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Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområdet Mörrum-

såns mynning 

 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. (1998:1252, FOM) och 7 kap. 11 § första stycket miljöbalken (1998:808), att förklara det 

område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1 till detta beslut) som biotopskyddsområde. 

 

Biotopskyddsområdets namn ska vara Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning. 

 

Administrativa uppgifter 

Namn Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning 

Kommun Karlshamn kommun 

Lägesbeskrivning  Ungefär 650 meter söder om Elleholms kyrka i 

Karlshamn kommun 

Centrumkoordinater X: 484325, Y: 6223104 (SWEREF 99 TM) 

Fastigheter Karlshamn Elleholm 7:5 

Karlshamn Elleholm 10:3 

Karlshamn Elleholm 36:5 

Karlshamn Elleholm 43:1 

Karlshamn Elleholm S:4 

Rättigheter - 

Nyttjanderätter - 

Andra gällande bestämmelser Natura 2000-område (Mörrumsån) 

Fredningsområde för fisk (Mörrumsån område 

A)  

Generellt strandskydd (100 m) 

Areal  Totalt 28 ha, varav 19,6 ha är vatten 

Natura 2000-område Mörrumsån (SE0410128) 

Maringeografisk region Södra Östersjön 

Vattenförekomst Mellersta Pukaviksbukten (WA69903366) 

Mörrumsån: Östersjön-Bjällerbäcken 

(WA68541265) 

Objektskategori K; Kust och skärgård 

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen Blekinge 

 

Syftet med biotopskyddsområdet 

Syftet är att långsiktigt bevara biologisk mångfald genom att skydda, vårda och utveckla marina 

preciserade bevarandevärden enligt ramverket för marint områdesskydd, som Estuarier, Ängar 
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av kärlväxter, Frilevande blåstång, Essentiella länkar för vandrande fisk, Rekryteringsområ-

den för kustlevande rovfisk, Rekryteringsområden för sik, Rekryteringsområde för plattfisk, Re-

kryteringsområde för sill, och andra värdefulla naturvärden som är knutna till biotopen Myn-

ningsområden vid havskust. Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning ska hysa gynnsamma 

strukturer, funktioner och livsmiljöer för arter knutna till biotopens särskilda egenskaper. Bio-

topskyddsområdet ska bidra till att skapa förutsättningar för marina arter att förflytta sig och 

spridas längs grunda kustområden samt mellan Mörrumsån och det närliggande kustområdet. 

Mörrumsåns mynning ska även bidra till att upprätthålla ett nationellt ekologiskt representativt, 

sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade områden. 

 

Besökare ska ha tillgång till information om områdets naturvärden. 

 

Syftet med Mörrumsåns mynning uppnås genom att områdets marina preciserade bevarande-

värden och andra värdefulla naturvärden skyddas mot exploatering och annan fysisk påverkan. 

Vid behov ska naturmiljöerna restaureras och återställas. Friluftslivet får inte bedrivas på ett 

sätt som missgynnar de höga naturvärdena och den biologiska mångfalden i biotopskyddsom-

rådet. 

 

Bevarandemål 

Arealen av naturtypen estuarier (1130) ska vara minst 16,7 hektar. Arealen av naturtypen större 

vattendrag (3210) ska vara minst 2,7 hektar och arealen av naturtypen fuktängar (6410) ska 

vara minst 5,1 hektar. 

 

Undervattensvegetation är en struktur som ska finnas inom naturtypen estuarier (1130). Under-

vattensvegetationen ska vara frisk och ha en naturlig artsammansättning som karaktäriseras av 

både marina- och sötvattensarter, som strandpryl, korsslamkrypa, ålnate, skruvnating, hårsärv 

och borstnate. Även bottenfaunan ska ha en naturlig artsammansättning med förutsättningar för 

förekomst av arter, som östersjömussla, tusensnäcka, bakborstig rovmask, slammärla, hjärt-

musslor, och fjädermygglarver. Mörrumsåns mynning ska hysa lämpliga strukturer, funktioner 

och livsmiljöer för rödlistade och andra skyddsvärda djur, som lax, öring, ål, vimma, flodne-

jonöga, sik, piggvar, östersjöflundra, gädda, abborre, sill, drillsnäppa, kungsfiskare, utter, 

sprängörtsvirvel och enbandad brunbagge, samt växter, som revsvalting, vildris, pilblad, 

plattsäv, småvänderot, mörk dunört och liten kärrmaskros. Mörrumsåns mynning ska kunna 

fungera som rekryteringsområde för fisk, som gädda, abborre, mört, sill, sik, östersjöflundra 

och piggvar. Mörrumsåns mynning ska även fungera som födosöksområde, rastplats, ostörd 

häckningslokal eller livsmiljö för sjö- och kustfågelarter, vadare och änder. Biotopskyddsom-

rådets naturvärden ska inte påverkas negativt av främmande arter, som vattenpest, vresros och 

svartmunnad smörbult. Främmande stammar av lax och öring får inte förekomma i biotop-

skyddsområdet. Mörrumsåns mynning ska ha ett väl fungerande ekosystem som är i balans med 

förekomst av rovfisk. 

