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Förord
Havs- och vattenmyndigheten har haft i uppdrag att förbereda kommande
svensk nationell havsplanering. Vi har gjort detta genom att samla kunskap
om våra omgivande hav och granska hur andra länder arbetar med havsplanering. Den svenska nationella havsplaneringen ska omfatta territorialhavet
och svensk ekonomisk zon. I den här nulägesbeskrivningen har Havs- och
vattenmyndigheten sammanställt information om hur havets resurser nyttjas,
vilka de framtida anspråken är och hur förutsättningarna ser ut. Ambitionen
är att förmedla ett tvärsektoriellt perspektiv som kan bilda utgångspunkt för
den första cykeln av nationell havsplanering.
Under arbetet med nulägesbeskrivningen har vi inhämtat underlag från
sektorsmyndigheter och länsstyrelser. För att bredda och fördjupa nulägesbilden bjöd vi in till samverkan och välkomnade synpunkter och ytterligare
information från alla intressenter. Nulägesbilden diskuterades vid en rad
konferenser under våren 2014 där alla berörda hade möjlighet att delta. Alla
synpunkter och annan information som intressenter och berörda lämnade till
Havs- och vattenmyndigheten har analyserats och sedan legat till grund för
bearbetningen av nulägesbeskrivningen.
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla er som har bidragit till arbetet
så här långt och samtidigt välkomna er och alla övriga intressenter att delta i
den fortsatta havsplaneringsprocessen.
Göteborg, mars 2015
Björn Sjöberg, avdelningschef

Havsplanering Nuläge 2014 | Kunskapsunderlag | Slutlig rapport

7

Inledning
Lagstiftning om havsplanering i Sverige
Sedan den första september 2014 har lagstiftning för statlig havsplanering
i Sverige funnits på plats. Som grund för lagstiftningen ligger regeringens
bedömning att havsplaner behövs som verktyg för hushållningen med havsområden och för att bidra till en samlad havsförvaltning. Anspråken på att
använda havet ökar och utvecklingen förväntas bidra till tillväxt. Det medför
behov av att hushålla med havet genom avvägningar mellan olika intressen
och skydda havet som en långsiktig resurs. Syftet med havsplanerna är att de
ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som innebär att ekosystemens
strukturer och funktioner bevaras och återställs vid behov.
En tionde paragraf lades till i miljöbalkens fjärde kapitel, vilken anger att
regeringen ska besluta om havsplaner som kommer att utgöra vägledning
till myndigheter och kommuner när de prövar anspråk på användning av
havsområden. En havsplan blir en del av myndigheternas och kommunernas
beslutsunderlag i fråga om vilken användning som ett havsområde är mest
lämpat för med hänsyn till områdets beskaffenhet och läge samt de behov
som finns.
Lagstiftningen om havsplanering innehåller även en bestämmelse som
möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för verksamheter och åtgärder inom ett område som omfattas av
en havsplan om sådana föreskrifter behövs för att uppnå syftet med planen.
Havsplaner ska upprättas för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och
omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte är fastigheter i
svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför baslinjen. En havsplaneringsförordning som kompletterar MB 4 kap 10§ planeras beslutas av regeringen våren 2015.
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Havsplanområden
Tidigare genomfördes en utredning för att föreslå ett system för fysisk planering av havet. Det presenterades i havsplaneringsutredningens betänkande
Planering på djupet – fysisk planering av havet (SOU 2010:91). I den här rapporten utgår indelningen av havsplanområden från det förslag till indelning
som gjordes i den tidigare havsplaneringsutredningen. Den exakta geografiska avgränsningen regleras i den kommande havsplaneringsförordningen. I
följande beskrivningar relaterar avgränsningen till:

• Bottniska viken – från norra delen av Bottniska viken ner till södra
delen av Öregrunds kustvatten.

• Östersjön – från södra delen av Öregrunds kustvatten till Kullens spets i
norra Öresund.

• Västerhavet – från Kullens spets i norra Öresund till gränsen mot Norge.
EU-direktiv om havsplanering
Havsplanering har pekats ut som ett viktigt verktyg för genomförande av EU:s
integrerade havspolitik som antogs år 2007. Den fokuserar på haven och kustområdena och deras potential för hållbar utveckling. Där ingår Blå tillväxt som
är namnet på en långsiktig strategi, framtagen av EU-kommissionen, som ska
stödja tillväxt i hela Europas havssektor.
För att skapa gemensamma ramar antog Europeiska kommissionen i juli
2014 ett direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering.
Sveriges maritima strategi
Parallellt med att havsplaneringen i Sverige utvecklas, arbetar regeringen med
att ta fram en maritim strategi. I strategin ska regeringen lämna förslag på
hur näringar kopplade till havs- och kustområden kan utvecklas. Ett övergripande mål för arbetet med den nationella maritima strategin är att utveckla
nyttjandet av havet som en resurs för fler arbetstillfällen, ökad välfärd och
livskvalitet.
Arbetet med den maritima strategin har fokus på blå tillväxt och olika
utmaningar för de maritima näringarna. Regeringen kommer att verka för
att nya marknader kan identifieras, men också se till att förutsättningar för
företagande och entreprenörskap kan förbättras. Nyttjandet ska ske utan att
en god havsmiljö äventyras för nu levande och kommande generationer.
Syftet med nulägesbeskrivningen
Havs- och vattenmyndigheten har sedan 2011 haft i uppdrag av regeringen att
arbeta med havsplaneringsfrågor. I det ingår uppbyggnad av kompetens och
att inhämta information som kan utgöra underlag för havsplaneringen, samt
att utveckla samarbete kring havsplanering med Sveriges grannländer.
Den här rapporten syftar till att ge en överskådlig bild av förutsättningar
för att nyttja havets resurser och de intressen och anspråk som finns i dagsläget, samt den förväntade utvecklingen. Havs- och vattenmyndigheten har
10
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vänt sig till nationella myndigheter och länsstyrelsen för att få underlag för
havsplaneringen utifrån deras ansvars- och verksamhetsområden. Kustlänsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med havsplaneringen och
länsstyrelserna i Västra Götalands, Kalmar och Västernorrlands län har ett
samordningsansvar. Underlagen som har tagits fram ligger till grund för
denna nulägesbeskrivning, där för havsplaneringen relevanta förhållanden
redovisas översiktligt för olika samhällssektorer och havsplanområden. Förutom myndigheternas sektorrapporter och länsstyrelsens regionala rapporter
har kompletterande underlag identifierats och använts.
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Havsplanerna kommer inte att omfatta kustområdet som ligger innanför en
nautisk mil utanför baslinjen, men sambandet mellan vad som sker i havet,
i kustområdet och på land är tydligt. I beskrivningarna i den här rapporten
görs därför ingen avgränsning mot kust och land. De faktorer som har bedömts som relevanta ingår i beskrivningarna.
Under arbetet med nulägesbeskrivningen har underlag från sektorsmyndigheter och länsstyrelser inhämtats. För att bredda och fördjupa nulägesbilden bjöd Havs- och vattenmyndigheten in till samverkan där synpunkter
och ytterligare information från alla intressenter välkomnades. Nulägesbilden
diskuterades vid en rad konferenser under våren 2014 där alla berörda hade
möjlighet att delta. Alla synpunkter och annan information som intressenter
och berörda lämnade till Havs- och vattenmyndigheten har analyserats och
sedan legat till grund för bearbetningen av nulägesbeskrivningen.
Myndigheter som har bidragit med underlagsrapporter
Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Jordbruksverket, Länsstyrelserna i Kalmar, Västernorrland och Västra Götaland i
samarbete med övriga kustlänsstyrelser, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sveriges geologiska
undersökning, Sjöfartsverket, Svenska Kraftnät, Tillväxtverket, Trafikanalys,
Trafikverket, Transportstyrelsen.
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Dokumentserie för nationell havsplanering
En serie dokument kommer att tas fram under havsplaneringsprocessen. Det
inledande dokumentet är Nulägesbeskrivningen (NL), som du håller i din
hand.
Följande dokument i serien är Inriktningsdokumentet (ID) vars syfte är att
stödja och vägleda arbetet med att utveckla havsplaner samt att skapa tydlighet för den fortsatta planeringsprocessen. Där ingår formulering av planeringsmål och strategier samt organisering och roller inom havsplaneringens
process.
Det tredje dokumentet i serien är ett förslag till havsplan (HP). En plan tas
fram för vart och ett av de tre planområdena (BV, ÖS, VH), alltså även totalt
tre planförslag. Till varje havsplan tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
fram.
De olika rapporterna märks med en symbol på omslaget enligt nedan.

N AT I O N E L L H AV S P L A N E R I N G

NL

ID

HP

MKB

Symbolen som finns på rapporten »Havsplanering —Nuläge 2014«.

N AT I O N E L L H AV S P L A N E R I N G

NL

ID

HP

MKB

Symbolen som kommer finnas på inriktningsdokumentet.

N AT I O N E L L H AV S P L A N E R I N G

NL

ID

HP

BV MKB

Symbolen som kommer finnas på havsplanerna, exemplet visar havsplanen för
Bottniska viken.

N AT I O N E L L H AV S P L A N E R I N G

NL

ID

HP

VH MKB

Symbolen som kommer finnas på miljökonsekvensbeskrivningarna som hör till varje
havsplan, exemplet visar MKB för Västerhavet.
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Sammanfattning
Ökad användning av havet
Intresset för att utveckla nyttjandet av havet som en resurs för fler arbetstillfällen, ökad välfärd och livskvalitet ökar. Därmed ökar även anspråken i våra
havsområden. Sverige har en lång kuststräcka och förutsättningar skiljer sig
åt mellan de tre havsplanområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Den internationella dimensionen är viktig eftersom många länder nyttjar
samma havsområden och samma ekosystem.
Stora miljöutmaningar i havet
Samtidigt står vi inför flera miljöutmaningar i havet och vikten av att nyttjandet sker inom ramen för vad ekosystemen tål framhålls alltmer. Siktet inom
EU är att uppnå god miljöstatus i de marina ekosystemen till år 2020 och
gemensamma mål är uppsatta. I Sverige ska tillämpningen av miljökvalitetsnormer enligt havsmiljöförordningen leda oss dit. Framtida klimatförändringar ses idag som oundvikliga och kommer att vara en faktor som förändrar förutsättningarna i havsmiljön.
Ekosystemtjänster visar betydelsen av biologisk mångfald
I havet finns en stor biologisk mångfald som bidrar till olika typer av ekosystemtjänster, vilka i sin tur bidrar till människors välfärd. Begreppet ekosystemtjänster representerar ett försök att beskriva ekosystemen ur människans
perspektiv och tydliggör vårt beroende av naturen. De beskriver ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Under arbetet med nulägesbeskrivningen har ekosystemtjänsterna biologisk mångfald,
god vattenkvalitet, livsmedel och rekreation framstått som särskilt relevanta i
förhållande till samverkande och konkurrerande intressen.
Havsplanering — rumsliga avvägningar för hållbart nyttjande
Alla intressen som gör anspråk på utrymme i havet har en koppling till
havsplanering. I den här rapporten beskrivs kulturmiljö, friluftsliv och turism, yrkesfiske, vattenbruk, sjöfart, försvar, energi, infrastruktur, utvinning
och lagring av material, forskning och miljöövervakning, samt naturskydd.
Beskrivningarna av de olika intressena visar på en mängd varierande behov.
Vissa av dem är av rumslig karaktär. De avser behov av visst område på eller
i havsbotten, i vattenpelaren, på ytan eller ovanför ytan. Rumsliga krav kan
även avse visst avstånd från kusten eller andra krav på närhet och tillgänglighet, som exempelvis till hamnar. Andra behov som maritima aktiviteter har
är av mer kvalitativ karaktär. Behoven gäller förekomsten av en viss ekosystemtjänst, en viss egenskap hos havet, till exempel vatten av en viss kvalitet.
Många av de potentiella intressekonflikter som finns i havet rör utrymme:
olika intressen och aktiviteter som inte får plats i samma område. Det finns
även många intressen som fungerar väl tillsammans och sådana som ger
positiva synergieffekter. I framtiden kan det komma fler anspråk på att nyttja
utrymme i havet. Hur stora utrymmesanspråk som kommer längre fram är
det svårt att göra en uppskattning av i dagsläget.
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Utvecklad kunskap
För utveckling av rumslig planering av havet behövs mer kunskaps- och planeringsunderlag inom alla intresseområden. Det gäller till exempel kunskap
om de marina ekosystemen och hur olika verksamheters utveckling kan
påverka förutsättningar för andra intressen.
Fördjupningsområden
Fördjupningsområdena indikerar vilka områden som är i störst behov av planering. De kan behöva prioriteras när det gäller framtagande av underlag och
de kan behöva planeras med större detaljeringsgrad än övriga delar av havet.

Slutsatser
Utifrån beskrivningarna av nuläget och analysen drar Havs- och vattenmyndigheten följande slutsatser. Geografiska slutsatser presenteras i analyskapitlet.
Slutsatser om potentiella målkonflikter och målsynergier
• Hållbar utveckling är en uttalad målsättning för de flesta intressen. Att
tvärsektoriellt tolka vad det innebär för havet, för att säkra ekonomisk
och social hållbarhet inom ramarna för den ekologiska hållbarheten, är
en grundläggande fråga i havsplaneringen.

