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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 (grön infrastruktur)

• Havsmiljödirektivet (god miljöstatus)

• Vattendirektivet (god ytvattenstatus)

• Art- och habitatdirektivet (gynnsam bevarandestatus hos 
livsmiljöer och arter)

• EU:s strategi för biologisk mångfald, etc.
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Övergödning - Tillstånd

• Kvarstår som allvarligt problem

• Förbättringstecken

• Bra kunskapsunderlag

• Stark regional samordning
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Västerhavet

Östersjön
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Havsbottnens integritet

Hydrologiska förhållanden

Farliga ämnen

Farliga ämnen i livsmedel

Imposex (snäckor)

Reproduktion (Havsörn)

Reproduktion (Vitmärla)

Reproduktion (Tånglake)

Radionuklider

Oljeutsläpp

Undervattensbuller

Marint Skräp (Stränder)

Marint Skräp (Havsbotten)

Västerhavet Östersjön

Belastningar, exklusive Övergödning
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Biologisk mångfald - Sammanfattning



Arter & naturtyper i habitatdirektivet –

bevarandestatus i Sverige 2013

• Bevarandestatusen bedöms som otillfredsställande eller 

dålig för samtliga naturtyper, främst på grund av bristande 

vattenkvalitet samt påverkan från fiske och exploatering.

• Stabila eller negativa trender gör att även framtidsutsikterna 

bedöms som otillfredsställande eller dåliga.
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Arter & naturtyper i habitatdirektivet –

bevarandestatus i Sverige 2013
Marina naturtyper i 

habitatdirektivet, samt den samlade 

bedömningen av deras 

bevarandestatus per biogeografisk 

eller marin region för 2007 och 

2013. Gul = otillfredsställande och 

röd = dålig. Symboler utan tecken 

anger en stabil eller okänd trend, 

och ett minus indikerar en negativ 

trend
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Exploatering av kusten ett generellt 

problem
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Grunda kustområden – ändlig resurs

• Stor mångfald av naturtyper både över och under vattenytan 
vilka utgör livsmiljöer för många växt- och djurarter, varav många 
är hotade. 

• Produktiva, tillhandahåller ett stort antal varor och tjänster för 
människan, s.k. ekosystemtjänster. 

• Utgör bara en bråkdel av havens yta.

• Stort exploateringstryck.



Arter & naturtyper i habitatdirektivet –

bevarandestatus i Sverige 2013
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Figur. Barometer för att visualisera hur 

naturtypsgrupperna placerar sig i 

förhållande till varandra, baserat på 

statusbedömningarna 2013. 
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Fiske
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Hamnverksamhet
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Beroende av Ekosystemtjänster

Maritima sektorernas relation till 
havsmiljön

• Kostnader för dagens miljötillstånd:

• Yrkesfiske: 1,2 miljarder kr/år i minskade 
intäkter som följd av dagens miljötillstånd 

• Marin turism: uteblivna vinster: uppgår till 4,9 
miljarder kr/år 

• Marin rekreation: utebliven nytta uppskattas 
till mellan 2,8 till 3,9 miljarder kr/år 
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Ekonomisk analys



Sammantaget

För att kunna förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster är det viktigt att naturtyper restaureras, 
nyskapas och återskapas. 

Men …..
Hur får vi verkstad, ökar åtgärdstakten för att 

snabbare nå miljömålen?
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Äntligen rätt!

Och det är bara år 

2027…..



Restaureringskonferensen – ett verktyg

• Pådrivande

• Stödjande och 

• Samlande

• Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om 

bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och 

hav.
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https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/lagstiftning.html

Inspiration

Erfarenhetsutbyte Kontaktnät
Senaste nytt