 

Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning ska tillhandahålla en mängd olika ekosystemtjäns-

ter, vilket innebär att det ska finnas naturvärden som bidrar till människors välbefinnande. I 

Mörrumsåns mynning ska det finnas försörjande ekosystemtjänster, som habitat och rekryte-

ringsmiljöer för marina organismer samt födosöksområde, rastplats, ostörd häckningslokal och 

livsmiljö för fågel. Det ska finnas kulturella ekosystemtjänster, som naturupplevelser och fri-

luftsaktiviteter, exempelvis paddling och fågelskådning, och dessutom ska det finnas reglerande 
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ekosystemtjänster, som klimatreglering, vattenreglering, vattenrening och stabilisering av sedi-

mentbottnar. 

 

Inga konstruktioner i vatten som utgör betydande vandringshinder för organismer ska före-

komma. Mörrumsåns mynning ska ha hög ekologisk konnektivitet, vilket innebär att organ-

ismer ska ha god möjlighet att sprida sig via larvspridning och/eller aktiv migration. Mörrum-

såns mynning ska fungera som spridningslänk mellan Mörrumsån och det närliggande kustom-

rådet för fiskarter, som ål, lax, havsöring, sik, vimma och flodnejonöga, men även för fåglar 

samt andra djurgrupper eller arter, som fladdermöss och utter. Biotopskyddsområdet ska även 

kunna fungera som spridningslänk längs kusten för fisk, som piggvar, östersjöflundra, gädda, 

abborre, mört och sill, samt för fåglar. Kvalitetsfaktorn konnektivitet och dess parametrar, 

längsgående konnektivitet samt konnektivitet mellan kustvatten och vatten i övergångszon och 

kustnära områden, ska enligt vattenförvaltningsförordningen vara hög och får inte försämras i 

kustvattenförekomsten Mellersta Pukaviksbukten. 

 

Vattenkvaliteten ska vara god och den antropogena belastningen, i form av befintliga konstrukt-

ioner, onaturlig grumling, exempelvis från båtar, utsläpp och läckage av övergödande närings-

ämnen samt marint mikroskräp, exempelvis mikroplaster, ska vara begränsad. Marint makro-

skräp, exempelvis spökredskap, samt utsläpp och läckage av olja och miljögifter ska inte före-

komma. Ekologisk status i kustvattenförekomsten Mellersta Pukaviksbukten, enligt vattenför-

valtningsförordningen, ska vara minst god och får inte försämras. 

 

Motiv för beslutet 

Skyddet av Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning bidrar till att uppfylla nationella mil-

jömål, främst Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv, samt 

bidrar till att god miljöstatus (GES) enligt havsmiljöförordningen (EU:s Havsmiljödirektiv) 

uppnås. Biotopskyddsområdet bidrar även till att Sverige uppfyller åtaganden enligt EU:s Art- 

och habitatdirektiv, FN-konventionen om biologisk mångfald och Europeiska Landskapskon-

ventionen. Dessutom bidrar skyddet till att uppnå Sveriges målsättning att upprätthålla ett nat-

ionellt ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyd-

dade områden. Detta i sin tur utgör en förutsättning för en fungerande grön infrastruktur i ma-

rina miljöer. 

 

Hela biotopskyddsområdet ligger inom biosfärsområde Blekinge Arkipelag. Större delen av 

biotopskyddsområdet ligger inom ett utpekat Natura 2000-område (Mörrumsån, SE0410128) 

enligt Art- och habitatdirektivet, ett Ramsar-område (Mörrumsån-Pukaviksbukten, K2) samt ett 

fredningsområde för fisk (Mörrumsån område A). I Karlshamns kommuns översiktsplan från 

år 2015 påpekas att Mörrumsån enligt 3 kap. 3 § miljöbalken är utpekat som ett ekologiskt 

känsligt område, som så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Ån 

är dessutom skyddad mot vattenkraftsutbyggnad och vattenreglering enligt 4 kap. 6 § miljöbal-

ken.  

