2 Hajar och rockor
Bevarandevärden
I Öresund finns två arter av hajar, småfläckig rödhaj
(Scyliorhinus caniculus) och pigghaj (Squalus
acanthias). De båda arterna blir cirka en meter långa.
Den småfläckiga rödhajen finns runt t ex Grollegrund
och Ven medans pigghajen finns t ex vid Knähaken
utanför Helsingborg. Födan består av bland annat sill,
tonfiskar, bläckfiskar, krabbor och räkor.
Klorocka (Amblyraja radiata), och knaggrocka (Raja
clavata) är exempel på rockor som finns i Öresund.
Klorockan fortplantar sig bland annat vid Knähaken
där dess äggkapslar läggs på hästmusselbankar på
djupt vatten.
Både hajarna och rockorna i Öresund är beroende av
de djupa bottnarna då det är här de söker föda och
fortplantar sig.
Exempel på påverkansfaktorer –Trålning, konstruktioner, miljögifter, syrebrist och ökande
havstemperaturer är hot mot dessa redan hotade
arterna.
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Figur 17. Kartan visar antalet kommersiella fiskarter som fiskas i
olika delarna av Öresund på den svenska sidan. Fokusarterna är:
sjurygg, torsk, ål, sill, plattfiskar, piggvar och makrill.

Figur 18. Kartan visar hotspots för antalet fiskarter i olika
delarna av Öresund på den danska sidan. Fokusarterna är:
sjurygg, torsk, ål rödspätta, tunga, piggvar och slätvar. Data
efter DTUAqua.
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6. Områdesskydd
Till miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande Kust
och skärgård finns det ett mål om marint områdesskydd. En del beskriver ett arealmål om 10% som ska
uppnås, andra viktiga delar är säkerställa ett ekologisk
representativt sammanhängande och funktionellt
nätverk av marina skyddade områden. Arealmålet om
10% är kopplat till Aichimålet för biologisk mångfald
där målåret var 2020.
Med ekologisk representativitet menas ett nätverket
av områden som är geografiskt fördelade och
omfattar relevanta delar av alla ekosystem och
ekosystemkomponenter.
Med sammanhängande nätverk avses att det sker ett
fungerande utbyte av individer och gener mellan olika
ekosystem och ekosystemkomponenter.
EU har föreslagit ett utvidgat åtagande när det gäller
att skydda sammanhängande nätverk av marina
områden, som innebär att öka andelen skyddade
områden till 30 %. Av dessa 30 % bör minst tio
procent ha ett strikt skydd.
I strategin om skydd och förvaltning i Västerhavet
(2020) som berörda Länsstyrelser beslutat om finns en
högre ambition än att skydda tio procent. Det finns
livsmiljöer som saknar skydd eller är underrepresenterade och för att försäkra att livsmiljöerna är
motståndskraftiga krävs både fler och mer
funktionella skydd.

Figur 19. Kartan visar vilka skydd som finns i Öresund idag.

Ett antal olika skyddsformer har varit aktuella under
senare år när ett skydda av Öresund diskuterats (se
bilaga 2). Öresundsvattensamarbetet har låtit göra en
analys (2017) av vilka möjliga skyddsformer som skulle
kunna vara aktuella för ett gemensamt skydd av
Öresund. I analysen framkom att de två länderna har
olika definition av samma skyddsformer.

För att inrätta ekologiskt funktionella nätverk av
skyddade områden behövs kunskap om livsmiljöernas
utbredning och vilka områden som är viktiga för olika
arter och deras livsstadier. Även kunskap om vilka
naturliga faktorer som begränsar dem och vilka
negativa påverkansfaktorer som finns behövs. De
skyddade områdena måste vara tillräckligt stora för
att alla livsmiljöer som en art behöver under sin livscykel finns med. Kunskapsläget om olika arter och
deras utbredning är inte heltäckande.

I Sverige är det de skyddsformer som inrättats med
stöd av 7 kap Miljöbalken som betraktas som områdesskydd, t ex nationalpark, naturreservat och
Natura2000-områden. Andra skyddsformer eller
åtgärder som beaktats inom projektet är Helcom
MPA, Biosfärområde samt bilateralt avtal.

