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Restaurering av ögonkorall – ett EU LIFE projekt



Bakgrund

Ögonkorallrev 

• biogena rev och subtyp till Natura 2000 habitatet 1170 
Rev, enligt Habitat-direktivet. 

• ett hotat habitat och har fortsatt att minska i Sverige, i 
hela Europa.

• listas av OSPAR som ett hotat och minskande habitat

• ögonkorallen är listad som Akut hotad (CR) i den 
svenska rödlistan.

• har hög biodiversitet

UV-foto: Tomas Lundälv



Korallrev
ur skötselplanen för 
Kosterhavets nationalpark

Mål: Mängden livskraftiga rev av ögonkorall 
ska öka eller vara konstant: 

– Bevara döda och levande rev och 
antalet arter på reven

Åtgärder:

– Trål- och ankringsförbud

– Restaurering

UV-foto: Tomas Lundälv



Ögonkorall Lophelia pertusa

• Kalkskelett, kolonibildande, flera tusen år

• Vanligaste revbildande kallvattenskorallen

• 4-26 mm per år

• Associerade med höga strömhastigheter

• I Koster-Ytre Hvaler-området på mellan 

70-150 m djup

UV-foto: Tomas Lundälv

• Kallvattenkorall eller djuphavskorall

• 40-3500 m djup

• 4–13 °C

• 32-39 psu

• Saknar symbiontiska alger 

• Bildar komplexa 3D-habitat

• Mer än 1300 associerade arter

• Revet fångar upp och koncentrerar näring 

och larver

• Ger skydd och fungerar som 

’barnkammare’ 

• Viktiga födosöksområden
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Ögonkorall utbredning

•Rev i Skagerrak

•Många utdöda

•Alla revområden
skyddade från 
bottentrålning sedan 
2001 och 2015



• Skildkönade,  en koloni = ett kön

• Befruktning i fria vattenmassan

• Pelagiskt larvstadium

Reproduktion hos ögonkorall



• Natura 2000 område

• Restaurera 6 revplatser

• Total yta ca 25 ha

• Artificiella revstrukturer

• Främja settling av 
naturligt förekommande 
larver



• 2019-2025

• EU LIFE Nature and Biodiversity, Demonstrationsprojekt

• Budget drygt 30 milj kr

• Medfinansiering HaV, ca 7 milj

• 1,4 milj egen finansiering (Lst, GU)

• Länsstyrelsen projektägare

• Göteborgs universitet, Tjärnölab, partner



- Projektets mål är

• Att vidareutveckla en metod med konstgjorda revstrukturer, som 
prövats vid restaurering av tropiska korallrev, för att passa 
ögonkorallen Lophelia pertusa.

• Att kostnadseffektivt restaurera tidigare kända områden med död 
och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjorden.

• Att öka den biologiska mångfalden med levande rev.

• Att ögonkorallreven så småningom ska bidra till gynnsam 
bevarandestatus i området.

• Att sprida kunskap om ögonkorallen och hur korallrev kan 
restaureras.



- Projektets olika delar

• Metodutveckling

• Fiskereglering 

• Förberedande undersökning av 
bottnarna

• Restaurering

• Uppföljning och utvärdering

• Spridning av kunskap och resultat



- Metodutveckling

“Skräddarsy” artificiella 
revstrukturer - främja settling av 
naturligt förekommande larver

– Struktur och komposition av 
ytmaterial

– Sediment

– Vattnets strömhastighet



- Fiskereglering & bottenskydd

• Önskan om förbud mot allt fiske i restaurerings-
områdena, idag endast trålförbud

• Grisbådarna saknar bottenskydd – ny föreskrift 
föreslagen för Naturvårdsverket.



- Kartläggning av fältförhållanden

• Bottentopografi och utbredning av 
levande och död korall (AUV, ROV)

• Associerad fauna (före och efter 
restaurering)

• Salthalt, temperatur, pH, 
sedimentation, strömhastighet

Foto Susanna Strömberg



- Utsättning av revstrukturer

• Hösten 2022 och 2023

• Uppföljning: topografi 
rekrytering korall och 
associerad fauna

• Teknisk handbok Foto Susanna Strömberg



- Informationsinsatser

• www.lifelophelia.se

• Skyltar, Broschyrer

• Utställning i naturum
Kosterhavet och på
Tjärnölab

• Video 

• Båtturer med ROV

• Seminarier, konferenser

• Rapporter, publikationer

http://www.lifelophelia.se/


Aktuellt just nu



TACK!

Tack till Ann Larsson,
Susanna Strömberg, GU