 

Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning tillhör biotopen Mynningsområden vid havskust 

och domineras av den, inom Natura 2000, utpekade naturtypen estuarier (1130). Naturtypen 

bedömdes ha nationell dålig status vid Sveriges senaste rapportering till EU (2020). Estuarier 

är även klassade som akut hotade (CR, C1) enligt Helcoms rödlista över biotoper, habitat och 
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biotopkomplex (2013). Skyddet av Mörrumsåns mynning bidrar till att förbättra förutsättning-

arna för naturtypen estuarier (1130) samt biotopen Mynningsområden vid havskust. 

 

Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning är mycket skyddsvärt då ett flertal marina preci-

serade bevarandevärden enligt ramverket för marint områdesskydd, som Estuarier, Ängar av 

kärlväxter, Frilevande blåstång, Essentiella länkar för vandrande fisk, Rekryteringsområden 

för kustlevande rovfisk, Rekryteringsområden för sik, Rekryteringsområde för plattfisk, Rekry-

teringsområde för sill, samt rödlistade eller andra i övrigt skyddsvärda arter förekommer i om-

rådet. Dessutom har Mörrumsåns mynning en funktion som födosöksområde, rastplats, ostörd 

häckningslokal och livsmiljö för fågel. Mörrumsåns mynning tillhandahåller en mängd olika 

ekosystemtjänster som försörjande, kulturella och reglerande ekosystemtjänster. I Blekinge är 

Karlshamns innerskärgård särskilt betydelsefull för ekologisk konnektivitet hos marina arter. 

Fysisk påverkan bedöms vara mycket låg i Mörrumsåns mynning och området utgör här ett 

strategiskt placerat skyddat område, såväl för marina arter som sprider sig inom korta avstånd 

som för marina arter som sprider sig över större kustområden samt mellan Mörrumsån och det 

närliggande kustområdet. Skyddet av Mörrumsåns mynning bidrar till att förbättra förutsätt-

ningarna för bevarandet av biologisk mångfald samt ekologisk konnektivitet. 

 

Ordningsföreskrifter 

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § FOM meddelar Länsstyrelsen följande 

föreskrifter om rätten att färdas och om ordningen i övrigt inom biotopskyddsområdet. 

 

Det är förbjudet att inom biotopskyddsområdet: 

1. gräva, dra upp eller skada undervattensvegetation och vass, exempelvis genom ankring 

och att sätta ut bojsten med kätting, 

2. medvetet skada eller störa djurlivet, med undantag för jakt och vad som med Länssty-

relsens tillstånd anges nedan i punkt 7,   

3. fånga eller insamla växter eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktions-

miljöer skadas eller förstörs, 

4. utplantera växt- eller djurart, 

5. ankra eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse (högst 

ett dygn) i området,  

6. tomgångsköra motor (mer än en minut) eller använda motordrivet laddningsaggregat 

(en förbränningsmotor som används för att producera elektricitet). 

 

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

7. uppföra sälskrämmor, eller utföra andra åtgärder, i syfte att förebygga sälskador på fis-

kebestånd, 

8. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som 

kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv, 

9. utföra undersökningar som omfattar provtagning, markering, installation av redskap/ut-

rustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. När det handlar om in-

samling med destruktiva metoder, till exempel så att substrat förstörs, kan tillstånd inte 

lämnas. 

 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för Länsstyrelsen att inventera och följa upp naturvärden. 

Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för Länsstyrelsen att bekämpa invasiva arter, eller 
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andra för regionen främmande arter och stammar, vid behov.  

 

Länsstyrelsen vill informera om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 

biotopskyddsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för biotopskyddsområdet 

Mörrumsåns mynning är: 

• 7 kap. 28 a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område, 

• strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken,  

• föreskrifterna i kulturmiljölagen (1988:950), 

• sjötrafikförordningen (1986:300) och sjötrafikföreskrifter för vattenfarkoster, 

• jaktförordningen (1987:905) om jakt inom området och de jakttider som framgår av 

bilaga 1 till förordningen, 

• bestämmelser om vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 § miljöbalken,  

• regler om fridlysning av växter och djur i miljöbalken och artskyddsförordningen,  

• Havs- och vattenmyndighetens författningssamling enligt FIFS 2004:36 och FIFS 

2004:37. 

 

Dispens och tillstånd för verksamheter och åtgärder 

Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet mot verksamheter och åtgärder i biotop-

skyddsområdet ges i det enskilda fallet, enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Frågor om dispens och 

tillstånd ska prövas av Länsstyrelsen Blekinge.  

 

Verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön i biotopskyddsområdet 

Inom ett biotopskyddsområde får man enligt 7 kap. 11 § miljöbalken inte bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Nedan anges exempel på verksamheter och 

åtgärder som kan skada naturmiljön i biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning. Observera 

att de angivna punkterna endast utgör exempel. Det kan finnas andra verksamheter och åtgärder 

som kan orsaka skada på naturmiljön i biotopskyddsområdet.  