• Målkonflikter kan finnas mellan nytta på land respektive i havet, till exempel utvinning av naturgrus på land jämfört med utvinning i havet.

• Att upprätthålla ekosystemtjänsterna som havet ger är en förutsättning

för de flesta maritima aktiviteter och den samhällsnytta de ger. Att ta tillvara ekosystemtjänster utifrån olika intressens behov kan ge potential till
ökad samhällsnytta. Samtidigt kan flera maritima aktiviteter ha negativ
påverkan på miljömål och ekosystemtjänster. Havsplaneringen har därför
en roll att utifrån dess mandat bidra till utveckling av ekosystemtjänster
och att avstyra negativ påverkan på dem.

Slutsatser om samverkande och konkurrerande intressen
• Kortsiktig respektive långsiktig nytta av olika intressen och aktiviteter bör
inom havsplaneringen analyseras utifrån de ekosystemtjänster som havet
ger. Blå tillväxt förutsätter livskraftiga ekosystem.

• I vissa geografiska områden finns särskilda behov av havsplanering för att
bidra till avvägningar mellan olika intressens nytta och påverkan.

Slutsatser om havsplaneringens mandat och möjligheter
• Havsplaneringen har stora möjligheter att påverka lokalisering av fasta
installationer och områdesskydd.

• Många av de rörliga aktiviteterna styrs av internationella överenskom-

melser, som sjöfartsreglering och EU:s fiskeripolitik. Även om havsplaneringen har begränsat direkt mandat att reglera rörliga aktiviteter finns
stora möjligheter att peka på lämpliga förändringar. Havsplanerna som
tas fram utifrån en helhetssyn på havet kommer att visa Sveriges ställningstaganden och utgöra underlag vid förhandling.
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• Många av de miljöproblem som finns i havet orsakas av verksamheter på

land, vilket inte kan lösas genom havsplanering. Däremot bidrar aktiviteter och belastning från land till miljösituationen i havet och är på så sätt
faktorer som måste tas hänsyn till i havsplaneringen.

Slutsatser för fortsatt planering
• Sverige har stora havsområden och i flera områden finns i dagsläget inte
utrymmeskonflikter, men vissa områden kräver fördjupad planering. I
första hand gäller det områden som är högt nyttjade och områden med
stor sårbarhet och/eller hög riskfaktor.

• Behovet av havsplanering beror på att trycket på nyttjande ökar samti-

digt som vi har stora miljöproblem, samt att våra grannländer planerar
angränsande havsområden.

• Trots bristande kunskapsunderlag är det nödvändigt att påbörja planeringen utifrån den kunskap som finns.

• Systematisk kunskapsuppbyggnad och kartläggning av marina naturvärden behövs för ekosystembaserad havsplanering.

• Kompetens att arbeta sektorsintegrerat och framtidsinriktat med ett helhetsperspektiv på nationell planering behöver utvecklas på flera nivåer.

• Gränsöverskridande frågor behöver koordineras med våra grannländer
tidigt i planeringsprocessen.

• Havsplaneringen i Östersjön är internationellt mer komplex på grund av

fler grannländer som vi behöver förhålla oss till. Fler länder som planerar
ökat nyttjande i angränsande havsområden medför behov av analys av
kumulativa effekter.

• Sett ur ett ekosystemperspektiv bör Sverige i havsplaneringen sträva efter
att skapa samsyn på förutsättningar och nyttjande av haven med våra
grannländer.

• Potentiella fördjupningsområden har identifierats. De bör prioriteras

när det gäller framtagande av underlag och de kan behöva planeras med
större detaljeringsgrad än övriga delar av havet.
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1. Svabergsgrunden

2
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7. Nordvästra
Gotlandshavet

2. Göteborgsområdet

3

8. Områden utanför Huvudskär och Horsten, Almagrundet samt Svenska Björn

3. Lilla Middelgrund, Fladen
och Stora Middelgrund

6
4

5
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4. Öresund, Skånes
västkust och Kriegers Flak
© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

6. Sydvästra Gotlandshavet,
Midsjöbankarna och Hoburgs bank
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5. Hanöbukten med Skånes östkust och
Blekinges sydkust samt Bornholmsgattet

Havets
ekosystem
och tillstånd
Första kapitlet i nulägesbeskrivningen baseras
till största delen på rapporten God Havsmiljö
2020, inledande bedömning av miljötillstånd
och socioekonomisk analys, som har tagits
fram inom arbetet med havsmiljöförordningen.
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Förutsättningar för ekosystemen
Som utgångpunkt för havsplanering behövs en bild av de biogeografiska faktorer som påverkar ekosystemen, havets biologiska mångfald i sig, miljötillståndet i havet, samt de ekosystemtjänster som havet står för. Syftet med detta
kapitel är att förmedla en sådan överskådlig bild.
Ett ekosystem är ett avgränsat område som hyser ett antal växter, djur och
mikroorganismer i en gemensam miljö och deras fysiska omgivning. Ekosystem begränsas inte av storlek; de kan vara stora som hela havet eller små som
enskilda tångruskor.
Salthalt
Havets salthalt sätter gränser för ekosystemen och påverkar arters utbredningsområden. Till exempel finns det en kritisk miniminivå för salthalten
i vattnet för att befruktade torskägg ska hålla sig flytande i ytvattnet och
utvecklas. Längs Sveriges kust varierar salthalten kraftigt, från cirka 3,0-3,3
procent i östra Skagerrak till 0,2-0,4 procent i Bottenviken. De större växtoch djurarternas antal går från cirka 1500 arter i Skagerrak och cirka 800
arter i Kattegatt till circa 70 arter i Östersjön söder om Gotland. Med förändringen i salthalt följer en övergång från saltsvattenarter i Skagerrak till en
dominans av sötvattensarter i Bottniska viken. Salthalten varierar också lokalt
från lägre halter vid strandlinjen, särskilt vid älvmynningar, till högre halter i
öppna havet. En viktig faktor som påverkar förutsättningarna för livet i havet
är haloklinen, det vill säga det salthaltssprångskikt som är särskilt förekommande i Egentliga Östersjön.
Temperatur
Vattentemperaturerna varierar mellan år och årstider. Sommartid är ytvattnet
cirka 20 ºC i Västerhavet och Östersjön, och cirka 13 ºC i Bottniska viken.
Under vinter och vår är temperaturen upp till 5 ºC i Östersjön och runt 0 ºC i
Bottniska viken, medan den under vintern är upp till 2 ºC i Västerhavet.

Havets salthalt sätter gränser
för de ekologiska systemen och
påverkar arters utbredningsområden. Skillnaderna mellan salta
Västerhavet och Bottniska viken
är stora. Salthalt; medel juni, juli,
augusti 2006-2011.
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Medeldjup: 43m
Som djupast: 146m

Djupförhållanden

Vattendjupet i havsområdena påverkar både
ekosystemen och hur de kan nyttjas. Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet omfattar
såväl grunda som djupa områden. Vattendjupet påverkar faktorer som omsättningstid,
skiktningsförhållanden, vågor, strömmar, ljus
och biologisk produktion.

Medeldjup: 68m
Som djupast: 293m

Djupförhållanden i havsområdena

Källa: Baltic Sea Hydrographic Comission, 2013
Djup
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© Natural Earth, Baltic Sea Hydrographic Commission, 2013.
Baltic Sea Bathymetry Database version 0.9.3. Downloaded from http://data.bshc.pro/ on 140131

Medeldjup: 23m
Medeldjup: 55m

Som djupast: 725m

Som djupast: 459m
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Kallt vatten är tyngre än varmt och skarpa skillnader i temperatur över djupet
bildar temperatursprångskikt som kallas termoklin. Sådana kan försvåra eller
helt hindra att ytvatten och vatten från djupare skikt blandas. Under våren
skapas i Östersjön en termoklin på circa 20 till 30 meters djup som senare
bryts ner av avkylning och omblandning under hösten. I Västerhavet sammanfaller ofta termoklinen med haloklinen på circa 15 till 20 meters djup. För
Bottenviken och Bottenhavet bildas en skiktning på ungefär 15 meters djup
sommartid
Vinden påverkar vattentemperaturen. När vinden blåser in mot land trycks
det varma ytvattnet in och nedåt. När det blåser ut från land trycks det varma
ytvattnet ut och kallt vatten kommer upp underifrån. Detta kallas uppvällning och är vanligt särskilt i Hanöbukten och runt Gotland. Vid uppvällning
kan vatten med högre innehåll av närsalter föras upp mot ytan.
Istäcke
I norra Bottniska vikens kustnära områden ligger istäcket längst, omkring
120 till 130 dagar om året, medan det ligger färre än 20 dagar i södra Östersjön och i Västerhavet. Under en normal vinter når den maximala utbredningen av is hela Bottniska viken och de norra delarna av Östersjön. Istäcket
påverkar bland annat vattnets omsättning.
Strömmar
Vattenströmmar transporterar syre, näringsämnen, plankton och små larver.
Transport av larver är viktigt för spridning av arter mellan havsområden och
transport av syre är viktigt för syrefattiga bottnar. Västerhavet, främst Skagerrak, har flera regelbundna och permanenta ytströmsystem. Den Baltiska
strömmen som är utströmmande Östersjövatten går längs svenska västkusten. I Bohuslän förstärks denna nordgående ytström av Jutska strömmen
som kommer via Skagen mot den svenska kusten. Den Jutska strömmen har
Dagar

Under en normal vinter når den
maximala utbredningen av is hela
Bottniska viken och de norra delarna av Östersjön.

Istäckedagar, medel 2006-2010. Källa: God havsmiljö 2020.
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Bottnar

Merparten av bottensubstraten i Sveriges
havsområden utgörs av mjukbotten; sand,
lera och silt (finare än sand men grövre
än lera). Andelen hårdbotten är däremot
begränsad. Typ av bottensubstrat har
avgörande betydelse för ekosystemen.
I grundare områden nås bottnarna av solljus vilket gör det möjligt för fotosyntetiserande organismer att leva.
Bottentyper indelat i fem klasser.
Källa: Helcom
Berg
Berg
Hårdbotten
Hårdbotten
Sand
Sand
Hårdlera
Hårdlera
Lera
Lera

© Natural Earth, Helcom
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saltare vatten vilket gör att den strömmar under Baltiska strömmen. I Östersjön finns en södergående kustström längs den svenska östkusten. Bottenströmmar påverkar bottenstrukturen och även tillförsel av näringsämnen,
partiklar samt syresituationen. I svenska havsområden har tidvatten mycket
liten betydelse.
Vindar och vågor
Vågor i svenska vatten orsakas i huvudsak av vindar. Den förhärskande vindriktningen över stora delar av svenska havsområden är västlig, vilket generellt
sett medför högre vågor i de östra delarna av havsområdena. Västliga vindar
på Nordsjön kan orsaka stora vågor i Skagerrak och kan ge upphov till vattenstånd en meter eller mer över normalnivån.
Omsättningstid
Omsättningstiden för vattnet i Västerhavet beräknas vara några få veckor
eller månader, medan omsättningstiden i Östersjön uppskattas till 30 år, i
Bottenhavet till 3 år och i Bottenviken till 5 år. Inflöden från Kattegatt som på
ett avgörande sätt förändrar förhållandena i Östersjöns djuphålor är sällsynta
och sker i medeltal var tionde år.

Ekosystem och naturvärden
Marina livsmiljöer
Sveriges havsområden hyser en mängd olika livsmiljöer. Den fria vattenmassan kan ses som en sådan. Där finns växtplankton som är basen i havets
näringskedja och som påverkar hela det marina ekosystemet. Växtplankton
äts av zooplankton som i sin tur utgör föda för fisk, vilka äts av bland annat
sälar, tumlare och sjöfågel. På hårda bottnar finns andra livsmiljöer som musselbottnar och tångskogar. Mjuka bottnar är den vanligaste typen i Sveriges
havsområden och de har många grävande djur som havsborstmaskar och i
Västerhavet havskräftor. Mjukbottnar kan även vara täckta av fröväxter och
kransalger som är viktiga födelse- och uppväxtmiljöer för fiskar. Dessa har
generellt gått tillbaka under de senaste decennierna. I Västerhavets djupare
salta och kalla vatten finns korallrev.

Bedömning av miljötillståndet
Övergripande bedömning
De marina livsmiljöerna är utsatta för ett hårt tryck och präglas av decenniers
utsläpp av näringsämnen och gifter från land och luft, i kombination med
ett hårt drivet fiske och andra mänskliga aktiviteter. Detta har resulterat i
storskaliga biotopförändringar, med igenslammade hårdbottnar, igenväxning
av grunda vikar och förändringar av de marina ekosystemens artsammansättning.
Övergödning
Övergödning, eutrofiering, uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen, till exempel kväveoxider och fosfater. I havet kan det
leda till att primärproduktionen ökar med algblomning och syrgasbrist som
24
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Marakallen

Tärnans grund
Klockgrundet

Rata
Storgrund
Väktarn

Utsjöbankar

Utsjöbankar är upphöjningar från berggrunden, som skiljer sig från grundare
liggande kustområden genom att de omges
av djupare vatten. De hyser ofta höga
biologiska värden eftersom organismer
som tidigare varit vanliga i grunda kustnära
områden, men där försvunnit eller minskat
till följd av ökade störningar, ofta finns
kvar på utsjöbankar. Kunskapen om marina
miljöer är ofta större för utsjöbankar än
för omgivande områden eftersom flera
inventeringar har genomförts för att bland
annat bedöma deras betydelse för naturvården. Utsjöbankar hyser generellt höga
naturvärden samtidigt som de är attraktiva
för anläggning av till exempel vindkraft på
grund av deras grundare förhållanden.

