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»För att kunna förbättra förutsättningarna för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och 

nå nationella och internationella åtaganden, är 

det viktigt att naturtyper restaureras, nyskapas 

och återskapas. 



Ett flertal krav på förbättringar/ inga 
försämringar, restaurering och 

återställning

» Nationella miljökvalitetsmålen – hav i balans samt levande kust och 

skärgård, ett rikt växt- och djurliv (funktionell grön infrastruktur)

» Havsmiljödirektivet (god miljöstatus)

» Vattendirektivet (god ytvattenstatus)

» Art- och habitatdirektivet (gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer 

och arter)

» EU:s strategi för biologisk mångfald, etc.



Förordning
med instruktion för Havs- och 

vattenmyndigheten; SFS 2011:619

1 § Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor 

om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

2 § Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och 

samlande vid genomförande av miljöpolitiken, och …

5 § Myndigheten ska särskilt, (punkt 14) samverka med Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna i frågor som 

har betydelse för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av havs- och 

vattenmiljön och för vattenbruket.



Tre viktiga steg i åtgärdsarbetet, 
restaureringscykeln

1. Planera (åtgärdsbehov)

2. Utföra

3. Redovisa/ följa upp

Teori, 
Forskning

Identifiera 
problem

Prioritera 
vatten

Mål/

målbild

Metodval

Åtgärd

Uppföljning

Utvärdera, 
rapportera



Planera (åtgärdsbehov)

Åtgärdslista 

» Gemensamt kunskapsuppbyggande arbete med länsstyrelserna (21 län).

» Konkreta åtgärdsbehov.

» Uppstart november 2019 – mars 2020.

» System för nationell och regional överblick, prioritering och finansieringsbehov av 
restaureringsprojekt.

» Effektmål:

• rationalisera och förenkla framtida restaureringsarbete,

• ge en tydligare bild kring åtgärdsbehov och en bättre stabilitet vad gäller finansiering av 
åtgärders genomförande. 



Åtgärdslistan – första resultat

Återställa grunda havsvikar, fjärdar, flador och laguner

• trösklar

• muddrade rännor

• igenväxning

• förbättra för/ återplantera bottenvegatation

• errosionsskydd till skydd för …

Återställa blåmusselbankar

Återställa tångbestånd

Åtgärder för att underlätta återetablering av ålgräs

Restaurera lekområden, våtmarker mm för fisk/rovfisk

Sten- sandåterförsel



Åtgärdslistan – första resultat

Marina 

Genomförande 

ca 43 miljoner kr



Utföra

Ny handbok för restaurering av vatten

» Helt digital portal

» Samlar information som kan finnas på andra platser

» Ska byggas ut succesivt

» Uppdateras kontinuerligt

» Hela kedjan från kunskap till uppföljning

» Från källa till hav: vattendrag, sjöar, kust och utsjö

» Tidplan 2021 (2022)



Utföra

» Ny handbok/ portal för restaurering av vatten

Inledning

•Om restaureringsportalen

•Vad är restaurering

•Restaureringens historia

•Varför restaurering

•DAPSIR

Hur funkar det?

•Vattenlandskapet

•Kulturmiljöer och vatten

•Vattentyper

•Vattendrag

•Hydromorfologiska 
typer

•Sjöar

•Kust och utsjö

•Ekologiskt funktionella 
kantzoner

•Död ved

•Fluviala processer

•Svämplan

•Arter och livsmiljöer

•Fiskvandring

•Lek- och uppväxtmiljöer

•Ekosystemtjänster

Vad är problemet?

•Ekologisk status (s)

•Biologi

•Hydromorfologi

•Påverkan

•Flottledsrensning

•Markavvattning/sänkning

•Rätning/kanalisering

•Markanvändning 
närområde

•Markanvändning 
avrinningsområde

•Indämning och 
vattenreglering

•Effekt

•Brist på död ved

•Minskad konnektivitet

•Ökad erosion

•Brist på beskuggning

Målbild

•Målbilder och målvärden

•Indikatorer 

•Uppföljning av målbild

Genomförande

•Planering

•Förankring

•Finansiering

•Hänsyn till kulturmiljö

•Juridik

Metoder

•Biologisk åtgärd

•Decimering

•Utplantering/utsättning

•Hydrologisk åtgärd

•Driftanpassning

•Teknisk anpassning

•Morfologisk åtgärd i 
landmiljön

•Anläggande av 
refugdamm i magasin

•Skyddsåtgärd störning

•Strandzonsförbättring

•Våtmark i svämplanet

•Återställning av substrat 
och strukturer

•Ändrad markanvändning

•Morfologisk åtgärd i 
vattenmiljön

•Fysisk rensning av 
vegetation/sediment

•Återställning av substrat 
och strukturer

•Återställning av 
vattendragsfårans form 

•Återställning av 

Uppföljning

•Allmänna principer

•Funktionskontroll

•Effektkontroll 

•Metoder

•Datavärdar

•Åtgärder i Vatten



Redovisa/ följa upp

Nationella databasen Åtgärder i Vatten

» Viktigt för bla analys av kostnadseffektivitet och uppföljning av internationella och nationella

åtaganden mm

» Större uppgraderingsarbete under 2020 bla för att anpassa för redovisning av åtgärder i kust och 

utsjö, men även enklare och tydligare!

» Tidplan 2021



Ny databasstruktur och hierarkier

1. Projekt
• Paraplynivå

2. Åtgärdsinsats
• Administrativ information om åtgärden

• Huvudman

• Lagrum

• Kulturmiljö

• Mål

3. Faktisk åtgärd
• Utförande

Bakgrund och 
varför?

När, vad, hur 
och var?



Nyheterna i nya Åtgärder i Vatten

» Nytt gränssnitt där modern teknik nyttjas på bästa sätt.

» Avskalade administrativa delar för att öka användarvänligheten.

» Men samtidigt möjlighet att detaljerat kunna redogöra relevanta uppgifter för åtgärder.

» Komplexa geometrier: Punkter, linjer och ytor.

» Ny åtgärdsstruktur och översyn av åtgärdstypologier.

» Förbättrade redovisningar för uppföljning och ekonomi.

» Anpassade statistiska uttag.
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