 

• Åtgärder och verksamheter som förändrar områdets topografi, hydrologi eller ytförhål-

landen såsom att spränga, gräva, schakta, dränera, utfylla, tippa, muddra, framföra mo-

tordrivna farkoster, valla in eller anordna upplag.  

• Uppförande av byggnad, pir, brygga, mast, antenn, kraftverk, luft- eller markledningar, 

kablar och rörledningar, eller annan anläggning. 

• Tillförsel av näringsämnen samt utsläpp av miljögifter och olja. 

 

Vid planering av en verksamhet eller åtgärd behöver alltid en bedömning göras om de riskerar 

att skada naturmiljön.  

 

Förvaltning och skötsel 

Förvaltare 

Naturvårdsförvaltare för biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning ska vara Länsstyrelsen 

Blekinge. 
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Skötsel 

I anslutning till biotopskyddsområdet ska minst två informationsskyltar placeras ut på lämpliga 

platser där allmänheten rör sig. Skyltarna bör placeras på var sida om mynningsviken. Besökare 

med båt bör ha tillgång till minst en skylt. Om möjligt bör även en skylt placeras vid parkeringen 

i Elleholm. 

 

Vid behov ska åtgärder utföras för att bekämpa invasiva arter, exempelvis vattenpest, vresros 

och svartmunnad smörbult, eller andra för regionen främmande arter och stammar, exempelvis 

främmande stammar av lax och öring. Vid behov ska även åtgärder för att förebygga sälskador 

på fiskbestånd, exempelvis genom sälskrämmor utföras, samt städning och bortförsel av marint 

skräp, exempelvis spökredskap. Inventeringar och uppföljning av bevarandevärden samt re-

staureringsåtgärder, som att restaurera våtmarksområden och återskapa rekryteringsområden 

för fisk, utförs vid behov. Vid planering av en åtgärd behöver alltid en bedömning göras om 

åtgärden kan riskera att skada naturmiljön, så att negativa effekter av åtgärden i möjligaste mån 

kan undvikas.  

 

Beskrivning av området  

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, 

som genom sina särskilda egenskaper hyser värdefulla livsmiljöer (biotoper) för hotade djur- 

och växtarter eller andra i övrigt skyddsvärda arter. Biotoper kan exempelvis innehålla för arter 

viktiga strukturer och funktioner eller utgöra tillflyktsorter, restbiotoper och spridningskorrido-

rer i ett övrigt ensartat eller fragmenterat landskap. I kust- och havsområden kan biotopskydds-

områden spela en betydande roll för arter som sprider sig korta avstånd, men de kan samtidigt 

utgöra länk mellan andra skyddade områden för att säkra spridning och genetiskt utbyte över 

större avstånd.  

 

De biotoper som kan skyddas av Länsstyrelsen finns förtecknade i bilaga 3 till förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd. Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning tillhör biotopen 

Mynningsområden vid havskust. Under våren värms vattnet oftast upp snabbare i mynningsom-

råden än i havet och vattnet förblir ofta isfritt under vintern. Den högre vattentemperaturen 

påskyndar biologiska och kemiska processer vilket har stor betydelse för det biologiska livet, 

som fiskrekrytering. Mynningsområden vid havskust utgör en av de viktigaste rekryteringsmil-

jöerna för framför allt varmvattenkrävande arter av fisk, som gädda, abborre och mört, men 

fyller även en viktig funktion för kallvattenarter, som lax, öring och sik. Detta bidrar till att 

mynningsområden tillhör de mest produktiva miljöerna i kustområden och anses ha ett mycket 

högt värde ur fisksynpunkt. Mynningsområden erbjuder även viktiga häcknings-, födosöks- och 

uppehållsområden för många fågelarter. Under vintertid utgör de ofta isfria mynningsområdena 

viktiga rastplatser för sjöfågel, medan de under vår- och höstflyttning ofta fungerar som viktiga 

rastplatser för vadare. 

 

Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning domineras av den inom Natura 2000 utpekade na-

turtypen estuarier (1130), men utgörs även till en mindre del av naturtypen större vattendrag 

(3210) och fuktängar (6410). De största hoten mot estuarier är vattenregleringar, olje- och nä-

ringsutsläpp samt fysisk påverkan, som muddringar och konstruktioner, exempelvis hamnar, 

bryggor och pirar. Naturtypen estuarier (1130) bedömdes ha nationell dålig status, främst på 
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grund av övergödning och exploatering, vid Sveriges senaste rapportering till EU (2020). Estu-

arier är även klassade som akut hotade (CR, C1) enligt Helcoms rödlista över biotoper, habitat 

och biotopkomplex (2013).  