Vänta litets grund

Eystrasaltbanken
Gretas klackar

Finngrundet
Västra Banken

Storgrundet

Finngrundet
Östra Banken

Campsgrund
Argos grund
Grundkallegrunden

Utsjöbankar
Utsjöbankar
Tolkat
planområde
Tolkat
planområde

Grisbådarna
Persgrunden

Kopparstenarna

Svaberget
Makrillebåde och
Tuvebådarna
Vanguards
grund

Knolls grund

Kummelbank
© Natural Earth

Lilla
Middelgrund

Fladen
Hoburgs
bank

Morups bank
Röde bank
Stora
Middelgrund

Norra
Midsjöbanken
Hanöbanken

Ölands
södra grund

Kriegers flak
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Södra
Midsjöbanken

följd. Detta är ett av de största hoten mot havsmiljön. Exempel på verksamheter i havet som idag bidrar till övergödning är havsbaserade fiskodlingar i
öppna kassar. Sådana förekommer till exempel i delar av Bottniska viken där
mängden utsläpp av näringsämnen från dessa är i storleksklass med utsläppen från större industrier. De flesta källorna till övergödningen finns emellertid på land. Läckage från avloppsanläggningar från bebyggelse och industrier är en stor källa till övergödning. De stora reningsverken har minskat
sina utsläpp av gödande ämnen betydligt på senare år. Ett stort antal enskilda
avlopp står därför numera för en oproportionellt stor andel av utsläppen från
hushållen. Jordbruket bidrar med gödande ämnen via läckage av växtnäring,
från mark och grundvatten till vattendragen. Kväveläckage sker även från
skogsbruket. Andra källor till övergödning är biltrafikens utsläpp av kväveoxider och andra utsläpp från förbränning och kemiska processer. I Västerhavet
bedöms hela Kattegatt och kustnära områden i Skagerrak vara problemområden när det gäller övergödning. Skagerraks utsjövatten bedöms däremot inte
vara ett problemområde. Bottenviken bedöms inte ha problem med övergödning medan det finns indikationer på problem i Bottenhavet. I Östersjön är
problemen med övergödning störst. Övergödning i svenska vatten påverkar
habitat i både vattenmassan och på olika typer av bottnar.
Bottnar med syrebrist
I Östersjöns planområde är en stor del av de djupare liggande bottnarna
helt eller nästan helt utan syre. I Västerhavet förekommer periodvis låga
syrgaskoncentrationer i södra Kattegatt och i östra Skagerrak (främst i inre
fjordsystem) medan samma problem inte finns i Bottniska viken. Syrebristen
bidrar till minskad biologisk mångfald, förändrad artsammansättning och
påverkar ekosystemen negativt.

Stora delar av Östersjöns botten
har syrebrist. I Västerhavet förekommer periodvis låga syrehalter,
medan bottnarna i Bottniska viken
mår bättre.

Syrehalt nästan ständigt < 2ml/l
Syrehalt tidvis < 2ml/l
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EU:s ramdirektiv för vatten

Vattendirektivet infördes år 2000 och
syftar till ett långsiktigt och hållbart
nyttjande av våra vattenresurser. Det
övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus
till år 2015, eller senast till år 2027.
God status innebär god ekologisk och
vattenkemisk status i alla inlands- och
kustvatten. Ekologisk status ger en
bedömning av den biologiska mångfaldens
kvalitet. Om vattenförekomsten
Kustoch övergångsvatten
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Klimatförändring
Under senare år har nya hot tillkommit genom klimatförändringen som bland
annat innebär en ökad havsförsurning. Ökande halter av koldioxid i atmosfären
som löser sig i havsvattnet medför att havsvattnets pH sjunker – havet försuras.
Sjunkande pH-värde har konstaterats i världshaven och även i svenska havsområden. Försurningen av haven påverkar lösligheten av kalk och kommer att
få konsekvenser för växt- och djurarter samt de marina ekosystemen. Varmare
havsvatten gör det lättare för nya främmande arter att etablera sig i våra havsområden och ger en ökad syrekonsumtion vilket kommer att påverka Östersjöns syrgassituation. Temperaturökning, pH-förändringar och salthaltsförändringar är faktorer som kan påverka det marina livet både lokalt och i större
skala. Tillsammans kan dessa förändringar öka stressen på marina organismer.
Marin mångfald
Bestånden av större rovfiskar har minskat på grund av ett intensivt fiske, vilket
bland annat har lett till ett riktat fiske mot tidigare kommersiellt ointressanta
arter på en lägre trofisk nivå. Det ökade fisketrycket påverkar därmed inte bara
enskilda fiskarter, utan leder till förändringar i hela ekosystemet. Fisket påverkar även marina däggdjur och fåglar, som fastnar i näten och drunknar. Även
bottenfaunan påverkas av fisket, i synnerhet av den omfattande trålningen som
gör det svårt för storvuxna och långlivade bottendjur som till exempel sjöpennor att återhämta sig. En sekundär men minst lika allvarlig påverkan har det
upprivna slammet, vilket lägger sig som ett kvävande täcke över omgivande
områden. Detta påverkar fastsittande filtrerande djur, som exempelvis svampdjur. Tillförsel av främmande arter genom t.ex. sjöfart är också ett exempel på
marin påverkan med svårförutsägbara effekter.
Den allvarliga situationen i havet återspeglas bland annat av ArtDatabankens
rödlista (år 2010) där andelen rödlistade arter i marin miljö bedömdes vara
högre än i någon annan livsmiljö. Rödlistan visar att många arter som tidigare
påträffades regelbundet har blivit mycket ovanliga eller rentav försvunnit i kustnära miljöer. I många fall finns arterna kvar längre ut, där övergödningen inte
är lika påtaglig. Andra arter återfinns idag endast i små, isolerade områden som
på grund av sin svårtillgänglighet undgått trålning.
Situationen för den marina mångfalden är allvarlig och kunskapsläget vad
gäller marina arters förekomst och utbredning är generellt mycket sämre än
för andra miljöer. Det finns en betydande risk för att många arter inte fångas
upp av rödlistan på grund av bristande populationsdata. Ett exempel är svampdjuren som på grund av bristande kunskap saknas helt i rödlistan. De stora
förändringar som har skett i havsmiljön kan därmed påverka långt fler arter än
vad rödlistan återspeglar.
Sverige har ett ansvar för att bevara de arter och naturtyper som omfattas
av EU:s art- och habitatdirektiv. Dessa ska enligt direktivet, och i enlighet med
EU:s strategi för biologisk mångfald, nå gynnsam bevarandestatus senast år
2021. I svenska kust- och havsområden förekommer arton naturtyper och sju
arter som omfattas av direktivet.
Växtliv
Växtklädda bottnar är bland de mest produktiva och artrika. Artrikedomen är
hög utmed alla kuster. De dominerande växtgrupperna förändras från Skagerrak till Bottenviken , men allmänt gäller att så kallade makroalger, tång, har
stor betydelse för den lokala biologiska mångfalden. På grunda mjukbottnar
28

Havsplanering Nuläge 2014 | Kunskapsunderlag | Slutlig rapport

Områden utan koncentration av befintliga
områdesskydd och regleringar

Områden med högre koncentration av
befintliga områdesskydd och regleringar
Tolkat planområde

Koncentrationsområden för
biologiska och ekologiska värden
utifrån områdesskydd och regleringar samt andra underlag som
anger marina naturvärden. Kartan
ger en indikation på ekologiska
värdekärnor men den visar långt
ifrån en fullständig bild.
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Kartan är baserad på en analys av befintliga områdesskydd och underlag, bland annat
förekomst av ålgräsängar, förekomst av rödlistade arter (västkusten), övervintringsområden för fågel, förekomst av tumlare och vikare, Ramsarområden, planerat
områdesskydd, naturreservat, nationalparker, Natura 2000-områden, Ospar-MPA,
Helcom-BSPA, IBA-områden (fågel), fotisk zon, djur- och växtskyddsområden, fredningsområden för fiske samt områden för lek, uppväxt & uppvandring för fisk.

i Östersjön kan istället kransalger tillsammans med gömfröiga växter fylla
samma funktion.
I Västerhavet finns omkring 350 algarter, medan det endast finns ett fåtal
marina gömfröiga växter. I södra Östersjön finns cirka 100 arter makroalger,
men liksom i Västerhavet är en majoritet av dessa mycket ovanliga. I södra
Östersjön dominerar blås- och sågtång på hårdbotten. I Bottniska viken
minskar antalet marina arter ju längre norrut man kommer. Där domineras
grunda mjukbottnar av olika arter av gömfröiga kärlväxter och kransalger,
medan blåstång och den lokala arten smaltång fyller en betydesefull ekologisk funktion på hårdbotten.
I både Östersjön och Västerhavet har en stor tillförsel av näringsämnen
inneburit stora förändringar längs kusten. Närsalter ökar mängden växtplankton och organiska partiklar i vattnet, vilket minskar ljustillgången för
växterna. Ökad näringstillgång gynnar generellt snabbväxande alger. Långsiktiga förändringar i tångsamhällen varierar längs Sveriges kust. En nedHavsplanering Nuläge 2014 | Kunskapsunderlag | Slutlig rapport
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gång har pågått länge i Skagerrak liksom i Blekinge och Kalmarsund medan
djuputbredningen av tång i Stockholmsområdet återhämtat sig och i vissa
områden är utbredningsdjupet på samma nivå som på 1940-talet.
Däggdjur
De marina däggdjur som förekommer i svenska vatten är gråsäl, knubbsäl,
vikaresäl och tumlare. Gråsälen är den största av sälarterna och finns framför
allt i Östersjön. Knubbsälen är vanligast i Västerhavet. Vikaren är den minsta
sälarten och den lever i Bottniska viken. Tumlaren är den enda valart som
regelbundet förekommer i svenska vatten.
I Östersjön är tumlare rödlistad som akut hotad, knubbsäl som sårbar och
vikare som nära hotad, medan gråsälen inte är upptagen på den svenska rödlistan. I Västerhavet är tumlare klassad som sårbar, men situationen för gråsäl
och knubbsäl är gynnsam. Utbredningsområdena är tillfredställande utom
för knubbsäl i Östersjön och för vikare.
Situationen för alla tre sälarterna har förbättrats sedan 1970-talet, då de
var akut hotade på grund av jakt och låg fruktsamhet. Beståndet av knubbsäl
i Västerhavet växer nu i normal takt, medan beståndet i Kalmarsund växer
saktare. Gråsälsbeståndet i Östersjön har också en bra tillväxttakt, medan
beståndet av vikare i Bottniska viken ökar långsammare än väntat.
Fisk
Fiskfaunans sammansättning i Västerhavet är ungefär densamma som i
övriga Nordsjön. Omkring 80 marina fiskarter förökar sig i svenska vatten.
Antalet fiskarter minskar generellt från Skagerrak mot Öresund. Torsk, sill,
skarpsill och tobis dominerar, samt på sand- och lerbottnar oftast plattfiskar.
I Östersjön förekommer cirka 50 fiskarter vilket är lägre än i Västerhavet på
grund av den lägre salthalten. De vanligaste arterna i utsjöområden är torsk,
sill och skarpsill, medan kustområden i Östersjön och Bottniska viken domineras av sötvattenarter, framför allt abborre och mört. Ål förekommer längs
hela kusten, men mer allmänt i de södra delarna. Bestånden av lax, öring, ål
och till viss del även sik, är en blandning av naturlig och utplanterad fisk.
Fisksamhället i Västerhavet har sedan slutet av 1800-talet minskat med
avseende på stor vuxen rovfisk medan små och unga individer nu dominerar. Nivåerna är inte tillfredställande även om mängden stor fisk åter ökar.
Bestånden av torsk är på en så låg nivå att de bedöms ha minskad reproduktionskapacitet.
Exempel på arter som påverkats starkt av fisketryck är torsk, kolja, tunga,
rödspotta och lyrtorsk. Återhämtningen går långsamt trots att trålgränsen
flyttats ut och andra bevarandeåtgärder har genomförts. I Öresundsområdet,
där trålfiske varit förbjudet sedan 1930-talet, är läget avsevärt bättre men även
här har andelen stor fisk minskat de senaste åren.
Beståndet av torsk i östra delen av Östersjön minskade drastiskt i slutet av
1980-talet vilket berodde på fisketryck samt påverkan från säl och skarv. Beståndet har ökat sedan år 2005, men det är fortfarande tämligen litet. Bestånden av sik minskar i Bottenhavet, medan bestånden i Östersjön och Bottenviken ligger på en stabil nivå. För siklöjan, som är den ekonomiskt viktigaste
arten i Bottenviken bedöms beståndsutveckling positiv vid ett oförändrat
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fisketryck under kommande år. Situationen för vild lax har en tydlig positiv
trend i de stora oreglerade norrlandsälvarna medan den i flertalet mindre
vattendrag och i Östersjön är oroande. Även situationen för ål är kritisk i
Östersjön.
Den främsta mänskliga påverkan på fiskbestånden utgörs av fisket, men
påverkan sker även från tillförsel av näringsämnen, exploatering och fysisk påverkan på livsmiljöer, samt miljögifter. En osäkerhetsfaktor är hur
klimatförändringar och den ökade utbredningen av bottnar med syrebrist
i Östersjön påverkar fiskens livsmiljö och födobas. Reglering av älvar samt
andra dammar och rensningar i både större och mindre vattendrag påverkar
fiskbestånd och fiske genom att begränsa tillgången till lämpliga lekområden.
Fågel
Dominerande häckfåglar i Västerhavet är ejder och måsfåglar som gråtrut.
Huvuddelen häckar i Bohusläns skärgårdar, men betydande kolonier förekommer även på öar i Kattegatt.
Även i Östersjöns skärgårdar dominerar ejder, men därutöver finns stora
bestånd av ett flertal andra dykänder och måsfåglar. En minskning i de
svenska häckbestånden för svärtan började redan på 1950-talet. Ejdern har
sedan mitten av 1990-talet minskat drastiskt. På Karlsöarna finns kolonier
av tordmule och sillgrissla. Tordmule, sillgrissla och tobisgrissla finns även
längre norrut i Östersjön och i Bottniska viken, till exempel på ön Bonden i
Norra Kvarken. Havsörn är en typisk art för Östersjön och Bottniska viken.
Bland rastande och övervintrande sjöfåglar dominerar ejder, svärta och
sjöorre på Västkusten, samt ett betydande antal knipor och knölsvanar i inre
farvatten. Särskilt i samband med stormar förekommer där också under hösten och vintern stormfågel och havssula. Även andra arter ses regelbundet.
Tretåig mås häckar på Nidingen. De övervintrande bestånden av sjöfåglar i
Östersjön och Bottniska viken domineras av dykänder som vigg, samt alfågel.
Även alkorna övervintrar i Östersjön och Bottniska viken liksom olika arter
av måsar.
Många havslevande fågelarter, som alfågel, ejder och svärta, minskar
drastiskt i Östersjön och trycket ökar samtidigt på deras habitat bland annat
genom att många vindkraftsparker planeras i främst tyska, danska, polska
och svenska vatten i södra Östersjön. En art som alfågel övervintrar och är
helt beroende av till exempel grunda utsjöbankar med rik förekomst av blåmusslor. Det finns risk för att fåglarna trängs bort från dessa viktiga habitat
som är begränsade till ett fåtal platser i södra Östersjön. Forskning tyder på
att vissa arter, däribland alfågel, ofta inte återvänder till ett område som har
exploaterats.
Fladdermöss
I Sverige förekommer flera fladdermusarter. Tidigare saknades kunskap om
i vilken mån fladdermöss rör sig över havet. Senare års undersökningar har
visat att fladdermöss inte bara migrerar i stråk längs kusterna utan även kan
ta sig längre ut till havs för att jaga insekter. Denna jakt är säsongsbunden till
sommaren-sensommaren och beroende av lugnt väder. Systematisk kartering
av fladdermöss i kust- och havsområden saknas fortfarande.
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Ryggradslösa djur
De marina ryggradslösa djuren står för en stor del av havets biologiska mångfald samtidigt som ett begränsat antal arter dominerar över större områden.
Blåmusselbankar utgör substrat för andra organismer och indikerar därför
hög biologisk mångfald. Även mjukbottnar som är relativt opverkade av trålning kan ha högt skyddsvärde eftersom de ofta hyser hotade grävande organismer och olika arter av sjöpennor. Utbredningen och sammansättningen
av arter av ryggradslösa djur på bottnarna har genomgått förändringar under
de senaste hundra åren. Fiskeverksamhet, utsläpp från avlopp, jordbruk
och andra verksamheter påverkar deras förutsättningar. Vissa kräftdjur som
nordhavsräka, krabbtaska, hummer och havskräfta är ryggradslösa djur som
har stor betydelse för människan. Nordhavsräkans bestånd har minskat kraftigt under senare år.