Konnektivitet är ett mått på hur miljön underlättar
eller begränsar arternas rörelser och spridning.
Arterna har olika strategier för att sprida sig och
miljöfaktorer som salthalt, temperatur och strömmar
påverkar hur långt en organism kan spridas
Kunskapen om hur konnektiviteten fungera för olika
arter är bristfällig och området behöver mer
forskning. I Västerhavet har en studie genomförts som
modellerat larvspridning för att utvärdera nätverk av
skyddade områden, se figur 20.
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Hur bildas naturreservat
Naturreservat kan bildas av länsstyrelser eller kommuner.
Länsstyrelsen bildar naturreservat i samråd med Naturvårdsverket och i vissa fall Havs- och vattenmyndigheten. Myndighetssamråd sker
genom en databas, VIC NATUR. Beslut fattas av landshövdingen eller länsöverdirektören. Kommuner bildar naturreservat i samråd med
Länsstyrelsen.
Beslutshandlingar innehåller syftet med skyddet, föreskrifter och en skötselplan för området.
Handlingarna ligger till grund för värdering av och förhandling om eventuell intrångsersättning för markägarna.
Naturvårdsverket svarar för intrångsersättningar i statliga naturreservat. Kommuner svarar för intrångsersättningar i kommunalt
beslutade naturreservat.
Den myndighet som har beslutat om att bilda ett naturreservat är normalt även förvaltare av området. Förvaltningen kan i visa fall
delegeras till markägare eller organisationer.
Naturreservat är permanenta områdesskydd som inte kan upphävas utan “synnerliga skäl”
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Figur 20. Kartan visar ett exempel på resultat från en larvspridningmodell. Modellen visar platser (blå fyrkanter respektive blå stjärnor) för att
komplettera befintliga områdesskydd för att få ett fungerande nätverk av skyddade områden. Modelleringen för grunda områden visas till
vänster och modelleringen för djupa områden till höger. Efter att modelleringen gjordes har skyddade områden tillkommit på svenska sidan.
Efter Moksnes et al 2014.
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7. Förslag till skydd och åtgärder

Figur 21. Kartan visar projektets förslag till framtida kompletterande områdesskydd med stöd av 7 kap miljöbalken. Avgränsningarna ska ses
som mycket preliminära. Med ökad kunskap kan även andra områden bli aktuella.
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biogent rev med blåmusslor. Strax söder om Höganäs
hamn finns en ålgräsäng. Bottnarna är viktiga lek- och
uppväxtområden för fisk. Området är även viktigt för
sjöfåglar som övervintrings- och rastningsområde.

Med utgångspunkt i dagens kunskapsläge om
naturvärden och påverkansfaktorer redovisas
nedan projektets förslag på områden som bör
skyddas för att komplettera befintligt nätverk.
Eftersom flera påverkansfaktorer härstammar från
verksamheter som regleras genom speciallagstiftningar där 7 kap Miljöbalken har begränsad
verkanskraft, redovisas även andra åtgärder som
projektet anser bör vidtas för att komplettera
skyddet.

Exempel på påverkansfaktorer - Utfyllnader, bryggor,
pirar samt andra konstruktioner ger habitatförlust.
Även verksamheter som ger en ökad en sedimentation påverkar livsmiljön negativt. Ett för stort uttag
av fisk kan leda till att bestånden minskar. Friluftsliv
och rekreation samt turism är aktiviteter som kan slita
på naturmiljön. Utsläpp av näringsämnen och kemiska
ämnen samt invasiva arter påverkar livsmiljön
negativt.

OBS! Förslagen på åtgärder är inte angivna i prioriteringsordning utan projektet har valt att lista
åtgärderna utan inbördes rangordning. Förslagen
bygger på bästa tillgängliga kunskap idag.

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.

I åtgärdsförslagen föreslår projektet inte avgränsning
eller föreskrifter för aktuella områden. Vid eventuellt
framtida formellt skydd av områden sker detta inom
särskild process, se faktaruta på sidan 29.

Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön hårda bottnar bevaras och att det säkerställs ett nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett
skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer
av verksamheter.

Beträffande fiske i befintliga skyddade områden på
svenska sidan, så pågår ett arbete med att införa
begränsningar för att uppnå syften och bevarandemål
med skydden.

Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta
naturreservat.

Numreringen av områdena hänvisar till kartan i figur
21.

Område 1. Grunda hårdbottnar vid Höganäs

Område 2. Norr om Helsingborg

Hela området ligger i Höganäs kommun. Bottnarna
består till största delen av hårdbotten. Bottnarna är
relativt exponerade och vattenomsättningen är god.

Området ligger i Helsingborgs kommun. Botten består
av hårdbotten ner till 10 meters djup med inslag av
biogent rev.

1 a Hårdbotten norr om Höganäs – Hårdbottnar, på
ett djup ner till 6 meter, med algbälten av blås- och
sågtång bidrar till en hög biodiversitet av organismer
som lever på och mellan algerna. Under algerna finns
biogent rev med blåmusslor. Bottnarna är viktiga lekoch uppväxtområden för fisk. Området är även viktigt
för sjöfåglar som övervintrings- och rastningsområde.

Algsamhället består i de grundare delarna av såg- och
blåstång och djupare ner växer tare. Både flora och
fauna är rik bland annat med kräftdjur. Det biogena
revet utgörs av blåmusslor. Området är viktigt som
uppväxt-, födosöks- och lekområde för fisk och fågel.
Hårdbottnen utgör lekområde för bland annat stenbit
(Cyclopterus lumpus) som lägger sin romsamling i
taren. Torsken använder områdena för födosök.

Exempel på påverkansfaktorer – Utfyllnader, bryggor,
pirar samt andra konstruktioner orsakar störning på
livsmiljön. Även verksamheter som ger en ökad
sedimentation påverkar livsmiljön negativt. Ett för
stort uttag av fisk kan leda till att bestånden minskar.
Friluftsliv och rekreation samt turism är aktiviteter
som kan slita på naturmiljön. Utsläpp av näringsämnen och kemiska ämnen samt invasiva arter
påverkar livsmiljön negativt.