 

Hela biotopskyddsområdet ligger inom biosfärsområde Blekinge Arkipelag. Större delen av 

biotopskyddsområdet ligger inom ett utpekat Natura 2000-område (Mörrumsån, SE0410128) 

enligt Art- och habitatdirektivet, ett Ramsar-område (Mörrumsån-Pukaviksbukten, K2) samt ett 

fredningsområde för fisk (Mörrumsån område A) som täcker estuariet. Inom fredningsområdet 

är allt fiske förbjudet hela året. Förbudet gäller inte yrkesfiskare som fiskar ål med stöd av 

ålfisketillstånd och enskild rätt (FIFS 2004:36). Även allt fiske är förbjudet i Mörrumsån söder 

om bron vid Elleholm (FIFS 2004:37). Om det behövs för något vetenskapligt ändamål, eller 

om det finns särskilda skäl, får i enskilda fall undantag medges från förbuden ovan. I Karls-

hamns kommuns översiktsplan från år 2015 påpekas att Mörrumsån enligt 3 kap. 3 § miljöbal-

ken är utpekat som ett ekologiskt känsligt område, som så långt möjligt ska skyddas mot åtgär-

der som kan skada naturmiljön. Mörrumsåns mynning ligger även inom utpekade riksintressen, 

som yrkesfiske kust med motivet fiskvandring av lax och havsöring (Hanö-Mörrum, RIYF70) 

och yrkesfiske vattendrag (Mörrumsån, 62260831434319) enligt 3 kap. 5 § miljöbalken, natur-

vård (Mörrumsåns dalgång, NK6), friluftsliv (Mörrumsåns dalgång, FK03) och kulturmiljövård 

(Elleholm, K4) enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, skyddade vattendrag (Mörrumsån) enligt 4 kap. 

6 § miljöbalken samt delvis inom rörligt friluftsliv (Åsnen med öar och strandområden och 

områdena söder därom utmed Mörrumsån och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlan-

det) enligt 4 kap. 1+2 § miljöbalken. Söder om Mörrumsåns mynning finns tre öar som är ut-

pekade fågelskyddsområden, Västra- och östra Åskärvet samt Betesskärven, med tillträdesför-

bud från 1/4–15/7. 

 

Mörrumsån är Blekinges största å och ett av Sveriges mest artrika vattendrag för fisk och övrig 

akvatisk fauna. I ån har drygt hälften av Sveriges alla arter av sötvattensfisk påträffats, vilket 

är en mycket rik mångfald med skandinaviska mått. Mörrumsån är internationellt känd för sitt 

laxfiske och besöks av både sportfiskare och en stor mängd fisketurister året om. Med källflödet 

vid Lindshammar, på gränsen mellan Kronoborg län och Jönköping län, är ån 186 kilometer 

lång och avvattnar ett område på 3369 km2. Medelflödet vid mynningen är 25 m3/s. Den stora 

mängden strömmande vatten och sötvattentillförsel bidrar till mynningsvikens starka estuari-

ekaraktär som skapar unika miljöer för både marina- och sötvattensarter. 

 

Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning är beläget ungefär 650 meter söder om Elleholms 

kyrka i Karlshamn kommun. Området omfattar en areal på 28 hektar och täcker hela estuariet 

samt 400 meter upp i vattendraget från åmynning. Avgränsningen följer till stor del strandlinjen 

men inkluderar en del stränder och vassområden. Avgränsningen inkluderar även ön Storevass, 

som delar upp mynningen i två avrinningar, samt våtmarksområdet öster om Storevass. En 

stenpir finns längs mynningsvikens östra strand, men bedöms inte utgöra ett betydande vand-

ringshinder för organismer. Det finns inga maritima etableringar eller andra konstruktioner 

inom biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning. Det finns inga farleder och ingen, eller 

mycket ringa, maritim trafik och fritidsbåtstrafik. I allmänhet bedöms den fysiska påverkan vara 

mycket låg i Mörrumsåns mynning.  
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Strandängarna öster om Mörrumsåns mynning har inte haft betesdjur på många år och betas 

numera endast av vilda gäss. Rödlistade växter (tabell 1), som plattsäv (sårbar) och liten kärr-

maskros (nära hotad) har påträffats. Den invasiva arten, vresros, verkar ha etablerat sig och 

spridits längs strandkanten. Andra invasiva arter, som vattenpest och svartmunnad smörbult har 

