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ÅGP - riktade åtgärder för hotade 
arter/naturtyper

» Målsättning: att främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållande av livskraftiga 

populationer av arter (Konventionen om biologisk mångfald - CBD)

» Särskilda insatser krävs för att klara de mest hotade arterna och naturtyperna. 

» Åtgärdsprogram för hotade arter är en satsning på arter vars existens inte kan säkerställas genom 

pågående åtgärder för mark- och vattenanvändning eller befintligt områdesskydd. 

» Under 1990-talet beslutade Naturvårdsverket och Fiskeriverket de första ÅGP för bland annat 

pilgrimsfalk, fjällräv, de stora rovdjuren, ett antal fiskar och några groddjur.

» Under 2000-talet utvidgades arbetet …



» … och idag omfattas drygt 300 arter / 150 program



ÅGP – marina arter och naturtyper

» Hittills få marina ÅGP-arter (och sjölevande limniska arter), 

» bl.a. för att vi saknar tillräcklig kunskap om relevanta åtgärder eller arternas biologi för att kunna vidta 

konkreta åtgärder. 

» Kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper är en ny typ av ”ÅGP” –

» Kunskapsuppbyggande syftar till att ta fram väsentlig kunskap om arterna och lämpliga 

bevarandemetoder där sådana saknas. Framtagandet av kunskapsuppbyggande program är ett 

första steg för att komma igång med artinriktade åtgärder i marina miljöer (och sjöar).



ÅGP – marina arter och naturtyper

» Åtgärdsprogram (koordinerande län):

• Flodnejonöga (Västernorrland)

• Havsnejonöga (Halland) 

• Vimma och id (Kalmar)

• Sällsynta kransalger längs kusten (Kalmar)

• Blåmusselbankar (Skåne)

• Tumlare (HaV)

• Ålgräsängar (Västra Götaland)



ÅGP – marina arter och naturtyper

» Kunskapsuppbyggande program :

• Revmiljöer i marin atlantisk region/ Nordsjön 

• Broskfiskar

• (Ostronbäddar)



Urval av arter

» Utifrån

• hotstatus (ex. tumlare), 

• krav, rekommendationer, mål eller behov från Helcom/Ospar, art- och habitatdirektivet, 
vattendirektivet eller havsmiljödirektivet.

» Särskild vikt läggs på 

• arter med miljökrav som den delar med andra hotade arter, 

• krävande arter vars bevarande säkerställer andra arter med liknande miljökrav

• specialiserade och arealkrävande arter (ex. svagsimmande fiskar).

» Vissa biotoper har valts ut för att de utgör en särskilt viktig miljö för hotade arter, under hela eller delar 
av dess livscykel (ex. ålgräsängar). 

» Hänsyn tas även till kunskapsläget och möjligheten att förbättra populationsutvecklingen med riktade 
skötsel- eller skyddsåtgärder.



Åtgärdsprogram och kunskapsuppbyggande 
program för hotade arter

» presenterar Havs- och vattenmyndighetens syn på mål och åtgärder som behöver genomföras,  

» är vägledande, 

» är tidsbegränsade,

» utvärderas efter avslut.

» Havs- och vattenmyndigheten samordnar programmen

» Länsstyrelserna - nationella och regionala koordinatorer för enskilda program

» ArtDatabanken - expertstöd



Riktade åtgärder – bred påverkan

ÅGP 

» erbjuder en verktygslåda 

» stimulerar till engagemang och konkreta åtgärder på regional och lokal nivå 

• brukare 

• frivilliga organisationer och övriga aktörer inom naturvården 

• myndigheter 

Viktigt att kunskapen från ÅGP integreras i befintlig verksamhet – samverkan med andra myndigheter 



Programmens struktur och 
innehåll 



Exempel: Åtgärdsprogram för ålgräsängar       
Bilaga 1. Föreslagna åtgärder
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Information och  evenemang

Rådgivning

Utbildning

Inventering

Övervakning

Skötsel och biotopvård

Restaurering/nyskapande av livsmiljöer

Populationsförstärkande åtgärd

Uppföljning åtgärd

Ny kunskap

Annan åtgärd

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000
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Tack för att du lyssnade!

michael.diemer@havochvatten.se
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