Exempel på påverkansfaktorer - Utfyllnader samt
andra konstruktioner ger habitatförlust. Även
verksamheter som ger en ökad en sedimentation
påverkar livsmiljön negativt. Ett för stort uttag av fisk
kan leda till att bestånden minskar. Friluftsliv och
rekreation samt turism är aktiviteter som kan slita på
naturmiljön samt ge upphov till buller. Utsläpp av
näringsämnen och kemiska ämnen samt invasiva arter
påverkar livsmiljön negativt.

1 b Hårdbotten söder om Höganäs - Hårdbottnar, på
ett djup ner till 6 meter, med algbälten av blås- och
sågtång bidrar till en hög biodiversitet av organismer
som lever på och mellan algerna. Under algerna finns

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.
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Exempel på påverkansfaktorer – Exploatering i form
av bryggor, pirar, andra konstruktioner samt
utfyllnader ger habitatförlust. Utsläpp av näringsämnen kan bidra till en övergödningssituation med
minskad ljusinstrålning som följd. Muddringar eller
muddertippning är andra exempel på verksamheter
som kan skada livsmiljön. Fragmentering, ändrade
strömförhållanden, sandutvinning, invasiva arter samt
ankring är ytterligare hot som påverkar negativt.
Buller påverkar många djur negativt.

Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön hårda bottnar bevaras och att det
säkerställs ett nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett
skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer
av verksamheter.
Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta
naturreservat.

Område 3. Söder om Råå

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.

Området ligger till största delen i Helsingborgs
kommun men sträcker sig även in i Landskrona
kommun. Bottnarna utgörs av sand med inslag av
grövre sediment. Området ligger på mellan 0–6
meters djup.

Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön grund mjukbottnen bevaras och att det
säkerställs ett nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett
skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer
av verksamheter.

Grund mjukbotten med ålgräs spelar en viktig roll som
uppväxtmiljö för en lång rad fiskar och kräftdjur t ex
torskfiskar, ål, tångräkor och strandkrabba. Blåmusslor förekommer inom ålgräsängarna. Området är
även viktigt för sjöfågel som övervintringsplats.

Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta
naturreservat.

Exempel på påverkansfaktorer – Exploatering i form
av bryggor, pirar, andra konstruktioner samt
utfyllnader ger habitatförlust. Utsläpp av näringsämnen och kemiska ämnen samt invasiva arter har en
negativ påverkan på livsmiljön. Verksamheter som
ökar sedimentationen, sandutvinning och ankring
påverkar ålgräset och bottnarna negativt.

Område 5. Staffans bank och djuprännan
Området ligger i Landskrona kommun. De djupa
bottnarna består till stor del av gyttja och sandig
gyttja. I djuprännan når vattendjupet över 50 meter,
vilket är det största djupet i Öresund. Staffans bank
sticker upp som ett grundområde runt 10–12 meter.
Djuprännan utgör det sydligast området med riktigt
salt vatten och här är salthalts- och temperaturförhållandena stabila. Många arter lever här på sin
sydligaste utbredningsgräns.

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.
Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön grund mjukbottnen bevaras och att det
säkerställs ett nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett
skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer
av verksamheter.

De djup mjukbottnarna saknar vegetation men
däremot innehar bottnarna en hög artrikedom med
djur som lever både på och i sedimentet. Sjöpennor,
sjöstjärnor, ormstjärnor och eremitkräftor är exempel
på arter som trivs här. Området är även födosöks- och
lekområde för bland annat torsk, spätta och sandskädda. Torsken förekommer under alla årstider.
Tidigare har både kräftdjuret Haploops och hästmusslor funnits i området men dessa har minskat
avsevärt de senaste åren.

Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta
naturreservat.

Område 4. Norr om Landskrona

På Staffans bank är sedimentet grövre då strömmen
är stark. Artrikedomen är hög och tillsammans med
djupområdet skapas en varierad livsmiljö. Glesa bestånd av hästmusslor har hittats vid inventeringar
2015.

Området ligger i Landskrona kommun. Bottnarna
består av sand och grövre sediment. Djupet ligger
mellan 0–6 meter.
Grund mjukbotten med ålgräs som har en hög
diversitet. Området spelar en viktig roll som uppväxtmiljö för en lång rad fiskar och kräftdjur t ex
torskfiskar, ål, tångräkor och strandkrabba. Området
stärker nätverket av skyddade grunda mjukbottnar
med ålgräs.

I området rör sig både säl och tumlare.
Livsmiljön djupa mjukbottnar är skyddad i begränsad
omfattning i Öresund idag.
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Exempel på påverkansfaktorer – Muddringar eller
muddertippning inverkar negativt på organismerna.
Området har tidigare varit utsatt för dumpning av
muddermassor. Djuren är anpassade till stabila
förhållanden och anses vara störningskänsliga. Utsläpp av näringsämnen kan bidra till en övergödningssituation vilket ökar risken för syrebrist. Även buller
och invasiva arter kan vara ett hot.

skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer
av verksamheter.
Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta naturreservat.