Brister i ekosystemens struktur och funktion
På grund av olika brister i ekosystemens struktur och funktion kan kriterierna för god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet inte uppnås (se beskrivning av havsmiljödirektivet i avsnittet om naturskydd). Brister som har
identifierats är till exempel hotade fiskarter med små eller minskande populationsstorlekar, påverkade eller krympande marina livsmiljöer och alltför låg
syrehalt. I många fall kan bristerna kopplas samman med olika aktiviteter.
I avsnitten om olika sektorers användning av havet ingår beskrivningar av
deras miljöpåverkan. Det är viktigt att bedöma hur olika aktiviteters samlade
belastning påverkar miljön, så kallad kumulativ påverkan.

Ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster beskriver ekosystemens direkta och indirekta
bidrag till människors välbefinnande. Det representerar ett försök att beskriva ekosystemen ur människans perspektiv och tydliggör vårt beroende
av naturen. Ekosystemtjänster delas ofta in i de fyra kategorierna stödjande,
reglerande, försörjande och kulturella.
Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande funktioner i ekosystemen

som är en förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna, till exempel
fotosyntes och biokemiska kretslopp.

Reglerande ekosystemtjänster är nyttan människor har av ekosystemfunk-

tioner som påverkar miljöfaktorer, till exempel klimat, översvämningar och
avfallsnedbrytning.

Försörjande ekosystemtjänster är de livsnödvändiga resurser som naturen

tillhandahåller, till exempel syre, rent vatten och råvaror.

Kulturella ekosystemtjänster omfattar andliga och upplevelsemässiga vär-

den som bidrar till vårt välbefinnande, till exempel skönhet, inspiration och
rekreation.
Biologisk mångfald är en nödvändig förutsättning för att ekosystemen ska ha
kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Många olika ekosystem och naturtyper, olika arter och stor genetisk variation inom arterna behövs för att
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ekosystemen ska vara livskraftiga och ha förmåga till anpassning och vidareutveckling trots störningar (resiliens).
Vissa ekosystemtjänster är mer synliga än andra, som råvaror vi använder
till material och mat. Andra är indirekta och svårare att värdera. Genom att
analysera vilka ekosystemtjänster vi får från havet blir vikten av att upprätthålla dem tydligare. I avsnitten om olika intressen längre fram i nulägesbeskrivningen beskrivs vilka ekosystemtjänster som respektive intresse är
beroende av och vilka som de kan påverka negativt.
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Befolkning
Det andra kapitlet i nulägesbeskrivningen
baseras till stor del på de tre regionala
rapporter som länsstyrelserna i Kalmar,
Västernorrlands och Västra Götalands
län har tagit fram tillsammans med övriga
kustlänsstyrelser. Materialet har kompletterats med information från ett antal
sektorrapporter som har tagits fram av
nationella myndigheter.
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Bebyggelse och samhällen
Förhistorisk utveckling
Människor har levt och verkat vid kusten genom alla tider. Det finns rikligt
med lämningar från bronsåldern, järnåldern och medeltiden i nära anslutning till havet. De första människorna som besökte Sveriges västkust var jägare, samlare och fiskare. Under yngre stenåldern introducerades jordbruket
och människan blev bofast. Landhöjningen har gjort att det finns maritima
kulturmiljöer långt från dagens kust, särskilt vid Bottniska viken och norra
delen av Östersjön och Västerhavet. I södra delen av Östersjön och Västerhavet har landet istället sänkts, vilket gör att det här finns boplatser från stenåldern på havets botten. Vid Bottniska vikens kust var säljakt och fiske tidigt
betydande kustnäringar. Vid Västerhavet blev återkommande sillperioder
underlag för växande bosättningar längs kusten. Vissa av de fiskelägen som
anlades utvecklades senare till kustsamhällen.
Samhällen etableras
Under vikingatiden gav sig nordborna ut på handelsresor och plundringståg.
De bedrev handel med bland annat slavar och pälsverk. I början av 700-talet
byggs också de första städerna i Norden. Från 1100-talet utvecklades Hansan
till ett handelsförbund av städer i Nordeuropa, som handlade med silver, järn,
koppar, silver, salt och fisk. Inte minst var sillen en viktig handelsvara.
Flertalet av de nuvarande städerna längs kusten vid Västerhavet och Östersjön har medeltida anor, liksom några städer vid Bottniska viken. De flesta
övriga kuststäder, däribland Göteborg har anor från 1600-talet. Bohuslän,
Halland, Skåne, Blekinge och Gotland blev svenska i samband med frederna
i Brömsebro år 1645 och i Roskilde år 1658. Sedan 1600-talet har kusten i hög
grad även präglats av industriell verksamhet, först med järnbruk och senare
sågverk och pappersindustrier. Dessa verksamheter har använt havet som
transportled, som resurs för sina processer och som mottagare av restprodukter som dumpats i havet.
Glest befolkat
Även om befolkningen länge varit koncentrerad till kusten har den dock
länge varit glest befolkad. Runt år 1820 hade bara tre städer, Stockholm, Göteborg och Karlskrona, mer än 10 000 invånare. Under de senaste 200 åren har
Sverige genomgått en enorm omvandling från ett samhälle med jordbruk och
fiske som basnäringar, där en stor del av handeln sköttes längs kusterna eller
via vattenvägar.
Urbaniseringen går snabbare
Urbaniseringen har gått särskilt snabbt under de senaste 50 åren, då främst de
större städerna har vuxit. Kustområden på längre avstånd från storstadsregionerna har ofta tappat befolkning, och permanentbebyggelse har övergått till
att bli fritidsbebyggelse.
På senare tid har inte minst områden inom pendlingsavstånd till de tre
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö vuxit. En del av denna
tillväxt har även skett genom att tidigare fritidsbebyggelse fått ny perma-
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nentboende befolkning. Det gäller exempelvis områden längs kusten med
pendlingsavstånd till Göteborg i södra Bohuslän och norra delen av Halland.
Många attraktiva kustområden lockar även turister på sommaren, vilket på
nytt har gett underlag för permanentboende med försörjning inom turistnäringen.

Nuvarande befolkningsfördelning
Den historiska betydelsen av havet som transportled eller som källa för mat
avspeglas än idag i den geografiska koncentrationen av befolkning längs kusterna. Inom 10 kilometer från kustlinjen fanns år 2010 närmare halva befolkningen eller 49 procent, motsvarande 4,6 miljoner invånare. Om kustzonen
utökas till 50 kilometer är andelen 71 procent av befolkningen, vilket motsvarar omkring 6,7 miljoner invånare. Sveriges tre största kommuner Stockholm,
Göteborg och Malmö har alla kontakt med havet. Av de 50 största kommunerna ligger mer än fyra femtedelar i kontakt med havet eller någon av de tre
stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren.

Inom 10 kilometer från kustlinjen finns 49
procent av Sveriges befolkning. Större öar
räknas in i kustlinjen. Källa: SCB
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Bottniska viken
Kustområdet vid Bottniska viken inkluderar Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län samt 20 kommuner med totalt
cirka 780 000 invånare. Befolkningen i kustkommunerna längs Bottniska
viken har under de tio senaste åren ökat långsammare än riksgenomsnittet. I
jämförelse med andra kustområden i Sverige är området vid Bottniska viken
också mindre tätbefolkat. 11 av 20 kommuner har färre än 25 000 invånare.
Många kommuner täcker samtidigt en relativt stor yta med ett långt kustområde.
Umeå är den folkrikaste av Bottniska vikens kustkommuner med över
115 000 invånare. Även Gävle och Sundsvall är relativt stora kommuner med
nästan 100 000 invånare. Umeå har haft den största befolkningsökningen de
senaste tio åren med drygt 10 procent, men även Gävle, Luleå och Sundsvall
har under perioden ökat med mer än 2 procent.
Östersjön
På land varierar förutsättningarna, från Skånes sandstränder via Gotlands
klintkuster av kalksten till Stockholms skärgård med öar och skär av gnejs
och granit. I de mer tätbefolkade kustområdena i Skåne och Stockholms län
är trycket stort mot de attraktiva kustnära områdena. På Gotland och Öland
är fritidssektorn och turismen viktig.
Kuststräckan rymmer både områden som är öppna ut mot havet, som i
Skåne och på Gotland samt områden som är mer av sluten skärgårdskaraktär i Blekinge, norra Kalmar län, Östergötlands län, Södermanlands län och
Stockholms län. Även Öland och Gotland bidrar med unika förutsättningar
när det gäller hur havet har präglat förutsättningarna för livet. Kustområdet
längs Östersjön består av 39 kommuner i sju län. Kustkommunerna rymmer
en befolkning om totalt 2,8 miljoner invånare. Detta område har en totalt sett
stark befolkningstillväxt, framförallt i Stockholms län, samt Malmö, Helsingborg och Norrköping. Många andra kommuner har samtidigt stagnerande
eller minskande befolkning.
I Stockholmsområdet utgör skärgårdsöar med fast förbindelse en möjlighet när det gäller att möta boendeefterfrågan. Öar utan fast förbindelse utgör
en storstadsnära glesbygd. Blekinge är ett relativt tätbefolkat län, där cirka 75
procent av invånarna bor i tätort. Länets södra kust anses generellt sett också
vara mycket attraktivt för exploatering av ny bebyggelse. Gotlands kommun
bedriver kustzonsplanering för att söka områden för havsnära boende som
ett viktigt led i att öka befolkningen på Gotland.
I dag styrs anspråken i kustnära områden av till exempel vindkraftutbyggnad, behovet av sjötransporter och av en stor efterfrågan på kustnära boende.
På många håll ökar antalet åretruntboende genom permanentning av sommarbostäder. Samtidigt sker en motsatt utveckling på andra håll, till exempel
på Skånes östkust. Brist på försörjningsmöjligheter gör att människor lämnar
kustnära orter på längre avstånd från de växande storstadsregionerna. När
områden avfolkas övergår de lediga husen ofta till fritidshus.
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Heta, svala och neutrala
områden för bebyggelseoch befolkningsutveckling
Källa: Förvaltningsindex,