observerats i vattendraget och estuariet. Våtmarksområdet öster om Storevass bedöms utgöras 

av den, inom Natura 2000, utpekade naturtypen fuktängar (6410). Våtmarksområdet har en 

artrik och delvis betesgynnad flora med rödlistade arter, som småvänderot (sårbar) och mörk 

dunört (nära hotad), samt en rik förekomst av kungsängslilja. Kungsängslilja finns även längs 

de östra strandängarna och har tidigare noterats vid Storevass. I kanten mot ån har två rödlistade 

skalbaggsarter påträffats, sprängörtsvivel (nära hotad) och enbandad brunbagge (sårbar). Både 

våtmarksområdet och stränderna är viktiga livsmiljöer för en mängd insektsarter och kan där-

med även utgöra viktiga häcknings- och rastplatser för fågel. Förutom biologisk mångfald har 

våtmarksområdet en betydande ekologisk funktion i mynningsområdet i form av vattenrening 

och vattenreglering. Den vattenreglerande funktionen leder till minskad risk för översväm-

ningar samt resiliens mot torka. Dessutom bidrar våtmarksområdet till klimatreglering genom 

att binda koldioxid. Våtmarken kan utgöra spridningskorridor för växt- och djurarter mellan 

land och vatten samt vara lämpad för fiskrekrytering. Även mynningsområdets stränder kan, 

under våröversvämning, fungera som viktiga lekområden för fisk, som gädda och braxen.  

 

Mörrumsåns mynningsvik har ett medeldjup som är grundare än 1 meter. Djupet är större vid 

åmynningen med största djup ner till 3,2 meter. Mynningsvikens botten består av en mjukbot-

ten, som utgörs nästintill uteslutande av sand. Detritus (dött organiskt material från växter och 

djur) och vassrotfilt finns på enstaka lokaler nära åmynningen. Enligt modellerade data från 

MARMONI finns det förutsättningar för förekomst av bottenfauna, som östersjömussla, tusen-

snäcka, bakborstig rovmask, slammärla samt hjärtmusslor och fjädermygglarver, vilket indike-

rar friska bottnar med höga naturvärden och hög ekologisk funktion. Enligt inventeringar är 

undervattensvegetationen i mynningsviken frisk, men lågvuxen och sparsam. Växtsamhället 

domineras av sötvattensarterna strandpryl och korsslamkrypa men även marina arter, som ål-

nate, skruvnating, hårsärv och borstnate, förekommer. Modellerade data från MARMONI visar 

att det finns förutsättningar för förekomst av blåstång i biotopskyddsområdets södra delar samt 

vid åmynningen. Modelleringar visar även att det finns förutsättningar för ålgräs (sårbar) om-

kring fågelskyddsområdena, Västra- och östra Åskärvet samt Betesskärven, och kan möjligtvis 

finnas inom biotopskyddsområdets södra del. I ån, nära mynningen, förekommer de rödlistade 

sötvattensarterna revsvalting (sårbar), pilblad (nära hotad) och vildris (sårbar), varav den först-

nämnda är nationellt fridlyst och har få växtplatser i landet (tabell 1).  

 

Kärlväxtsamhället och den frilevande blåstången skapar utmärkta förutsättningar för ett rikt 

marint djurliv då de utgör tredimensionella strukturer vilka fungerar som skydd samt viktiga 

lek- och uppväxtmiljöer för många fiskarter, som gädda, abborre och mört. Områdets växtsam-

hälle fungerar även som ett habitat för många andra vattenlevande organismer, som små kräft-

djur, snäckor, musslor och insekter. Förutom habitat och rekryteringsmiljöer bidrar växtsam-

hället till andra viktiga ekosystemtjänster som lindrar de akuta hoten från klimatförändringar 

och övergödning. Genom att dämpa vågor och strömmar och stabilisera bottensediment, med 

ett utbrett nät av rhizom och rottrådar, utgör kärlväxtsamhället ett effektivt skydd mot kusteros-

ion samt bidrar till förbättrad vattenkvalitet och siktdjup. Växtsamhället fungerar även som en 

naturlig kol- och näringssänka. 
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Mörrumsåns mynning är särskilt skyddsvärd för fiskvandring av lax och öring som har lek- och 

uppväxtområde i Mörrumsån. Mörrumsåns laxpopulation är av stor betydelse då ån är en av de 

största producenterna av vild lax till Östersjön. Utöver lax och öring utgör mynningsområdet 

en essentiell länk för vandrande ål (akut hotad), vimma (nära hotad) och flodnejonöga, alla 

listade i EU’s Art- och habitatdirektiv och/eller rödlistade enligt Helcom eller nationella rödlis-