Område 7. Hårdbotten väster om Barsebäck

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.

Området ligger till största delen inom Kävlinge
kommun men den norra delen går in i Landskrona
kommun. Bottnarna består av blandat sediment med
inslag av block. Djupet ligger mellan 10–20 meter.

Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön djupa mjukbottnar bevaras och att det
säkerställs ett nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett
skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer
av verksamheter.

På hårdbotten växer de stora brunalgerna tare, främst
skräppetare. Taren bildar stora undervattenskogar
och utgör en viktig livsmiljö för många andra arter
både fastsittande och frilevande. I området finns även
olika rödalgsarter. Torsk trivs i denna livsmiljö.

Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta naturreservat.

Skydd av tareskogar saknas i Öresunds idag.
Exempel på påverkansfaktorer – Utsläpp av näringsämnen och kemiska ämnen medför negativa effekter
på livsmiljön. Sjöfarten i området är intensiv med en
farled genom. Utpekad ankringsplats för sjöfarten kan
ha en negativ på verkan på livsmiljön. Livsmiljön är
känslig för dumpning av massor. Även invasiva arter
kan vara ett hot.

Område 6. Valgrundet med omgivande vatten
Området ligger i Landskrona kommun. Bottnarna består av sand och grövre material. Djupet ligger runt 3–
6 meter. Grundområdet hänger ihop med det stora
grundområdet i Lundåkrabukten.

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.

Grund mjukbotten med hög biodiversitet. På grundet
breder ålgräsängar ut sig. Här finns en relativt riklig
förekomst av blåmusslor. Området besöks av stora
mängder sjöfågel av olika arter. Framför allt ejdern är
beroende av musslor och snäckor som föda i de
grunda områdena. Säl uppehåller sig och födosöker i
området. Det grunda livsmiljöerna utgör viktiga födooch uppväxtområde för fisk så som olika arter av
plattfiskar och torsk.

Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön hårdbotten bevaras och att det säkerställs ett nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett
skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer
av verksamheter.
Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta naturreservat.

Exempel på påverkansfaktorer - Utfyllnader,
konstruktioner samt sandutvinning ger habitatförlust
eller kan påverka strömbilden. Verksamheter som ger
ökad sedimentation påverkar livsmiljön negativt. Ett
för stort uttag av fisk kan leda till att bestånden
minskar vilket kan ha en negativ inverkan på sälförekomst. Buller, utsläpp av näringsämnen och kemiska
ämnen samt invasiva arter påverkar livsmiljön
negativt.

Område 8. Lomma
Området ligger i Lomma kommun. Bottnen består av
sand och djupet ligger mellan 0–6 meter.
Området utgörs av grunda mjukbottnar med goda
förutsättningar för båda ålgräs och andra kärlväxter.
Livsmiljön är viktigt som uppväxt- och födosöksområde för fisk. Det är även ett viktigt rastnings- och
övervintringsområde för sjöfåglar.

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.
Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön grund mjukbottnen bevaras och att det
säkerställs ett nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett

Exempel på påverkansfaktorer – Den största
hotbilden mot ålgräsängar är alla typer av kon34

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.

struktioner i de grunda kustnära områdena.
Utfyllnader, bryggor och pirar har en negativ inverkan
på ålgräsängarna. Utsläpp av näringsämnen kan bidra
till en övergödningssituation med minskad ljusinstrålning som följd. Muddringar, dumpning och buller
är andra exempel på verksamheter som kan skada
ålgräset. Fragmentering och ändrade strömförhållanden är ytterligare ett hot mot att bevara
livskraftiga bestånd av ålgräs. Även överfiske och
invasiva arter är ett hot mot ålgräset. Verksamheter
som ökar sedimentationen, sandutvinning och ankring
påverkar ålgräset och bottnarna negativt.

Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta naturreservat.

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.

Område 10. Limhamnströskeln

Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön grund i utsjön bevaras och att det säkerställs ett nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett
skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer
verksamheter.

Området ligger i Malmö kommun. Botten består av
kalksten med inslag av block och sten. Djupet på
tröskel ligger runt 8 meter. Vattnet är strömt och
vattenomsättningen är hög.

Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön grund mjukbottnen med ålgräs och
andra kärlväxter bevaras och att det säkerställs ett
nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett skydd är
intressekonflikt med bland annat olika typer
verksamheter.

På Limhamnströskeln finns ett av Nordeuropas största
sammanhängande biogena rev med blåmusslor. I de
djupare delarna växer skräppetare. Livsmiljön innehar
en mängd olika andra djurarter. Vegetationen består
av olika algarter bland annat skräppetare. Även områden med ålgräs förekommer. Området är även
viktigt för både fisk och fågel.

Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta naturreservat.

Område 9. Sjollen med omgivande vatten

Exempel på påverkansfaktorer - Utfyllnader,
konstruktioner samt sandutvinning ger habitatförlust
eller kan påverka strömbilden. Verksamheter som ger
en ökad sedimentation påverkar livsmiljön negativt
likaså utsläpp av näringsämnen och kemiska ämnen.
Ankring av fartyg i alla storlekar sliter på botten. En
ökad sedimentation, dumpning av massor samt
invasiva arter påverkar livsmiljö negativt.

