
Restaurering av laguner och 
andra kustnära småvatten

Johnny Berglund, Anniina Saarinen, Malin Isaksson



Syftet med projektet är att stärka bestånden av kustlevande fisk i Bottniska viken 
genom att förbättra tillgången på lek- och uppväxtområden i Västerbotten, 
samt att skapa förutsättningar för biologisk mångfald genom att förbättra livsmiljöerna 
längs kusten.

Resultatmål:
1) Att möjliggöra eller förbättra lek i minst fem kustmynnande vattendrag och två grunda kustmiljöer,
2) Att ta fram en åtgärdsplan för fortsatt restaurering och
3) Att förbättra kunskapen och utveckla metoder för restaurering av grunda havsmiljöer, fokus på laguner.

Finansiering: 
Havs och vattenmyndigheten och Botnia-Atlantica programmet

Medverkande:

SÅP: Miljöförbättrande åtgärder för kustmiljöer i Västerbotten

2016-2020



Kvarken Flada

Fokus på grunda avsnörda havsvikar,
så kallade flador eller laguner (N2000)



Kvarken Flada

2453 identifierade laguner inom projektområdet

511 av dem i Västerbotten

74 laguner plockades ut för noggranna fältstudier 
av struktur och funktion

-Temperatur, salinitet och grumlighet

-Fiskyngelproduktion + spiggförekomst

-Förekomst av vegetation

-Förekomst av fladdermus och insekter



Påverkan på lagunerna - analys i GIS

Västerbotten Österbotten Totalt

Bebyggelse 55 % 61 % 60 %

Bryggor 16 % 17 % 17 %

Muddring 14 % 17 % 16 %

Diken 28 % 19 % 21 %

Kalhygge 30 % 20 % 22 %

Jordbruk 6 % 5 % 5 %



Exempel på söndermuddrade laguner 
HalsskärsgravenLångviken



1960… 1975… 2010…

Gamla flygbilder visar hur det såg ut före muddringen… Halsskärsgraven



1960… 1975… 2010…



Återställning av söndermuddrad tröskel



Återställning av söndermuddrad tröskel



Ytteravan (restaurering av fladatröskel)



Förekomst av yngel av abborre

Abborre (ind/m3) 

Morfologi N Medeltal Median Minimum Maximum

Förflada 21 10 0.3 0.0 160

Flada 21 85 2.9 0.0 557

Gloflada 19 133 36.4 0.0 1330

Glo 16 135 78.2 0.3 497



Sladan (byte av vägtrumma)



Verkviksfladan (byte av vägtrumma)



Bredgrundet (restaurering av en igenvuxen vandringsväg)





Samlade erfarenheter 
Restaurering av laguner och andra småvatten

7. Snesviksbäcken

Innehåll:
• Introduktion till problematiken med 

påverkan vid kusten
• Olika hot mot flador/laguner
• Beskrivning av 

restaureringsåtgärderna gjorda i 
projektet

• Preliminär åtgärdslista för fortsatt 
restaurering av flador i Kvarken



• Hemsida: Kvarkenflada.org

• Instagram: Kvarkenflada2019

Projekt rapporter:
-Restaurering av grunda kustmiljöer i Kvarken – Erfarenheter, metoder och framtida åtgärder med fokus på flador. 

-Grunda värden – många nyttor - Kartläggning av  ekosystemtjänster producerade av flador i Kvarken

-Fiskyngelproduktion i grunda avsnörda havsmiljöer – Resultat från projektet Kvarken Flada och nya metoder 

-Kvarkens flador under och ovan ytan - Analys av mänsklig påverkan utifrån flygbilder och resultat av vegetations-

karteringar i 74 flador

-Flador och deras insektproduktion – betydelsen för lokala och migrerande fladdermöss i Kvarken 



Sist lite goda exempel 
från Skellefteå 



Miljöförbättrande åtgärder i 
Skellefteå kommun

• Totalt 32 åtgärder
- mindre åtgärder för hand
- större åtgärder med maskin

• Fokus på vandringshinder

• 2 sjöhöjningar

• Åtgärder för havsvandrande harr



Dammrivning Storbäcken

• Definitivt vandringshinder 1 km 
från havet

• Dammen låg i en by. Mycket 
känslor runt dammen och lång 
tillståndsprocess

• Kompromiss som kan tillgodose 
både fiskvandringsmöjligheter och 
lokalbors önskemål

Erfarenheter samlade i rapporter:
Miljöförbättrande åtgärder i  kustmiljöerna i Västerbotten  - Åtgärder i Skellefteå kommun 

https://www.skelleftea.se/Fritidskontoret/Innehallssidor/Bifogat/Miljöförbättrande%20åtgärder%20för%20kustmiljöerna%20i%20Västerbotten-%20Åtgärder%20inom%20Skellefteå%20kommun_S.pdf






Framtiden i Västerbotten

• Fortsätta säkra värdefulla och känsliga miljöer genom förbättrad 
planering av kust och havsområden samt genom formellt skydd

• Fortsätta restaurera kustmiljöer med de metoder som vi har idag

• Fortsätta metodutveckling för olika slags restaurering av kust- och 
havsmiljöer

• Fortsätta följa upp restaureringarna

• Undersöka mer specifikt hur olika typer av mänskliga aktiviteter 
påverkar havsmiljön



Tack för att ni lyssnat!





Vad är restaurering?

”Att återställa en miljö till naturligt tillstånd”

• I praktiken svårt att uppnå ett helt naturligt tillstånd eftersom människan 
så länge har påverkat naturen

• Samtidigt sker det naturliga förändringar i miljön, såsom landhöjningen, 
vilket gör det svårt att sätta e tydligt målbild
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Mars April Maj Juni Juli Augusti September

23 maj 2018: 1500
nykläckta abborryngel 

per m3

OBS! Den bästa fladan i undersökningen producerade 
6300 nykläckta abborryngel per m3