tan (tabell 1). Enligt modellerade data från MARMONI finns det goda förutsättningar för före-

komst av yngel av gädda, abborre och mört, vilket tyder på att Mörrumsåns mynning fungerar 

som rekryteringsområde för dessa fiskarter. Mynningsområdet fungerar även som barnkam-

mare för sik då dess yngel, som har kläckts i Mörrumsån, ansamlas längs de sandiga bottnarna 

och vassområdena i närheten av mynningen. Siken är listad i Art- och habitatdirektivet och är 

enligt Helcoms bedömning starkt hotad (starkt hotad, A2d) i Östersjön. Andra arter om använ-

der mynningsområdet som lekområde är sill och plattfiskar, som östersjöflundra och piggvar. 

Östersjöflundra är en för Östersjön endemisk art och räknas, liksom gädda, abborre och sill, 

vara en nyckelart av fisk i Östersjön. Piggvar är listad i Art- och habitatdirektivet samt rödlistad 

(nära hotad, A2bd) enligt Helcom. Bland andra rödlistade arter som förekommer inom biotop-

skyddsområdet kan drillsnäppa (nära hotad), kungsfiskare (sårbar) och utter (nära hotad) näm-

nas (tabell 1). 

 
Tabell 1. Biotopskyddsområdets rödlistade arter enligt nationella rödlistan och Helcom samt andra skyddsvärda 
arter enligt andra naturvårdslistor. Rödlistekategorier: CR= akut hotad, EN= starkt hotad, VU= sårbar, NT= 
nära hotad. 

Art Rödlistad 

nationellt  

Rödlistad 

Helcom 

Andra naturvårdslistor 

Kärlväxter    

Liten kärrmaskros 

(Taraxacum litorale) 

NT - - 

Mörk dunört 

(Epilobium obscurum) 

NT - - 

Pilblad 

(Sagittaria sagittifolia) 

NT - - 

Plattsäv 

(Blysmus compressus) 

VU - - 

Revsvalting 

(Baldellia repens) 

VU - Nationellt fridlyst art 

Småvänderot 

(Valeriana dioica) 

VU - - 

Vildris  

(Leersia oryzoides) 

VU - - 

Fiskar    

Abborre 

(Perca fluviatilis) 

- - Typisk art i 1130 Estuarier 

Nyckelart för Östersjön 

 Flodnejonöga 

(Lampetra fluviatilis) 

- NT, A2bd Typisk art i 3210 Större vattendrag 

Art- och habitatdirektivet, bilaga 2 och 5 

Gädda 

(Esox lucius) 

- - Typisk art i 1130 Estuarier 

Nyckelart för Östersjön 

 Lax 

(Salmo salar) 

- VU, A4b Typisk art i 3210 Större vattendrag 

Art- och habitatdirektivet, bilaga 2 och 5 

Mört 

(Rutilus rutilus) 

- - Typisk art i 1130 Estuarier 
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Piggvar 

(Scopthhalamus maximus) 

- NT, A2bd Typisk art i 1130 Estuarier 

Art- och habitatdirektivet, bilaga 2 

 Sik 

(Coregonus maraena) 

- EN, A2d Art- och habitatdirektivet, bilaga 5 

Sill 

(Clupea harengus) 

- - Typisk art i 1130 Estuarier 

Nyckelart för Östersjön 

 

 
Vimma 

(Vimba vimba) 

NT - - 

Ål 

(Anguilla anguilla) 

CR CR, 

A3bde+4bde 

Typisk art i 1130 Estuarier 

Fredad från fiske. Gäller ej yrkesfiskare som fiskar 

med stöd av särskilt ålfisketillstånd och enskild rätt 

Öring 

(Salmo trutta) 

- VU, A4b Typisk art i 3210 Större vattendrag 

Typisk art i 1130 Estuarier 

Östersjöflundra 

(Platichthys flesus) 

- - Typisk art i 1130 Estuarier 

Endemisk art för Östersjön 

Nyckelart för Östersjön 

 Insekter    

Enbandad brunbagge 

(Hypulus bifasciatus) 

VU - - 

Sprängörtsvivel 

(Lixus paraplecticus) 

NT - - 

Fåglar    

Drillsnäppa 

(Actitis hypoleucos) 

NT NT, A2ab Nationellt fridlyst art 

Prioriterad art i Skogsvårdslagen 

Kungsfiskare 

(Alcedo atthis) 

VU - Nationellt fridlyst art 

Fågeldirektivet, bilaga 1 

Däggdjur    

Utter 

(Lutra lutra) 

NT NT, D1 Nationellt fridlyst art 

Habitatdirektivet, bilaga 2 och 4 

 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Det område som nu skyddas som biotopskyddsområde har stora naturvärden, och omfattas till 

större delen av Natura 2000. Det sistnämnda innebär att Sverige har ett ansvar gentemot EU att 

genomföra ett fullgott skydd. Mörrumsåns mynning tillhör därmed den kategori av områden 

som har högst prioritet i arbetet med att skydda värdefull natur. Länsstyrelsen bedömer att de 

allmänna intressena gällande områdets höga naturvärden överväger den enskildes rätt till viss 

användning som kan påverka området negativt. Vid en avvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 

har Länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska 

uppnås. 