Området ligger i Malmö kommun. Djupet ligger
mellan 2,5–6 meter på utsjögrundet. Omgivande
vatten ligger på mellan 10–20 meters djup. Grundet
består av blandad botten med sand-, ler- och
blockbotten.
Sjollen är ett utsjögrund där det finns viss ålgräsförekomst i de sandiga delarna. I det djupare vattnet
växer rikligt med Skräppetare. Vegetationen består
även av blås- och sågtång. Biogent rev av blåmusslor
förekommer i stor omfattning. Det är ett viktigt
område för fisk där bland annat sill leker och sjurygg
lägger ägg. Viktig rastplats för ejder.

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.
Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön biogent rev bevaras och att det säkerställs ett nätverk av livsmiljön. Nackdelar med ett
skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer
av verksamheter.

Skydd av tareskogar saknas i Öresunds idag och
därmed behöver de skydd för att säkerställa
konnektiviteten.

Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta
naturreservat.

Exempel på påverkansfaktorer – Vindkraftsparker,
andra konstruktioner samt sandutvinning ger
habitatförlust eller kan påverka strömbilden.
Verksamheter som ger en ökad en sedimentation
påverkar livsmiljön negativt likaså utsläpp av näringsämnen och kemiska ämnen. Ankring av fartyg i alla
storlekar sliter på botten. Även buller och invasiva
arter kan vara ett hot.

Område 11. Bunkeflostrandängars förlängning
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samt att storleken bör var större än 3 000 ha. Helcom
MPA ger ett särskilt skydd till arter, naturliga livsmiljöer och naturtyper representativa för östersjöområdet. Genom en kombination med naturreservat
och/eller Natura 2000-områden ger det ett mer
komplett skydd av Öresund.

Området ligger i Malmö kommun. Bottnen består av
sand med inslag av grövre material. Djupet ligger
mellan 3–6 meter.
Området utgörs av grunda mjukbottnar bland annat
ålgräsängar. Livsmiljön är viktigt som uppväxt- och
födosöksområde för fisk. Det är även ett viktigt
rastnings- och övervintringsområde för simfåglar.
Biogena rev i form av blåmusslor förekommer fläckvis.

Exempel på påverkansfaktorer - Alla tidigare
redovisade påverkansfaktorer och nyttjande.

Exempel på påverkansfaktorer - Den största
hotbilden mot ålgräsängar är alla typer av
konstruktioner i de grunda kustnära områdena.
Utfyllnader, bryggor och pirar har en negativ inverkan
på ålgräsängarna. Utsläpp av näringsämnen kan bidra
till en övergödningssituation med minskad ljusinstrålning som följd. Muddringar eller dumpning och
oljeutsläpp är andra exempel på verksamheter som
kan skada ålgräset. Fragmentering och ändrade
strömförhållanden är ytterligare ett hot mot livskraftiga bestånd av ålgräs. Även överfiske och invasiva
arter är ett hot mot ålgräset. Verksamheter som
sandutvinning, buller och ankring påverkar ålgräset
och bottnarna negativt.

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att hela Öresund
pekas ut som ett Helcom MPA.
Konsekvens av skydd – Fördelarna med att peka ut
hela Öresund som MPA är man få ett verktyg som på
ett bra sätt beskriver och tydliggör befintliga naturvärden och det kan även underlätta för en uppföljning
av dessa. Nackdelar med ett skydd kan vara intressekonflikt med bland annat olika typer av verksamheter.
Helcom MPA ingår i begreppet skyddade områden
men är i sig inte formellt skyddade enligt miljöbalken.
Ansvar – Regeringen är ansvarig för utpekandet. Havsoch vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram
förslag på lämpliga områden medan Länsstyrelserna
ansvarar för skydd och förvaltning av dem, med stöd
av miljöbalkens regler.

Skyddsåtgärd – Projektet föreslår att området
skyddas enligt 7 kap Miljöbalken vilket kan innebära
naturreservat, biotopskydd eller Natura 2000.
Konsekvens av skydd – Fördelarna med ett skydd är
att livsmiljön grund mjukbottnen med ålgräs och
biogent rev bevaras och att det säkerställs ett nätverk
av livsmiljön. Nackdelar med ett skydd är intressekonflikt med bland annat olika typer av verksamheter.
Ansvar – Länsstyrelsen har ansvaret för att inrätta
naturreservat. Även kommuner kan inrätta
naturreservat.

Område 12. Hela Öresund som Helcom MPA

Öresund uppfyller Helcom’s krav på att MPA ska vara
av särskilt intresse med bland annat hög biologisk
mångfald, habitat med sällsynta eller hotade arter,
unika eller representativa geologiska formationer
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som gemensamt utnyttjar resursen idag men
på olika villkor. Detta skulle därmed sannolikt
även underlätta efterlevnaden och
övervakningen av fiskebestämmelserna.
Projektets förslag är att som utgångspunkt
låta det lands reglering som är strängast gälla,
som till exempel rörande fredningstider,
såvida det inte finns vägande argument för
annat.