Förvaltningsindex, ny metod
Riksantikvarieämbetet
med tre
originalvariabler
Få
Fåboende
boende
Svalt
Svalt
Neutralt
Neutralt
Hett
Hett

© Natural Earth, RAÄ (2010)

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Västerhavet
Landområdet innanför Västerhavet består av tre län, Västra Götalands län,
Hallands län och en mindre del av Skånes län. Området består av totalt 20
kustkommuner varav 12 ligger i Västra Götaland, 5 i Halland och 3 i Skåne.
Totalt bor 1,1 miljon människor i kustkommunerna längs med Västerhavet.
Landområdet är mångfacetterat och kontrastrikt. I norr finns skärgården
med en mängd stora och små öar och i söder långsträckta stränder och bördiga slättområden. Här finns glesbygd och storstad om vartannat. Göteborg
är den största staden, med drygt en halv miljon invånare motsvarande hälften
av befolkningen i kustkommunerna. Halmstad är näst största kommun med
drygt 90 000 invånare. Sjöfarten är en viktig komponent i kustzonen med
Göteborgs hamn, som den i särklass största godshamnen. Det finns också
hamnar för persontransporter till Danmark, Tyskland och Norge från Göteborg, Varberg och Strömstad.
Turismen ökar och exploateringstrycket är högt i kustzonen. Under sommaren fördubblas befolkningen i Halland och femdubblas i norra Bohuslän.
Även båtlivet är omfattande och 27 procent av alla gästnätter för båtlivet i
Sverige är förlagda till norra Bohuslän.

Utveckling och trender
Riksantikvarieämbetets förvaltningsindex speglar utvecklingstrender i olika
delar i Sverige. Bland annat indikerar indexet geografiskt vilka områden som
omfattas av hög befolkningsutveckling och hög bebyggelseutveckling. Expansiva områden längs kusten, med hög tillväxt av befolkning och fritidsboende,
finns längs Västkusten, i Skåne och Blekinge, Öland och Stockholmsregionen.
Norra Bohuslän (förutom Strömstad) har befolkningsminskning, samtidigt
med ett högt exploateringstryck för fritidsbebyggelse. För att utveckla kustoch skärgårdsområden behöver exploateringstrycket balanseras mot behovet
av områden för rekreation och bevarande av kustnära kulturmiljöer.
Miljöpåverkan
Den stora befolkningen som bor vid kusten ger upphov till omfattande påverkan på havsmiljön. Även näringarna som är koncentrerade till kusten påverkar havet med utsläpp och på annat sätt. Det handlar till en del om diffusa
utsläpp som sker till luft och mark och i förlängningen påverkar havet genom
till exempel övergödning och havsförsurning.
En annan negativ miljöpåverkan som kan ske både direkt och indirekt är
tillförseln av marint skräp. Direkt genom bristfällig avfallshantering, nedskräpning och dumpning av avfall till havs eller längs med kusten, från såväl
de maritima näringarna som turism och rekreation. Indirekt genom att skräpet förs från land och städer med vindar och vattendrag till våra hav.
Tillgång till rekreationsområden är liksom kommersiell och offentlig
service i många delar av landet en förutsättning för att attrahera befolkning
och för att näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas i alla delar av landet.
Värdefulla natur-, kultur- och miljövärden behöver bevaras samtidigt som
tillväxtpotentialen tas tillvara.
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Verksamheter och näringar
Maritima näringar kan definieras på olika sätt. I en studie av Vinnova bedömdes att de maritima näringarna under 2011 svarade för 34 000 sysselsatta
i Sverige vid drygt 2 000 företag och arbetsställen. Marin måltidsturism,
kommersiell logi i marin miljö och marin besöksnäring ingick inte bedömningen.
I en annan statistikbearbetning, genomförd inom ramen för arbetet med
havsmiljöförvaltningen, där de nämnda delsegmenten för marin turism
ingick, beräknas sysselsättningen år 2009 till ungefär det dubbla. Sett till
omsättning dominerade samma år turism och rekreation, sjöfart, arbete med
farleder och hamnar. Fiske och vattenbruk stod för en mindre andel.
I Vinnovas undersökning från år 2011 fanns nästan hälften av alla anställda
inom sjöfarten. Ett begränsat antal stora företag med många anställda dominerade. Det finns rederier och hamnar på flera platser i landet, framförallt i
Göteborg, Stockholm, Malmö, Helsingborg och Trelleborg. Inom sjöfarten
var 37 procent av de sysselsatta anställda vid utländskt ägda företag. Omkring
en fjärdedel av de anställda fanns inom skeppsvarv, tillverkning av fritidsbåtar och andra teknikföretag. Fiske och vattenbruk svarade för 12 procent av
de anställda, men 20 procent av arbetsställena. Många företag inom fiskerinäringen är små med få anställda och lokalt förankrade. Fritid och turism
svarade, med en snäv avgränsning, för omkring 8 procent av de sysselsatta.
Havsbaserad energiproduktion svarade endast för ett litet antal sysselsatta.

7%7%

4%4%1%
1%

Marin
turism
Marin
turism
och och
rekreation
rekreation
Båtliv
och marinor
Båtliv
och marinor

43%

43%

Yrkesfiske och
Yrkesfiske och
vattenbruk

vattenbruk

Sjöfart och farleder

Sjöfart och farleder

Hamnar

37%

Hamnar

37%

Fördelning av nettoomsättning i de
maritima näringarna år 2009. Marin
måltidsturism, logi och besöksnäring
ingår. Källa: God havsmiljö 2020,
Havs- och vattenmyndigheten, 2012

Fiskberedning

Fiskberedning

Övrigt
1%

1%

7%

Övrigt

7%
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Regional struktur
De maritima näringarna är koncentrerade till kusten och särskilt i storstadsregionerna. Det gäller framförallt Västra Götaland, följt av Stockholmsregionen, Skåne och Blekinge. De maritima företagen i Västra Götalands län står
för 45 procent av alla anställda inom de maritima näringarna, följt av Stockholms län med 22 procent, Skåne län 11 procent och Blekinge län 4 procent.
Gotlands län har störst andel sysselsatta i maritima näringar av alla sysselsatta
följt av Västra Götalands län och Blekinge län. Fördelat på de tre havsregionerna innebär detta att Västerhavets kust svarar för nära hälften av alla sysselsatta inom de maritima näringarna med 47 procent, Östersjön för en något
mindre andel med 43 procent och Bottniska viken för omkring 6 procent av
de sysselsatta.
Tillväxt och regional utveckling
Tillgång till arbetskraft är en av de viktigaste lokaliseringsfaktorerna för
företag. Specialiseringen inom näringslivet leder till att företagen efterfrågar kreativ och kompetent arbetskraft. Näringslivet utvecklas därför i större
omfattning än tidigare på platser med hög befolkningskoncentration, och fler
människor flyttar till dessa platser för arbete.
Andra delar av näringslivet har andra lokaliseringspreferenser, till exempel
den växande besöksnäringen och den råvaruintensiva delen av industrin. För
att dessa näringar ska kunna rekrytera och utvecklas har attraktiva boendemiljöer stor betydelse, till exempel i anslutning till kust och hav.

Källa: Tillväxtverket
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Utveckling och trender
De maritima näringarna visade på en stabil utveckling med något ökat antal
anställda under åren 2006-2008. Finanskrisen påverkade särskilt sjöfarten,
med ett tydligt trendbrott med minskande antal anställda sedan år 2008.
En viktig orsaken till minskningen är utflaggningen av svenska fartyg till
internationella register. Detta ledde till att antalet fartyg under svensk flagg
minskade med omkring 30 procent under perioden 2008-2011. Turismen är
en snabbt växande näring.
Blå tillväxt
I EU:s integrerade havspolitik lyfts havet fram som en potentiell resurs för att
stärka tillväxten inom Europa. Blå tillväxt, som är en långsiktig EU-strategi
för att stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet, har
utvecklats som den integrerade havspolitikens bidrag till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Haven och oceanerna ses i strategin
som drivkrafter för den europeiska ekonomin med stor innovations- och
tillväxtpotential. I Sverige är blå tillväxt ett centralt begrepp i det arbete som
pågår med att utveckla en svensk maritim strategi som syftar till fler jobb,
ökad välfärd och livskvalitet där utvecklingen ska ske utifrån en hållbar
användning av havens och kustområdenas resurser. Arbetet omfattar även
havsplanering som ett verktyg för arbetstillfällen och utveckling.
EU:s blå ekonomi står för 5,4 miljoner arbetstillfällen och har ett bruttoförädlingsvärde på strax under 500 miljarder euro per år. I EU:s strategi för blå
tillväxt kartläggs flera områden där ytterligare tillväxt är möjlig; vattenbruk,
kustturism, marin bioteknik, havsenergi och utvinning av material till havs. I
strategin ingår åtgärder för att öka kunskapen om haven, havsplanering och
ökad integrering av sjöövervakning. Strategin ska bland annat genomföras
med stöd av havsområdesstrategier som EU har antagit. Ett exempel är Östersjöstrategin där länderna kommit överrens om att det ska finnas havsplaner
för Östersjön senast år 2020.
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Intressen och
förutsättningar
Det tredje kapitlet i nulägesbeskrivningen
beskriver de intressen som är beroende av
utrymme i havet. Denna del baseras till stor
del på sektorrapporter som har tagits fram
av nationella myndigheter.
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Kulturmiljö

Betydelse i samhället
Kulturhistoriska värden har betydelse för människors välbefinnande och för
identitet och sammanhang i tillvaron. Kulturmiljön har även betydelse för
lokal och regional ekonomisk utveckling. Kust- och skärgårdslandskapen
har till stor del präglats av de traditionella näringarna fiske, sjöfart, jordbruk,
industri och turism som i sin tur uppstått just där på grund av kopplingen
till havet. Värdefulla miljöer, landskap och byggnader är här knutna till
skärgårdsjordbruket, fiskelägen och badorter, hamnar, befästningar, fyr- och
lotsplatser samt kustanknuten industri. Ofta kan kulturvärden som identifieras till havs få sin förklaring och sitt sammanhang av lämningar eller miljöer
på land.
Sjöfarten i Östersjön och Västerhavet har varit mycket intensiv genom
århundradena, vilket har resulterat i ett stort antal skeppsvrak i svenska vatten. På havsbotten finns ett kulturarv som berättar en historia som rör allt
från medeltida koggar, 1600- och 1700-talens handels- och försvarsflottor,
industriell sjöfart och ett fiske i snabb förändring, till händelser under första
och andra världskriget. De lämningar som finns under vatten, i synnerhet
lämningar efter förlista fartyg, kan relateras till resande och transport av
varor. Lämningarna kan framstå som vinddrivna solitärer, på grund av att det
handlar om urartade resor och vidsträckta havsområden, medan de i själva
verket är länkade till exempelvis farleder och trader.

Aktörer
Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv på nationell nivå. Statens maritima museer, som består av Sjöhistoriska
museet och Vasamuseet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona, är
en egen museimyndighet med ett nationell uppdrag att verka för att bevara
förmedla och öka kunskapen om det maritima kulturarvet och bedriver
dessutom undervattensarkeologisk uppdragsverksamhet. Länsstyrelserna
fungerar som statens företrädare när kulturmiljöfrågorna hanteras regionalt
och kommunalt. Marinarkeologiska rådet, som består av representanter för
kulturmiljöinstitutioner på såväl nationell som regional och lokal nivå, är ett
rådgivande organ.
Kustbevakningen och sjöpolisen har också delansvar för förvaltningen av
fornlämningar under vatten och för att tillse att kulturmiljölagen efterlevs
till havs. Kustbevakningens roll är övervakande och kontrollerande medan
sjöpolisen utför polisiära uppgifter i skärgårdsområdena utmed kusterna.

