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Åtgärdsprogram

för hotade arter och naturtyper

Åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus

för sådana hotade arter och naturtyper som inte kan 

säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar mark-

och vattenanvändning och befintligt områdesskydd ska 

vara genomförda eller under genomförande senast 2015.



Lite fakta…

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper…

- har utgjort en viktig del i Sveriges biologiska mångfaldsarbete sedan 

början av 2000-talet (2004)

- är Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens verktyg för att 

tillsammans med länsstyrelserna och andra berörda aktörer arbeta för att rädda 

hotade arter och deras livsmiljöer

- finns idag ca 200 program för biotoper/naturtyper, artgrupper eller 

arter

- ”kändisar”: vitryggig hackspett, fjällräv, flodpärlmussla 

SLU Artdatabanken är kunskapsstöd till NV, HaV och Lst



Målstyrning !?

Konventioner – Globala mål  - direktiv mm 

(FN) Konventionen om biologisk mångfald (CBD)

(FN) Agenda 2030 Globala hållbarhetsmålen

15 Ekosystem och Biologisk Mångfald

EUs strategi för biologisk mångfald

(EU) Havmiljödirektivet (Havsmiljöförordningen) 

-> Åtgärdsprogram havsmiljö ÅPH

ÅPH 24 och 25

(EU) Art-& Habitatdirektivet
Inbakat i Sveriges

Miljömålsarbete



Miljömål och ÅGP… 

Generationsmålet

16 Miljökvalitetsmål

Etappmål (i 4 fokusområden)

4. Biologisk mångfald

Hotade arter och naturtyper

Åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus för sådana 

hotade arter och naturtyper som inte kan säkerställas genom pågående åtgärder 

för hållbar mark- och vattenanvändning och befintligt områdesskydd ska vara 

genomförda eller under genomförande senast 2015.



Åtgärdsprogram i Åtgärdsprogram…

ÅPH 24, Havs- och vattenmyndigheten 

Ta fram övergripande ramar för 

nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 

i marin miljö samt samordna arbetet nationellt. 

ÅPH 25, Havs- och vattenmyndigheten

Ta fram kunskapsuppbyggande program (KUP) 

för hotade arter och naturtyper i marin miljö 

samt samordna arbetet nationellt. 

Sofia Brockmark, HaV

Nationell samordnare

HaVs Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper



HaV ansvarar för nu för 21 program

16 arter/artgrupper och 5 naturtyper

12 limniska: varav Vimma och Id

2 marin/limnisk (Havs-och flodnejonöga)

7 marina:

- Kransalger i kustnära vatten (fastställs 2018)

- Musselbankar (fokus blå- & hästmusslor)

- Tumlare

- Ålgräsängar (fastställt för 2017-2021)

- KUP revmiljöer Nordsjön/Atlanten

- KUP Broskfiskar

- KUP Ostronbäddar 



Ålgräsängar

Författare: 

Per Moksnes (GU), Anita Tullrot & Fredrik Larson (Lst VG)

Ansvarigt län: Västra Götaland

kontakt/nationell koordinator: Ewa Lavett

Omfattar 9 län: Västra Götaland – Halland – Skåne - Blekinge –

Kalmar – Gotland – Östergötland – Södermanland - Stockholm

Föreslagen total budget nationellt: 82 miljoner

Huvudsaklig föreslagen finansiering: 

Havs och vattenanslaget (1:11) och EU-fond (EHFF / EU-Life)



Ålgräsängar – åtgärder 

• (Länsvisa) handlingsplaner 

• Information och rådgivning

• Utbildning

• Ny kunskap (utbredning, arter, genetik)

• Kartläggning / inventering

• Bedömningsgrunder (MÖ) 

• Övervakning (fjärranalys)

• Områdesskydd (nya/reviderad skötsel/föreskrifter)

• Tillsyn av verksamheter

• Restaurering

• Uppföljning restaurering 10 ha 



Restaureringsåtgärder 

Ålgräsängar – pågående eller på gång

Västra Götaland

Zorro – Zostera restoration (tvärvetenskapligt projekt GU)

-Handbok (HaV) för restaurering

Kompensationsrestaurering Göteborg hamn/kommun 1,4 ha

Förstudie 2017 för restaurering – slutavläsning i fält maj-juni 2018 

Ansökan till EU-fondmedel för storskalig restaurering (2 ha)…sökt 

men ännu ej beviljad…start vår 2018?

Kalmar

Restaureringsförsök mm (föregående presentation)