Förslag till övriga åtgärder/rekommendationer
Inom projektet har även andra möjliga åtgärder än
områdesskydd diskuterats. Nedan följer en lista över
dessa åtgärder. Listan ska ses som ett urval av möjliga
åtgärder. Flertalet av de beskrivna påverkansfaktorerna enligt ovan är svåra att åtgärda med
regleringar genom skydd. Då skulle en gemensam
åsiktsförklaring eller bilateralt avtal kunna vara en
lämplig åtgärd väg framåt.

D. Trålförbud i Kilen
Det har varit trålningsförbud i Öresund sedan
1932, förutom i Kilen. Trålförbudet har haft en
positiv effekt på till exempel bottnarna och
fiskbeståndet i Öresund (se under rubriken
3.Kort om Öresund). Ett förbud mot trålning
även i Kilen skulle kunna öka denna positiva
effekt och markant kunna effektivisera tillsynen av trålförbudet. Ett förslag om att
förbjuda trålning i naturreservatet Skånska
Kattegatt genom fiskerilagstiftningen ligger
för tillfället hos HaV. En motsvarande restriktion på den danska sidan av Kilen är
önskvärd och kommer aktualiseras genom det
svenska förslaget.

A. Hela Öresund som Biosfärområde
Biosfärområden är modellområden för att
genomföra FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.
Unesco beslutar om biosfärområden efter
nominering från medlemsländerna och
organisationsformen medger områden över
nationsgränser. Ett biosfärområde ska delas
upp i tre olika zoner: kärnområdena som i
Sverige skyddas enligt lag, buffertzoner som
samt utvecklingsområden som avgränsar
området. Ett biofärsområde i Öresund kan öka
kunskapen och engagemanget för hållbar
utveckling då det är en kommunikativ plattform. Det är en organisationsform i vilken
Sverige och Danmark kan samexistera. Detta i
sin tur kan leda båda till mer strikta skydd
men också till andrasamarbeten över
nationsgränsen och i andra verksamheter.

E. Trålförbud utifrån en naturmässig grund
Ett exempel på en överenskommelse som
skulle kunna förnyas i sitt syfte men bibehålla
sitt innehåll är det trålningsförbud som gäller i
Öresund. Det tillkom som en säkerhetsåtgärd
på grund av den täta färjetrafiken. Detta har
varit avgörande för sundets befintliga värden.
Projektet föreslår att överenskommelse
förnyas och ges ett tillägg med ett naturskyddssyfte vilket skulle ge den en större
tyngd och vara pedagogiskt värdefullt.

B. Åtgärder för hållbart fiske
För att få ett hållbart fiske behövs fiskbestånd
som är välmående och når sin biologiska
potential. Projektet föreslår att fisketrycket
kopplas till hotstatus. Underlag för bedömning av beståndens status bör tas fram innan
regleringar och åtgärder införs för ett hållbart
fiske. Bestånd som klassas som akut hotade
bör fredas från fiske. Projektet rekommenderar att det gemensamt mellan Sverige och
Danmark tas fram en statusbedömning av
fiskbestånden.

F. Ta upp spökgarn (lokalisering, plocka upp)
Spökgarn är förlorade fiskeredskap, till
exempel fiskenät och trålar, som fortsätter att
fiska utan att någon tar upp fångsten.
Eftersom dagens fiskeredskap är tillverkade av
material som tar lång tid att bryta ner
fortsätter spökgarnen att fånga fisk, fågel,
marina däggdjur och andra marina organismer
i många år där de kvävs eller svälter ihjäl.
Spökgarn kan ha en negativ påverkan på det
lokala ekosystemet när ett stort antal
individer och arter fastnar och dör i de
förlorade redskapen. Det är därför av största
vikt att så fort som möjligt lokalisera och ta
upp spökgarnen. I Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram God havsmiljö
2020 ingår det att avsätta resurser och

C. Gemensamma fiskeregleringar (t ex
gemensamma fredningstider och mått)
Fisken i Öresund är till stora delar gemensamt
för svenska och danska fiskare. Dock gäller
olika bestämmelser för de båda nationernas
fiskare. Det skulle därför behövas gemensamma fiskeregleringar mellan Sverige och
Danmark, t ex vad som avser tillåtna fiskeredskap, fredningstider och minimått för fisk,
för att skapa ett så hållbart fiske som möjligt.
Detta skulle även leda till att det blir tydligare
vad som gäller för de båda ländernas fiskare
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finansiera aktörer som arbetar med att
effektivt och hållbart samla in eller motta
spökgarn men även för att förebygga nya
förluster. Det ska även finnas mottagningar
för avfall och lastrester i varje hamn för att
underlätta för yrkesfiskare att kassera gammal
fiskeutrustning men också kassera material
som spökgarn som de kan ha fått upp som
bifångst. Projektet önskar mer resurser för
lokalisering och borttagande av spökgarn
samt att aktiviteten samordnas mellan
Danmark och Sverige.

gällande näringsämnen, syreförbrukande
ämnen, miljögifter och mikroskräp. Projektet
föreslår en gemensam avsiktsförklaring
mellan Sverige och Danmark gällande gemensamma utsläppsvillkor.
J.