Kulturarvet i havet
I svenska vatten finns ett omfattande kulturarv som består av fartygslämningar, boplatser från äldre stenålder, pålspärrar, hamnanläggningar m.m. I
Östersjön är det dessutom ofta välbevarat beroende på unika förutsättningar.
Den låga salthalten och låga vattentemperaturen medför att det saknas
tränedbrytande organismer. Kunskapen om var alla dessa lämningar finns
är dock relativt låg, främst beroende på avsaknaden av systematiska invente-

Havsplanering Nuläge 2014 | Kunskapsunderlag | Slutlig rapport

47

ringar. Trots detta finns dessvärre rikligt med exempel på att kulturlämningarna utsatts för negativ påverkan, orsakad av bland annat trålning.
Fartygslämningar är vanligast
De flesta kända fornlämningar på havets botten är vrak efter skepp och
båtar, så kallade fartygslämningar. Där finns också submarina landskap med
sjunkna boplatser från stenåldern, fartygsspärrar från vikingatid och medeltid samt rester efter hamnar, ankringsplatser och industrier. Spår efter boplatser från äldre stenålder finns på ner till 40 meters djup i södra Östersjön
och Kattegatt, boplatser som till följd av vattennivåförändringar har hamnat
under vatten. På havsbottnen längs kusten utanför Österlen i Skåne finns
även så kallade fossila skogar som består av välbevarade rester från en circa 11
000 år gammal tallskog.
Kunskap saknas i hög grad om kulturarvet i havet, såväl vad gäller detaljer
som översikter och sammanställningar. I Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem, FMIS, finns information om samtliga kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige även
i havet. Av Sveriges 1,8 miljoner registrerade fornlämningar utgörs cirka 20
000 av maritima objekt. De flesta av dessa är fartygslämningar.
Enligt kulturmiljölagen är en fartygslämning fornlämning om den är äldre
än från 1850. Tidigare fanns en hundraårsgräns, det vill säga en fartygslämning blev fornlämning då det gått 100 år sedan förlisningen, men den gäller
inte längre. Länsstyrelsen har dock en möjlighet att förklara en fartygslämning som är från 1850 eller senare för fornlämning om det finns särskilda skäl
med avseende på dess kulturhistoriska värde.
Det finns cirka 3 400 lokaliserade kulturhistoriskt värdefulla fartygslämningar registrerade samt förlisningsuppgifter om ytterligare 12 000. Även
yngre vrak kan ha såväl ett stort kulturhistoriskt som vetenskapligt värde, till
exempel skepp som sänktes under världskrigen. Övervägande delen av de här
fartygslämningarna ligger i Östersjön och Öresund, från Kullen till gränsen
mellan Stockholms och Uppsala län. Det verkliga antalet kulturhistoriskt
värdefulla fartygslämningar och andra lämningar, till exempel stenåldersboplatser, kan vara mångdubbelt fler än de som är kända idag.
Bevarande och brukande
Det finns för närvarande inga renodlade marina kulturreservat men ett
sådant är under bildande ip form av dykparken Dalarö skeppsvraksområde
utanför Stockholm. Syftet med reservatet är att ta fasta på några fartygslämningars upplevelsevärde genom att kombinera brukande med bevarande. En
dykpark med kulturvärden finns också i Axmar naturreservat utanför Gävle.
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Kända fartygslämningar och
förlisningsuppgifter
peroch
kvadratmil
Antal
kända fartygslämningar
Källa: Riksantikvarieämbetet,
FMIS
förlisningsuppgifter
per kvadratmil
Inga
registrerade
Inga
registrerade
<1
<1
1-5
1-5
5-10
5-10
>10
> 10
Tolkat
planområde
Tolkat
planområde

Antal fornlämningar per km2
0
<0,1 /km2
0,1-0,5/km2
© Natural Earth, RAÄ

0,5-1/km2
>1/km2
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I Södra Öresund finns fynd som
indikerar boplatser från en tid
under äldre stenålder då det var
fast landförbindelse mellan det som
i dag är Sverige och kontinenten.
Boplatser kan finnas på ner till 40
meters djup inom ett område som
sträcker sig från Öland till norra
Öresund. Områden där sannolikheten är störst att finna spår efter
stenålder är Hanöbukten, Kriegers
Flak och Midsjöbankarna.

Grundare än 40m
Sannolikhet att det finns
spår från äldre stenålder
Tolkat planområde
Norra
Midsjöbanken

Hanöbukten

Södra
Midsjöbanken

Kriegers
Flak

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV
© Natural Earth, RAÄ

Utveckling och trender
När det gäller synen på kulturmiljöer och kulturvärden i havet har diskussionen liksom på land länge handlat om att se mer till helheter istället för till
enskilda objekt. Kunskapen om kulturarvet till havs är dock ojämn eftersom
systematiska inventeringar inte har genomförts, utan till stor del styrs av
exploateringar och insatser från enskilda dykare.
Samverkan mellan myndigheter och samordnade undersökningar inför exploateringar är exempel på sätt att ta tillvara den kunskap som finns. Kulturarvet på havets botten är ännu tämligen orört, men med teknikutvecklingen
inom industri, fiske och dykning samt det stigande intresset för att exploatera
havsbottnen ökar också hoten.
Kulturmiljö och andra intressen
Storskalig vindkraft till havs som diskuteras idag, med 150-250 meter höga
vindkraftverk, påverkar stora områden visuellt. Kust- och skärgårdsområdena
präglas av en stor variationsrikedom, där olika sträckor har sina förutsättningar och sin specifika historia och identitet. Enligt Riksantikvarieämbetet
kan en storskalig exploatering med okänslig lokalisering och utformning
komma att dominera en plats, och därigenom kraftigt påverka eller utradera
de värden som visar på viktiga historiska skeenden och som tidigare givit
platsen dess karaktär. Kuststräckor kan i dessa sammanhang vara extra känsliga då storskaliga exploateringar tenderar att bli extra synliga om kuststräckan är konkav och flikig.
Sjöfart kan leda till erosion som blottlägger, slipar och kanske till och med
transporterar bort de exponerade delarna av en lämning. Sjöfart och båttrafik
kan också medföra att grunt belägna lämningar skadas av ankare eller av fartygsskrov. Fiske, och i synnerhet bottentrålning, innebär en risk för mekanisk
åverkan på kulturarvet till havs. Fartygslämningar kan skadas kraftigt och
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spridas ut på större ytor. Exploateringar som kräver muddring och dumpning
av massor samt utvinning av material utgör också hot mot kulturarvet på
botten.
Det finns ett stort värde i att tillgängliggöra kulturarvet under vattnet,
bland annat för dykare. Dykning och annat friluftsliv, som sportfiske och
båtliv, kan dock innebära risk för förstörelse av kulturarvet. Inte minst dykningen har utvecklats snabbt under de senaste åren. Medan den tidigare inte
förekom djupare än ned till 40 meter, sker numera dykningar på skeppsvrak
på djup ned till cirka 100 meter.

Konkurrerande
intressen
Påverkan på landskapsbilden:
storskaliga exploateringar, ex. vindkraft och broar
Skador på kulturhistoriska lämningar på
botten: bottentrålning, sjöfart med ankring, vindkraftsfundament, muddring,
dumpning och utvinning av material
Risk för slitage: dykning,
sportfiske och båtliv

Kulturmiljö

Möjliga synergier
Bevarande av marina kulturmiljöer:
naturskydd
Tillgängliggöra kulturarvet:
dykning
Attraktivt för friluftsliv och turism:
välbevarad, tillgänglig kulturmiljö
Bevarande av levande kustkultur: småskaligt fiske

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Utsläpp av miljögifter och farliga ämnen kan liksom havsmiljön i sig med
stormar, strömmar och is, vattnets kemiska sammansättning och innehåll av
mikroorganismer påverka kulturarvet på havsbotten. Samtidigt utgör också
många fartygslämningar i sig potentiella miljöhot genom bly, koppar och
andra miljöfarliga ämnen de tillför miljön. Tusentals fartyg som förlist under
1900-talet har olje- och dieseltankar som successivt rostar sönder. Minor med
explosiva ämnen och fartygslämningar med vapen och kemiska stridsmedel ombord från de båda världskrigen utgör också ett oroväckande inslag i
undervattensmiljön.
Klimat
Klimatförändringen kan påverka hastigheten i naturliga processer som
strandförskjutning och bottenrörelser, som på sikt kan beröra arkologiskt
material på havets botten. Ett förändrat klimat kan också påverka livsbetingelserna i Östersjön för invasiva arter - arter som introducerats till områden
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utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. Högre vattentemperatur och
förändrad salthalt kan göra det möjligt för olika träätande organismer att
etablera sig, vilket skulle bli förödande för många kulturhistoriskt mycket
värdefulla fartygslämningar.

Anspråk och mål
För att kulturarvet i havet ska bevaras krävs skydd från fysiska skador på lämningar. I de fall kulturhistoriska lämningar kommer att påverkas av exploatering behövs resurser för utredningar. Ändrade förhållanden i havet på grund
av aktiviteter och klimatförändring kan påverka hur lämningar bevaras för
framtiden. Kulturvärden till havs finner ofta sin förklaring eller sitt sammanhang genom kopplingen till lämningar och miljöer på land. Därför kan
det vara viktigt att anlägga ett helhetsperspektiv vid en bedömning av hur
storskaliga exploateringar till havs påverkar kulturmiljöer ända upp på land.
Den visuella påverkan på kulturmiljöer på land behöver också beaktas.

Behov av
ekosystemtjänster

Potential
Regional utveckling
och lokal identitet

Samhällsnytta

Klimatreglering, reglering av
föroreningar,
estetiska värden

Synliggör den kulturella
ekosystemtjänsten
Ger kulturellt sammanhang och upplevelser

Kulturmiljö
Negativ
miljöpåverkan

Övriga behov

Ingen stor miljöpåverkan
Läckande vrak: tillförsel av farliga
ämnen
Fiske (relaterar till kulturmiljö då
det bidrar till levande kustkultur): selektivt uttag av arter,
marint skräp
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Småskaligt fiske (bidrar till levande kustkultur): reglerande
tjänster

Skydd från skador/områdesskydd
Hänsynsavstånd till kulturlandskap

Påverkan på
kulturmiljövårdens
behov
Klimatförändringar, tillförsel av farliga ämnen,
visuell påverkan

Resurser för utredning
inför exploatering
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Riksintressen

Riksantikvarieämbetet har som central
sektormyndighet inom kulturmiljöområdet
ansvaret att ange riksintresseanspråk till
havs. Idag finns inga utpekade områden
av riksintresse för kulturmiljövården i det
område som omfattas av havsplanerna,
men ett arbete har påbörjats för att
utarbeta bedömningsgrunder och en plan
för hur utpekandet av dessa anspråk ska
genomföras. Däremot finns riksintressen
längs kusten som indirekt kan beröras.
Riksintresseanspråk för kulturmiljövården
Riksintresse
Riksintresseanspråk
kulturmiljövård
Riksintresse
kulturmiljövård
enligt 3 kap MB
Tolkat planområde
Tolkat
planområde
Tolkat
planområde

för kulturmiljövården

© Natural Earth
© Natural Earth

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Mål
I juni 2013 beslutade riksdagen om nya mål för kulturmiljöarbetet. Enligt
dessa mål ska det statliga kulturmiljöarbetet främja

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,
används och utvecklas,

• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och
ta ansvar för kulturmiljön,

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser, och

• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Kulturmiljöarbetet förutsätter kunskap om kulturmiljön och bör utgå från ett
vetenskapligt perspektiv.
Miljökvalitetsmål
I arbetet med att förverkliga målet om en långsiktigt hållbar god livsmiljö
ingår även kulturmiljön. För kulturmiljön innebär en hållbar utveckling att
samhället och den enskilde medborgaren genom varsamhet och hushållning
bevarar och brukar miljön så att historisk mångfald tas tillvara och skador på
kulturmiljön inte uppstår.
Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård och tre
av dess preciseringar berör kulturmiljö. För att målet ska nås Förutsätts att
främmande arter och genotyper inte hotar kulturarvet, att kulturvärden är
bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns. Målet berör också det arkeologiska kulturarvet i form av förhistoriska boplatser, fartygslämningar och andra fornlämningar under vatten och
tillståndet för att dessa kulturhistoriska lämningar ska vara oförändrat.

Planeringsrelevans
Skyddet av kulturmiljöer till havs kan komma i konflikt med andra intressen,
till exempel energiproduktion, fiske, sjöfart samt friluftsliv och turism. Områden med höga kulturvärden behöver identifieras och beskrivas för att kunna
beaktas i en planeringssituation.
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Friluftsliv och turism

Betydelse i samhället
Friluftsliv och turism spänner över många aktiviteter och politikområden. Det
marina friluftslivet kan innebära många skilda aktiviteter som fritidsfiske, segling och båtsport, kajakpaddling, skridskoåkning, bad och dykning, fågelskådning och andra naturupplevelser. Närheten till havet, höga naturvärden och
kulturhistoriska värden gör kustlandskapet attraktivt för boende, rekreation,
samt nationell och internationell turism.
Folkhälsa
Friluftslivet har stor betydelse för människors hälsa och på folkhälsan i stort.
Det tätortsnära natur- och kulturlandskapet fyller en viktig funktion för den
fysiska aktiviteten i vardagen. Närhet till tätortsnära rekreations- och friluftsområden har visat sig ha en stor betydelse för hur mycket man rör sig. Intresse
för friluftsliv skapar också ett engagemang för miljöfrågor i stort och i synnerhet för de områden man oftast besöker. Folkhälsan kan främjas genom god
planering och åtgärder som skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet.
En miljö som är gynnsam för friluftslivet kan handla om att ge tillgång till
attraktiva områden för att besöka natur, kust och skärgård samt en god och
upplevelserik miljö, som stimulerar till aktivt liv och rörelse.
Besöksnäring
Havs-, kust- och skärgårdslandskapet har stora värden för friluftsliv och
turism. Drygt 4 miljoner människor vistades i skärgården under år 2010.
Besöksnäringen växer räknat såväl till ökad omsättning som till antalet arbetstillfällen och turismen är idag en basindustri i många svenska kommuner.
Fördelningen av antalet besökare i landet speglar till stor del befolkningens
koncentration till kusten. Stockholms- och Göteborgsregionerna har till
exempel särskilt många besökare och även Östersjöregionen står enligt flera
rapporter inför en stor potentiell utveckling av besöksnäringen.