 

Konsekvensutredning 

Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndig-

het innan den beslutar om föreskrifter bland annat utreda föreskrifternas kostnadsmässiga och 

andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utred-

ningen i en konsekvensutredning. De föreskrifter som omfattas av bestämmelserna i 4 § förord-

ningen om konsekvensutredning vid regelgivning är de föreskrifter som är normföreskrifter, 

vilket när det gäller exempelvis naturreservat och biotopskyddsområden är ordningsföreskrif-

terna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken. Enligt 5 § samma förordning får myndigheten göra undan-
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tag från kravet på konsekvensutredning om myndigheten bedömer att det saknas skäl att ge-

nomföra en konsekvensutredning. Ett sådant skäl är att kostnadsmässiga och andra konsekven-

ser av föreskrifterna för allmänheten eller i övrigt är så små att det inte behövs. 

 

Länsstyrelsen bedömer att de beslutade ordningsföreskrifterna för Mörrumsåns mynning be-

hövs för att tillgodose syftet med biotopskyddsområdet. Konsekvenserna för allmänheten, nä-

ringsidkare och övriga intressenter bedöms vara så små att en särskild konsekvensutredning 

enligt nämnda förordning inte behöver upprättas. 

 

Avvägning mot berörda riksintressen 

Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning berör områden av riksintresse för yrkesfiske kust 

med motivet fiskvandring av lax och havsöring (Hanö-Mörrum, RIYF70), yrkesfiske vatten-

drag (Mörrumsån, 62260831434319), naturvård (Mörrumsåns dalgång, NK6), friluftsliv (Mör-

rumsåns dalgång, FK03) och kulturmiljövård (Elleholm, K4) enligt 3 kap. miljöbalken. Läns-

styrelsen bedömer att nämnda riksintressen är förenliga med ett skydd av området. 

 

Ärendets beredning 

Dokumentation 

Naturvärdena i åns nedersta del och i det angränsande våtmarksområdet främst den artrika och 

skyddsvärda floran, har länge varit kända. En översiktlig marinbiologisk inventering utfördes 

vid Mörrumsåns mynning i september 2016. Dessutom utfördes en fiskyngelinventering i 

september 2017 och ett flertal inventeringar av sikyngel har utförts sedan 2011. Under perioden 

2010–2015 utfördes inventeringar av vegetation, bottenfauna och fiskyngel i Hanöbukten inom 

Life-projektet MARMONI samt projektet Biogeografisk uppföljning (uppföljning av Art- och 

habitatdirektivet). Utifrån inventeringarna togs kartor fram med hjälp av rumslig modellering. 

Inventeringarna utfördes med flygtransekter, dropvideo, snorkling i kombination med dropvi-

deo, dykinventering i rutor och transekter, bottenhugg, ekolodning och undervattensdetonat-

ioner. Även data från tidigare undersökningar sammanställdes för användning i modelleringen.  
 

Resultaten från inventeringarna och modellerade data visar höga naturvärden, som frisk vege-

tation bestående av både marina- och sötvattensarter, goda lek- och rekryteringsmiljöer för fisk, 

som gädda, abborre, mört, sill, sik, östersjöflundra och piggvar, samt essentiell länk för vand-

rande fisk, som lax, öring, ål och vimma. Därför påbörjade Länsstyrelsen arbetet med att un-

dersöka möjligheterna att bilda ett biotopskyddsområde år 2021. Informationsbrev skickades ut 

till markägare i oktober 2021 samt i december 2022. 

 

Lämplig användning av området 

Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat och funnit att bildandet av biotop-

skyddsområdet Mörrumsåns mynning är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig an-

vändning av markområdet och överensstämmer med gällande översiktsplan. 

 

Remissyttranden 

Länsstyrelsen Blekinge har under början av år 2023 tagit fram ett förslag till beslut om 

bildande av biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning. Förslaget skickades på remiss till 

sakägare och andra intressenter i slutet av februari 2023, med sista svarsdatum den 17 april 

2023.  
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