G. Undervattensbuller
Buller från både yrkesmässig sjöfart och från
det vattenburna friluftslivet ökar.
Undervattensbuller har en negativ påverkan
på marina djurgrupper, t ex både fisk och
marina däggdjur. Buller kan hindra kommunikation, skada hörselorgan, ge förhöjda stresshormoner och påverka reproduktion och t o m
vara dödligt. Buller uppstår även vid exempelvis anläggningar i vatten, olika former av
undersökningar och sprängningar. Projektet
önskar en vägledning med riktlinjer och
gränsvärden för att begränsa och reglera
undervattensbuller.

K. Minimerad bottenpåverkan
Projektet föreslår att det ingås ett avtal
mellan Sverige och Danmark att bottenpåverkan minimeras. Förslag till formulering:
Förbud mot bottenpåverkan som till exempel
bottentrålning, sandtäkt, muddring, dumpning och anläggningar såsom vindkraftsfundament, rörledningar med
mera. Muddringar i farleder samt anläggningar av nationellt intresse i form av
fasta förbindelser och kablar omfattas inte av
förbudet.

H. Förbud mot utsläpp av scrubbervatten
I januari 2020 sänkte IMO gränsen på hur
mycket svavel som får släppas ut i atmosfären
av den internationella sjöfarten från 3,5% till
0,5 %. På många fartyg har man därför idag
installerat en scrubber för att rena fartygsavgaser från svavelutsläpp till atmosfären.
Nackdelen med scrubbervattnet, som i många
fall släpps ut i havet, är att det är väldigt surt
(pH 3) och kan dessutom innehålla en hel del
andra föroreningar som till exempel organiska
miljögifter och tungmetaller. Det finns två
typer av scrubber, öppna och stängda. De
öppna skrubbrarna släpper ut allt scrubbervatten i havet och har redan idag förbjudits i
många länder Projektet föreslår att utsläpp av
scrubbervatten förbjuds i Öresund.
I.

Begränsa utfyllnader
Historiskt har stora områden fyllts ut i
Öresundsområdet för att göra plats för
städerna att växa. Men det har också betytt
att många grunda habitat har gått förlorade,
till exempel grunda bottnar med ålgräsängar.
Än idag fortsätter man att planera utfyllnader
på både svenska och danska sidan vilket
kommer att fortsätta habitatförlusten och
påverkan av Öresund. Projektet föreslår att
utfyllnader endast bör ske då det finns stort
behov eller medför en stor samhällsvinst.

L. Förbättra tillsynen av marina skyddade
områden
I våra marina naturreservat finns föreskrifter
som reglerar vattenburet friluftsliv och sjöfart.
I dagsläget finns ingen plattform för att
kommunicera dels att det finns skyddade
områden, dels vilka föreskrifter som finns i
dem. Projektet föreslår att en nationell
samverkansgrupp bestående av representanter från Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Transportstyrelsen,
Sjöfartsverket och länsstyrelserna tillsätts för
att lösa detta problem.
De ekonomiska resurserna för tillsyn av
naturreservat är otillräckliga och bör ökas.
Projektet önskar ökat anslag för att kunna
genomföra tillsyn.

Gemensamma utsläppsvillkor
(avloppsvatten)
Precis som med fiskeregleringen så anser
projektet att gemensamma utsläppsvillkor för
Sverige och Danmark hade varit ett positivt
steg framåt i skyddet av Öresund. Även här
föreslås därför att man följer det lands
utsläppsvillkor som innebär lägst utsläpp

M. Förbättra förvaltningen av marina skyddade
områden
För att de marina skyddade områdena ska
uppfylla sin fulla potential behövs en
fungerande naturvårdsförvaltning vilket är
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kostnadskrävande. Den innebär att man
jobbar aktivt i området med inventeringar,
restaureringar, uppföljningar och det rörliga
friluftslivet. Förvaltaren är även en del i
tillsynen av reservatsföreskrifter och
samarbetar med andra myndigheter. Idag
innehar alla kustlänsstyrelser uppdraget att se
över hur en marin framtida naturvårdsförvaltning kan genomföras. Projektet föreslår
att nationella anslag bör avsättas specifikt för
förvaltning och uppföljning av marina
skyddade områden.

relevanta populationers utbredningsområden.
Typiska djurgrupper för vilket detta verktyg
bör tas fram är fåglar (migrationskorridorer,
flygriktningar/höjder, områden för födosök,
rastning, ruggning, övervintring, häckning),
fladdermöss (migrationskorridorer) och
marina däggdjur, framförallt tumlare. Andra
parametrar är olika typer av fisken, sjöfart,
militära områden m m.