Aktörer
Flera myndigheter arbetar med frågor som rör friluftslivet och Naturvårdsverket har fått i uppgift att samordna arbetet. Tillväxtverket svarar för undersökningar om turismens omfattning, med fokus att mäta omsättning inom logi,
livsmedel, restaurang, transporter, shopping och aktiviteter.
VisitSweden arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska
destinationer och upplevelser internationellt. Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige, med närmare
10 000 lokala föreningar, som tillsammans har cirka 2 miljoner medlemmar.
Medlemmarna stöder och deltar på olika sätt i bevarande av växt- och djurlivet och restaurering av naturmiljöer. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella
friluftsorganisationerna gentemot regering, riksdag och myndigheter.
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Användning av havet
Friluftsaktiviteter
Det finns många olika typer av friluftsaktiviteter i och vid havet. Allt fler ägnar sig åt dykning och på senare år har antalet certifierade dykare ökat. Sverige har ett rikt biologiskt marint liv, särskilt på västkusten där salthalten är
hög. Det finns gott om mjukkoraller, anemoner, fiskar och stora skaldjur och
Sverige har många välbevarade vrak som är intressanta för dykare. Standarddykning med tuber sker ned till 50-60 meters djup. För att dyka på djupare
vatten krävs speciella gasblandningar. Det är dock få fritidsdykare som dyker
djupare än 30 meter, eftersom dyktiden blir kortare vid dykning på större
djup. Snorkelleder har anordnats på vissa platser i syfte att främja intresset för
undervattensmiljön.

Tillgängliga vrak är intressanta objekt
för dykare och fritidsfiskare.

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Spridning av vrak som ligger grundare än 40m. Kunskapen om fartygslämningar i svenska vatten är bristfällig och bilden blir därför inte
heltäckande. Källa: Riksantikvarieämbetet, FMIS
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Båtliv

Närmare 2,5 miljoner vuxna svenskar
vistades i fritidsbåt under år 2010. Antalet fritidsbåtar uppskattades samma år
till 881 000 och det finns ett ökande
antal utländska båtägare som besöker
svenska vatten och svenska hamnar.
Det finns över 1 500 fritidsbåtshamnar i Sverige, varav 430 klassas som
gästhamnar. Västerhavet och Östersjön
svarar för vardera omkring 45 procent
av gästnätterna, medan Bottniska viken
svarar för drygt 6 procent. En mindre
del avser de större insjöarna. Den vanligaste övernattningsplatsen för båtturister är emellertid naturhamnar.
Dags- och fisketurer är det vanligaste
sättet att använda motorbåtar, medan
segelbåtar i större utsträckning används
för längre turer med övernattning. Kryssningsturism är en stor aktivitet i Sverige
och den förväntas växa. Det sker kryssningar mellan flera av de länder som
omger Västerhavet och Östersjön.
Båtplatser
i fritidshamnar per kvadratmil
Båtplatser i fritidshamnar
Källa Naturvårdsverkets miljödataportal
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© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Fågelskådning är en populär friluftsaktivitet som är beroende av fågelbestånden. En annan aktivitet är sjöfågeljakt. Flera företag anordnar turer för
sjöfågeljakt i skärgårdsmiljö. Allmänt vatten samt holmar, klippor och skär är
tillåtna områden för jakt på fågel. I dagsläget är gräsand den fågelart som det
skjuts flest individer av i Sverige. Sjöfågeljakt är populärt i Europa, vilket på
sikt kan öka den jaktintresserade turismen även Sverige. Även säljakt ökar i
popularitet.
Fritidsfiske
Det finns goda förutsättningar för fritidsfiske i Sverige och enligt beräkning
fiskar långt över en miljon svenskar för fritidsändamål varje år. Ungefär 57
procent av fritidsfiskarna nyttjar havet och av det totala antalet fritidsfiskedagar i Sverige avsåg 40 procent fiske i havet. Fisketurism innebär att människor i syfte att fritidsfiska reser till och vistas på platser utanför sin vanliga
omgivning eller nyttjar tjänster som tillhandahålls av fisketurismföretag.
Enligt svensk lag är allt fiske som inte sker med stöd av yrkesfiskelicens
eller enskild rätt att beteckna som fritidsfiske. Fritidsfiske kan bedrivas med
handredskap och med begränsad mängd redskap av annan typ, i första hand
nät och burar. Termen sportfiske brukar användas för fisket som sker med
handredskap. Fritidsfiske efter lax bedrivs i havet via trolling och på kusten
främst genom fiske med bottengarn. Trolling- och dörjfiske omfattas inte av
det fria handredskapsfisket på enskilt vatten på ostkusten. Trollingfisket efter
lax bedrivs främst till havs utanför kustvattnet, och är som intensivast under
perioden april till juni och särskilt i Simrishamnsområdet men även utanför
Skånes och Blekinges kuster i övrigt.
För fiskare med handredskap är arterna abborre, gädda, öring, lax, torsk,
plattfisk och makrill mest betydelsefulla. Det dominerande fritidsfisket
utövas som vanligt spöfiske. Fritidsfisket anses generellt ha låg påverkan på
fiskebestånden men kan i vissa kustnära områden stå för en betydande del av
den totala fiskfångsten. Begränsande kvoter i det licensierade fisket innebär
att fritidsfisket för vissa områden och för vissa arter framöver kommer att
svara för en allt större andel av den totala fångsten. Ett sådant exempel är till
exempel laxfiske. Eftersom fritidsfisket ofta sker nära bostadsorten är fiskets
intensitet ofta relaterat till befolkningstäthet och utspritt längs hela kusten.
Men det finns även andra faktorer som påverkar fisketrycket lokalt som skyddade områden för väder och vind, tillgången till service och fiskbeståndens
attraktivitet. Totalt beräknades fritidsfiskets fångster i havet uppgå till cirka
8 000 ton år 2007.
Regionala aspekter
Ett viktigt område för friluftsliv och turism i Bottniska viken är Höga kusten
med sin starkt kuperade kust som visar spår av världens största landhöjning
sedan den senaste istiden. Även Bottenvikens skärgård med turbåtstrafik,
isvägar, 57 utpekade besöksmål och över 4000 öar är ett viktigt område. Det
finns en stor potential att utveckla besöksnäringen eftersom den relativt
oexploaterade norrlandskusten har stor dragningskraft och gott om sportfiskemöjligheter.
I Östersjön står Stockholmsområdet för den största delen av besöken och i
synnerhet Stockholms skärgård. Totalt hade Waxholmsbolaget och Strömma
kanalbolag drygt 3,1 miljoner passagerare under år 2008.
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Befolkningen i Halland fördubblas under sommarhalvåret och befolkningen
mer än femdubblas i norra Bohuslän under samma månader. Det är ett
uttryck för att kusten längs Västerhavet är mycket attraktiv för turism och
friluftsliv.

Utveckling och trender
Med urbaniseringen i Sverige får de mest glesbefolkade områdena allt svårare
att behålla befolkning och sysselsättning. När de traditionella möjligheterna
till försörjning minskar i de perifera delarna är turism en alternativ möjlighet. Besöksnäringen är en växande näringsgren som bidrar till utvecklingskraft i alla delar av landet. Många av aktiviteterna sker på land eller i nära
anslutning till kusten.
Friluftsliv och turism och andra intressen
Friluftsliv och turism kan både vara i konflikt med och samverka med varandra. Turister söker sig ofta i större grupper till platser med möjlighet att
bo, äta och uppleva ordnade attraktioner medan friluftslivet ofta attraheras
av platser där naturen är mindre påverkad. Viss turism har krav på exklusivitet som kan stå i konflikt med det bredare friluftslivet. Exploatering av
natursköna platser för turismverksamheter kan liksom buller från fritidsbåtar, snöskotrar och andra aktiviteter innebära en konflikt med friluftslivets
intressen. Det kan uppstå intressekonflikter mellan exempelvis kanotister och
vattenskoterförare.
Vindkraftverk till havs som påverkar landskapsbilden kan vara negativt
för friluftsliv och turism, särskilt i natursköna områden. Militära övningsområden kan hindra friluftslivet under hela eller delar av året i ett avgränsat område. Samtidigt kan försvarsmaktens anspråk i havet hindra att fasta
installationer som påverkar landskapsbilden etableras inom området.
En intressekonflikt finns mellan fritidsfiske och yrkesfiske, eftersom man
i vissa fall konkurrerar om samma resurs. Ett attraktivt fritidsfiske förutsätter rika fiskbestånd inte enbart med avseende på starka bestånd utan även en
naturlig ålders- och storleksfördelning med stora individer samt en naturlig
geografisk fördelning av bestånden. Det finns en intressekonflikt mellan
sjöfart och trollingsfiske, mest uttalat i Ålands hav. Fiske bedrivs här under en
kort men intensiv period i ett begränsat område i nära anslutning till farleder.

Konkurrerande
intressen
Inom friluftsliv och turism: trängsel, buller,
risker med snabba farkoster, marint skräp
Vindkraft, vågkraft och andra fasta konstruktioner: visuell påverkan och utrymmeskonkurrens
Sjöfart: buller, utsläpp, risker och utrymme
Försvar: buller och begränsad tillgänglighet
Yrkesfiske: konkurrens om fiskebestånd

Friluftsliv
& turism

Möjliga synergier
Möjliga besöksmål för turismen: friluftsaktiviteter, småskaligt fiske
Attraktivt för friluftslivet: områden som
skyddas av natur- eller kulturskäl
Regional utveckling och arbetstillfällen:
åtgärder som leder till ökad attraktionskraft för turismen

En potentiell konflikt är mellan dykning vid vrak och intresset att skydda
kulturarvet. Eventuellt upphävande av strandskyddet kan stå i motsats till
friluftslivets behov av tillträde till vatten och strandmiljöer.

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Friluftsliv och turism innebär en mängd olika aktiviteter som i varierande utsträckning behöver tillgång till ett välmående hav och olika ekosystemtjänster. Men även om turism och friluftsliv kräver ekosystemtjänster från naturen
påverkar aktiviteterna också miljön negativt på flera sätt.
Motordriven trafik på havet, från stora kryssningsfartyg till små motordrivna fritidsbåtar, ökar utsläppen i havet. Näringsnivån i havet ökar av kvävet från bränslet och utsläpp av latrin. Fritidsbåtar kan även negativt påverka
bottnar genom mekaniskt slitage på värdefulla grundområden som ålgräsängar. Även andra transporter som sker för friluftsliv och turism använder sig
i stor utsträckning av motordrivna transportmedel. Passagerarfartyg släpper
ut ungefär
76 000 ton kväveoxid i Östersjön varje år. Fritidshus och kommersiella boenden producerar avloppsvatten som medför att kväve och fosfor läcker ut i havet. På så sätt påverkar även landbaserad turism och friluftsliv övergödningen
i havet. Andra föroreningar i havet kommer från olika typer av båtfärg. Dessa
föroreningar finns i vattnet samt i bottensedimentet och ansamlas i fisk och
skaldjur. Turister som semestrar vid och på havet bidrar även till det marina
skräpet, som spolas i land eller lämnas kvar på stranden.
Transportsystemens miljöeffekter i form av utsläpp till luft, buller och
förbrukning av ändliga resurser kan till en del bokföras på turismen. Buller
från vattenskotrar och andra motordrivna fritidsbåtar är ett växande problem
i takt med att användningen ökar. Sådana störande fritidsaktiviteter inverkar
negativt på andra typer av turism och friluftsliv. Med ökande turism finns
också risk att områden med höga naturvärden blir överexploaterade och att
djur- och växtlivet påverkas negativt till exempel vid ankring och intensiv
användning av naturhamnar.
Klimat
Ökande turism bidrar till större utsläpp av koldioxid, eftersom många utlandsturister reser långa sträckor, ofta med flyg. Även kryssningstrafik och
båtliv med motorbåtar medför sådana utsläpp. Klimatförändringarna kan
påverka förutsättningarna för turism och friluftsliv på flera sätt. Ett varmare
klimat kan på sikt hota isläggningen i Bottenvikens skärgård och förkorta
de dubbla säsongerna man har, både sommartid och vintertid. Ett varmare
klimat kan på sikt även göra det attraktivare att semestra i Sverige. Å andra
sidan kan ökad nederbörd under sommaren verka i motsatt riktning. Förändringar av temperatur och salthalt påverkar fiskbestånden och förutsättningarna för fritidsfiske. Havsnivåhöjningen kommer inte på annat än mycket lång
sikt att påverka förhållandena vid kusten i den norra delen av Sverige, där
man har en snabbare landhöjning. I Skåne där det redan pågår landsänkning
kan denna tendens förstärkas och stranderosionen öka.
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Samhällsnytta

Behov av ekosystemtjänster

Folkhälsa: fysiskt och psykiskt
välmående, upplevelser
Samhällsekonomi: regional utveckling, arbetstillfällen

Potential
Ökad samhällsekonomisk,
folkhälso- och kulturell nytta
genom utökat friluftsliv och
turism

