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Metoder för restaurering och kompensation – vad 
vet vi om olika åtgärders effektivitet?

SLU-erfarenheter från olika pågående projekt

- HaV-uppdrag som utmynnar i en nationell rapport 2020 + en 
samordnad åtgärdsstrategi för biologisk återställning i 
kustvattenmiljön

- ECOCOA – Ekologisk kompensation i kustmiljön: projekt finansierat av 
Naturvårdsverket 2018–2020 

- HELCOM ACTION: ett EU-projekt vars mål är att undersöka olika 
åtgärder för att nå god miljöstatus i Östersjön 2019–2020 

Co-funded by the
European Union



15 Föreslagna ”restaureringsåtgärder” inom HELCOM ACTION 

1. Restaurering av ålgräs, Zostera marina

2. Restaurering av makrofyter på mjukbotten (ej ålgräs) 

3. Restaurering av grunda vegetationsfria mjukbottnar

4. Restaurering av fleråriga makroalger på hårdbotten, speciellt Fucus 

5. Restaurering av blåmusselrev
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15 Föreslagna ”restaureringsåtgärder” inom HELCOM ACTION 

1. Restaurering av ålgräs, Zostera marina

2. Restaurering av makrofyter på mjukbotten (ej ålgräs) 

3. Restaurering av grunda vegetationsfria mjukbottnar

4. Restaurering av fleråriga makroalger på hårdbotten, speciellt Fucus 

5. Restaurering av blåmusselrev

1–5 har hittills diskuterats i samband med ekologisk kompensation!

6. Restaurering av stenrev

7. Restaurering av kustnära våtmarker

8. Förstärkning av rovfiskpopulationer för att rehabilitera
kustekosystemfunktion
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15 Föreslagna ”restaureringsåtgärder” inom HELCOM ACTION 

9. Minskning av närsaltsbelastning genom odling och skörd av blåmusslor

10. Rehabilitering av syrefria områden genom syrepumpning

11. Reducering av intern fosforbelastning genom att fälla ut och binda fosfor

12. Biomanipulering för att minska mängden mörtfiskar eller spigg

13. Rehabilitering av syrefria/näringsrika/förorenade sediment genom att 
avlägsna (muddra)/täcka in

14. Rehabilitering av hårda bottnar genom etablering av artificiella rev

15. Habitatskydd

Co-funded by the
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- Listan på restaureringsåtgärder  programpunkterna till denna konferens…

- Vi vill absolut inte hänga ut någon åtgärd och inte heller lyfta fram någon 
enskild åtgärd eller aktör

- Många åtgärder kan vara mycket effektiva och rent av prisvärda

- Vi vill ändå passa på att påminna att det oftast är billigare/vettigare att på 
förhand följa skadelindringshierarkin, d.v.s. att undvika skada och begränsa 
skadan, istället för att räkna med att kunna restaurera i efterhand

- Passiv återhämtning och/eller habitatskydd kan också i många öppna system 
vara effektivare än restaurering

- Notera att de flesta åtgärder verkar framför allt lokalt, t.ex. i liten ”vikskala”. 
Möjliga undantag är åtgärder som riktar in sig på fisk, typ på lek- och 
rekryteringsområden, på rovfisk och fiskefria områden. De kan ha positiva 
effekter över vidare områden

Allmänna kommentarer:



Tabell: Restaurering för habitat och fisk i Östersjön, några exempel

Source: Kraufvelin et al. In prep. 

Restaureringsfokus Vetenskapligt stöd för 
framgång för habitatet

Vetenskapligt stöd för 
framgång för fisk

Eelgrass and freshwater 
angiosperms

Nej Nej

Ja Nej

Blue mussel reefs and 
bottoms 

Ja (i Danmark) En del stöd (från Danmark)

Restoring stony reefs, placing 
out artificial reefs

Ja (några exempel från Sverige 
och Danmark)

En del stöd (från Sverige och 
Danmark)

Restoring wetlands (pike and 
perch factories)

Ja (en hel del exempel från 
Sverige + Danmark, Finland)

En del stöd och växande
mängd bevis

Eelgrass meadows

Blåmusselrev

Stenrev

Våtmarker

Ålgräsängar

Makroalger på hårdbotten



Ibland måste vi också bara tillåta oss att diskutera olika åtgärders effektivitet
och ändamålsenlighet som t.ex. när vi: 

1. försöker få maximalt uträttat för så låga kostnader som möjligt
2. eftersträvar positiva effekter i större skala, utöver enbart de lokala
3. behöver ta ställning till olika frågor som rör restaurering och dess 

koppling till grön infrastruktur och konnektivitet
4. behöver ta ställning till restaurering och koppling till globala 

miljöförändringar t.ex. klimatförändring
5. har att göra med kompensationsärenden, d.v.s. då vi ska utreda 

ekologisk kompensation för en skada på miljön, ”no-net-loss-tänk”.                                       
(Som exempel har restaurering av blåstång föreslagits som kompensation i ett antal 
svenska rättsfall trots avsaknad av lyckade blåstångsrestaureringar i Östersjön.) 



Därför behövs olika kriterier för att bedöma effektivitet. För varje åtgärd kan

man räkna ett slags “score card” för genomförbarhet/effektivitet baserat på ett

antal aspekter, men egentligeb behövs det oberoende expertbedömningar:

- Typ av åtgärd med avseende på chansen att återskapa historiska förhållanden,
- Om målet för restaureringen avser “hotade arter/habitat”, “viktiga
ekosystemtjänster/mänskliga nyttor” eller “risker med att inte göra något”,
- Om åtgärdens fokus är på “orsaker”, “symptom” eller “både och”
- Tillgång på fungerande restaureringsmetoder,
- Förekomst av relevanta praktiska erfarenheter, 
- Chans för långsiktig framgång av åtgärden,
- Behov av kompletterande åtgärder för framgång,
- Risk för negativa bieffekter av åtgärderna,
- Storlek (rumslig omfattning) av området som kan påverkas positivt,
- Uppskattning av åtgärdens kostnadseffektivitet.



Några allmänna slutsatser/take home messages:

- De flesta restaureringsåtgärder verkar i en väldigt begränsad lokal skala,
möjligen med undantag av åtgärder som direkt riktar in sig på fisk

- Olika åtgärder kan vara olika bra lämpade för olika områden beroende på
organismsamhällets sammansättning, nyckelarter, lokala förhållanden och
vilka påverkansfaktorer som kan identifieras

- En kombination av åtgärder är troligen det mest effektiva i många
sammanhang, som att kombinera ålgräsrestaurering med restaurering av
musselrev och skydd av marina habitat/fiskefria områden, etc.

- För många öppna system och djupare habitat är troligen naturlig
återhämtning effektivare än restaurering.

- Habitatskydd är billigare och också i många fall effektivare än restaurering

- Bedömning av olika åtgärders effektivitet bör utföras av expertpaneler



TACK!