N. Restaurering av marina miljöer
Den mänskliga påverkan på Öresund har varit
och är fortfarande omfattande. Sandutvinning, stenfiske, utfyllnader med förlust av
produktiva habitat är några exempel. Genom
insamling av historisk data och fortsatt
kartläggning kan återställnings- och restaureringsarbetet genomföras. Viss del av restaureringen skulle kunna genomföras via
kompensationsåtgärder eller genom
nyttjande av fiskeavgiftsmedel. Projektet
föreslår att genom samverkan i första hand
sammanställa tillgänglig information och
förlängningen äska medel för genomförande
av restaureingsåtgärder.
O. Kunskapsverktyg
Öresund är genom sitt läge både en knutpunkt och flaskhals med så höga naturvärden
att det är av internationell betydelse för en
mängd arter/populationer, både för arter som
flyger och som lever i havet.
Projektet önskar ett komplext verktyg som
analyserar på populationsnivå för vissa
djurgrupper, vilket kräver internationellt
samarbete mellan myndigheter och
forskningen.
Djurgrupper som berörs är de, vilkas
populationer, har stora utbredningsområden
och för vilkas bevarandestatus vi har ett
gemensamt ansvar. Geografiska data för
livsmiljöer och migrationskorridorer och deras
ekologiska funktion bör beskrivas i ett
tredimensionellt verktyg som speglar hur det
förändras i en tidsperiod som är relevant;
år/livscykel. Modellens uppgift är att kunna
beskriva och bedöma kumulativ påverkan,
effekter på populationsnivå, vilket ekologiskt
funktionellt livsutrymme som finns kvar.
Öresund ska vara en del av verktygets
geografiska användningsområde, eftersom
det är viktigt att det kan användas för
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BILAGA 2

Skyddsformer
Nationalpark – Regeringen beslutar om bildande av nationalpark. Den fastighet som avsätts för
nationalpark måste ägas av staten samt vara belägen inom Sveriges sjöterritorium. Syftet med området ska
enligt miljöbalken 7 kap. 2 §vara att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp i
dess naturliga tillstånd eller väsentligt oförändrat skick.
Föreskrifter meddelas med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och kan reglera allmänhetens rätt att
vistas inomområdet. Utformningen av förskrifterna beror på hotbilden för det aktuella området.
Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter och om inskränkningar i rätten att använda mark eller
vatten. Länsstyrelsen är den myndighet som förvaltar området.
Naturreservat – Länsstyrelse eller kommun kan bilda naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald,
vårda ellerbevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv (7 kap. 5 §
miljöbalken). Ett naturreservat måste vara beläget inom svenskt territorium.
I beslut om naturreservatet ska syftet med reservatet anges samt vilka föreskrifter som ska gälla. Vanliga
föreskrifter i marina naturreservat är t ex förbud mot muddring, dumpning av muddermassor, gräva,
schakta, uppföra båthamn,vattenbruk m fl.

Natura 2000-områden – Regeringen beslutar om vilka områden som ska förklaras som särskilt
skyddsområde enligt EU:s fågeldirektivet (s k SPA-områden) och /eller art- och habitatdirektivet (s k SCIområden). Det är värdefulla områden med arter och naturtyper som är att betrakta som särskilt
skyddsvärd ur ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden kanäven skyddas som nationalpark,
naturreservat eller annan lämplig skyddsform. Ett Natura 2000-område ska ha en bevarandeplan som
beskriver de åtgärder som ska genomföras för att bevara och förhindra en försämring av livsmiljöerna och
habitaten för arterna.
Alla typer av verksamheter som kan påverka miljön i området eller i dess närhet regleras genom
tillståndsprövning. Verksamheter som skadar de livsmiljöerna eller de arter som skyddet avser medges
inte tillstånd. Regeringen kan under vissa omständigheter välja att ge tillstånd trots påverkan.
Helcom MPA – Sverige har inom ramen för Helcom-konventionen åtagit sig att skydda områden,
livsmiljöer och arter, eller representativa nätverk av marina områden. Ett nationellt och internationellt
nätverk är viktigt i havsmiljö där migrerande arter rör sig över stora områden och populationer kan ha
stora utbredningsområden. Helcom MPA är viktiga för att skydda de livsmiljöer och arter som är
representativa och specifika för Östersjön (inklusiveKattegatt). Regeringen pekar ut MPA områden och
även om de inte har något rättsligt skydd så ska en bevarandeplan tas fram. Ofta överlappar MPAområden med Natura 2000-områden eller naturreservat. Beslut och skötselplaner för naturreservatsamt
bevarandeplan för Natura 2000-områden räknas då som godkänd förvaltningsplan.
Havplaneringsförordningen – Havs- och vattenmyndigheten arbetar fram förslag till havsplan som
beslutas av regeringen. Havsplanen beskriver hur havsmiljön ska nyttjas och vilka användningsområden
som är bäst lämpade iolika områden. Havsmiljöförvaltningens övergripande mål är att god miljöstatus i
havsmiljön ska nås och upprätthållas. Det finns möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter (med
stöd av 4 kap. 10 § andra stycket miljöbalken) om förbud och begränsningar för att uppnå syftet med
planen. Havsrättskonventionen medger dock inte att begränsa internationell sjöfart inom Sveriges
ekonomiska zon.
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