Kulturellt sammanhang, internationellt utbyte, lokal identitet

Avvägningar behövs mot
överexploatering
Negativ miljöpåverkan
Störst påverkan från fritidsbåtar,
främst motorbåtar: buller, undervattensbuller, slitage på marina
miljöer, tillförsel av ämnen till
vatten och luft, marint skräp och
påverkan på fågelliv

Rekreation, estetiska värden, kulturarv, naturarv och stödjande tjänster
Fritidsfiske, bad och annan kustrekreation: försörjande, stödjande
och reglerande tjänster

Friluftsliv
& turism

Påverkan på
friluftslivets och
turismens behov

Övriga
behov

Övergödning, klimatförändringar, havsförsurning, buller, påverkan på
landskapsbilden, lukt,
oljeutsläpp

Tillgänglighet,
tystnad

Anspråk och mål
Friluftsliv och turism har varierande behov i havet, bland annat höga naturoch kulturvärden, god tillgänglighet och service, god vattenkvalitet samt ett
rikt växt- och djurliv (till exempel starka fiskbestånd med naturlig storleksfördelning).
Mål och strategier
Politiska mål
Av betydelse för friluftsliv och turism är näringspolitikens mål att främja en
hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning genom fler och växande
företag.
År 2010 lade regeringen fram en proposition med mål för framtidens
friluftsliv (prop. 2009/10:238). De innebär att naturen ska vara tillgänglig för
alla, att personligt och ideellt engagemang står i centrum, att allemansrätten
värnas, att det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets behov, att kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är starkt, att friluftslivet bidrar
till landsbygdsutveckling och regional tillväxt, att skyddade områden är en
tillgång för friluftslivet, att friluftslivet har en given roll i skolans arbete, att
fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan och att beslut om friluftsliv
fattas med god kunskap.
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Strategi för besöksnäringen
Svensk Turism, som är en del av VisitSweden, har tagit fram en nationell
strategi för svensk besöksnäring. Visionen i strategin är att besöksnäringen
ska bli Sveriges nya basnäring och att turismen ska fördubblas till år 2020. I
visionen ingår målet att Sverige är ett av Europas mest attraktiva resmål med
starka varumärken på nationell nivå och destinationsnivå. Sverige ska även
vara känt som ett modernt, spännande, naturnära och hållbart besöksmål
med en svårslagen kombination av storstad och naturupplevelser. Samtidigt
ska den svenska besöksnäringen utvecklas till en konkurrenskraftig och lönsam näring med ökande förädlingsvärden av ekosystemtjänster.
Strategi för fritidsfiske och fisketurism
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten publicerade år 2013 en
gemensam strategi med vision och mål för fritidsfisket och fisketurismen till
år 2020. Enligt strategin ska fritidsfisket vara av minst samma omfattning
som idag och fisketurismen ska minst ha fördubblats. Den nationella fiskeförvaltningen och fiskevården ska bedrivas utifrån en ekosystembaserad långsiktig plan och syfta till att optimera fiskeresursens samhällsekonomiska värde
inom ramen för ett långsiktigt hållbart nyttjande.

Planeringsrelevans
Det finns flera potentiella intressekonflikter mellan olika delar av friluftsliv
och turism, men även mellan denna sektor och andra intressen i havet samt
naturvården. Sektorn har en betydande och växande ekonomisk betydelse.
Frilufts- och turismaktiviteter äger ofta rum i kustlandskapet och i mindre
omfattning till havs. De påverkas å andra sidan av havsbaserade aktiviteter.
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Riksintressen

Riksintresseanspråken för friluftslivet definieras som områden
med stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, där även möjligheter till fritidsfiske ingår. En viktig
naturkvalitet för friluftslivet är variation i landskapet. Områden
med riksintresseanspråk har så stora friluftsvärden att de är
eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Riksintresseanspråken för friluftslivet är för närvarande under översyn med
beaktande av just tätortsnärta natur.
Det finns även geografiskt avgränsade riksintresseområden som
riksdagen har beslutat. Dessa områden har så stora natur- och
kulturkvaliteter att de är eller kan bli attraktiva för besökare från
hela eller en stor del av landet eller utlandet.
Riksintresseanspråk och riksintressen för friluftslivet

Av riksdagen beslutade riksintressen enligt MB 4kap 2§
Av riksdagen beslutade riksintressen enligt MB 4kap 3§
Av riksdagen beslutade riksintressen enligt MB 4kap 4§
Riksintresseanspråk för friluftslivet enligt MB 3kap 6§
Tolkat planområde

©Natural Earth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Yrkesfiske

Betydelse i samhället
Yrkesfisket, det vill säga det kommersiella fisket, förser konsumenter och
fodertillverkare med fisk, samtidigt som det bidrar till arbetstillfällen och till
kustsamhällens identitet och livskraft. Yrkesfisket och dess kringverksamheter
stärker också den lokala kulturmiljön och skapar i många fall attraktionskraft
för turism.
Det kommersiella fiskets direkta bidrag till den svenska ekonomin, förädlingsvärdet, uppgick till ca 560 miljoner kronor under 2011 samtidigt som fisket
sysselsatte ca 1000 helårsarbetskrafter. Här ingår inte den kring- och hamnverksamhet och beredning av fisk som kan kopplas till det svenska fisket.

Aktörer
Många fiskeföretag är medlemmar i producentorganisationer som både finns
på regional och nationell nivå, där några är inriktade på specifika fisken.
Samtidigt är merparten av Sveriges yrkesfiskare medlemmar i någon av flera
branschorganisationer. En särskild organisation finns för de med enskild fiskerätt.
Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för hur fiske
bedrivs och vilka regler som gäller. Jordbruksverket ansvarar för marknadsfrågor och utvecklingen av fiskerinäringen. Kustbevakningen sköter kotrollen till
havs, medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för kontrollen på land.
Även andra myndigheter, exempelvis Livsmedelsverket, arbetar med frågor
med direkt koppling till yrkesfisket.

Användning av havet
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet har olika fysiska och ekologiska
förutsättningar för produktion av fisk. Bottniska vikens och Östersjöns ekosystem har en relativt enkel struktur med få dominerande arter vilket även gör
ekosystemen extra känsliga. Många av arterna här lever nära sin toleransgräns
för salthalt och kan vara extra känsliga för påverkan. Västerhavet uppvisar däremot en hög biologisk mångfald där produktiviteten är högre i näringskedjans
alla led. I Bottniska viken och Östersjön förändras sammansättningen av arter
från söder till norr som en följd av minskande salthalt, vilket innebär att andelen marina arter minskar medan andelen sötvattenarter blir fler. Flera viktiga
fiskarter, till exempel sill (strömming) och skarpsill förekommer dock i alla tre
områden, medan andra är unika för respektive område. Torsk förekommer i
både Västerhavet och Östersjön.
Fiskeaktivitet
Sverige har EU:s längsta sammanhållna kuststräcka och omges av flera havsområden i vilka svenskt yrkesfiske sker. Svenskt fiske bedrivs mer eller mindre
intensivt i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak, men periodvis även längre bort
i Nordsjön och Norska havet. Fisketrycket varierar geografiskt och över tid.
Småskaligt fiske sker inom begränsade områden och ibland stationärt, medan
annat fiske sker flexibelt och över stora områden. Var fiske bedrivs varierar
mellan säsong, men också beroende på hur fiskemöjligheterna utvecklas.
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Sett till fångstområde dominerar Östersjön (inklusive Bottniska viken och
Öresund) med 65 procent av de svenska fångsterna, följt av Nordsjön, 20 procent, och Skagerrak/Kattegatt, 16 procent. I såväl svenskt territorialhav som i
ekonomisk zon förekommer fiske från andra EU-länders fartyg.
Viktiga arter
Under 2012 landade svenska fiskefartyg cirka 150 000 ton fisk till ett värde
av 788 miljoner kronor. De ekonomiskt viktigaste arterna utgörs av sill och
skarpsill som huvudsakligen fiskas med trål eller not i pelagiskt fiske, och
torsk, havskräfta och räka som fiskas med bottentrål i demersalt fiske, liksom
torsk och havskräfta som fångas med passiva redskap. De nämnda arterna
svarar för ungefär 85 procent av det svenska fiskets totala landningsvärde.
De största pelagiska fångsterna, sill och skarpsill, kommer från Östersjön,
särskilt ett område söder om Gotland mellan Polen och Sverige samt från
Skagerrak. De största landningarna av bottenlevande arter avser fångster söder om Hanöbukten i Östersjön och området utanför Göteborg samt centralt
i Skagerrak.
I Bottenviken dominerar siklöjefisket både ekonomiskt och kvantitetsmässigt, även om det endast bedrivs under en kort period på hösten. Siklöja
fiskas för löjromen som betingar ett högt marknadspris. I Bottenhavet är det
istället strömmingsfisket som är viktigast, både för svenska fiskare som förser
surströmmingsindustrin med fiskråvara, och för finska fiskare som har tillträde till svenskt vatten. I Östersjön är det framförallt torksfisket och sill- och
skarpsillfisket som dominerar. I Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön är fisket
mer varierat med nordhavsräka, havskräfta, blandfiske efter torsk, kolja och
gråsej. Det fiskas även efter makrill, sill och skarpsill.

Pelagiskt fiske avser
fiske på sådant, som
lever i öppna havet, ej
i kustvatten eller bottenskikt.
Demersalt fiske avser
fiske närmast botten, till
exempel med bottentrål.

Fartygstillstånd
Från den 1 oktober 2014
krävs det inte längre yrkesfiskelicens för fiske i
havet, utan bara fartygstillstånd. Fartygstillstånd
och särskilt fartygstillstånd byter också namn
till fiskelicens.

Fiskare och fartyg
Vid årsskiftet 2012/2013 hade 1 377 personer yrkesfiskelicens för fiske i havet.
Härutöver fanns det fiskare som arbetar ombord utan egen licens eller med
stöd av enskild rätt. 54 procent av fiskarna bodde i Västra Götalands och
Hallands län, 34 procent i län utmed ostkusten och 13 procent vid Bottniska
viken. Medelåldern bland svenska yrkesfiskare uppgick till 54 år. Det fanns
samtidigt 1 376 fartyg med tillstånd att fiska (varav tusen bedöms som aktiva).
Sveriges
per region
Närmare fiskeflotta
90 procent av fartygen
är mindre än 12 meter. Fartyg större än 12
Sveriges
fiskeflotta
per
region
Yrkesfiskare
meter
svarade dock för cirka
85 procent
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sker en(hemmahamn,
begränsad förnyelse av2012)
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Yrkesfiskare per region år 2012
Källa Havs- och vattenmyndigheten
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Bottniska viken
Östersjön
Västerhavet

Fiskförvaltning

För att undvika att fiskresursen överutnyttjas finns det ett omfattande
regelverk som rör fiskeriförvaltningen,
där såväl yrkesfiskets fiskeinsats som
fiskeuttag begränsas. För att få fiska
yrkesmässigt krävs personlig licens för
yrkesfiske och fartygstillstånd. Det finns
begränsningar om var, när och hur fiske
får ske. För de viktigaste kommersiella
arterna finns fastställda årliga kvoter på
EU-nivå som fördelas till medlemsländerna. För att få stabilitet och långsiktighet i förvaltningen finns ett system med
förvaltningsplaner för vissa fiskbestånd.
I Sverige finns en särskild trålgräns innanför vilken det inte är tillåtet att tråla,
med undantag av så kallade trålfiskeområden. I Bottniska viken, Östersjön och
Skagerrak går gränsen vi fyra nautiska mil från baslinjen. I Kattegatt går
gränsen vid tre nautiska mil. I Öresund
är det överhuvudtaget inte tillåtet att
tråla. Trålgränsen följer i de närmaste
den gräns för tillträde till svenskt territorialhav som gäller enligt avtal med
danska, norska och finska fiskare. Det
finns även ett antal fiskfredningsområden utmed hela den svenska kusten och
längre ut i Östersjön och Kattegatt där
det inte är tillåtet att bedriva fiske hela
eller delar av året.

Fiskeregleringar
Trålgräns
Trålfiskeförbud
Undantagsområde
Fredningsområden
Trålfiskeområden
Tolkat planområde

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

fär hälften av fiskefartygen har sin hemmahamn på västkusten, men många
av fartygen används vid fiske såväl i Östersjön som i Skagerrak, Kattegatt,
Nordsjön och vissa år i Norska havet. Fartyg med hemmanhamn på syd- och
ostkusten och vid Bottniska viken fiskar normalt lokalt eller regionalt.
Hamnar
Även om fisk landas på många platser svarar ett fåtal hamnar för cirka 90
procent av landningarna i Sverige kvantitetsmässigt, nämligen i Gävleborgs
(Norrsundet), Kalmar (Västervik), Gotlands (Ronehamn), Blekinge (Nogersund, Karlskrona), Skåne (Simrishamn, Trelleborg, Skillinge) och Västra
Götalands län (Rönnäng, Ellös, Mollösund, Kungshamn, Göteborg, Smögen, Strömstad). Traditionellt landas även betydande kvantiteter i Danmark,
framförallt pelagisk fisk som sill och skarpsill. År 2012 utgjorde de svenska
landningarna i Danmark cirka 40 procent av de totala svenska landningarna.
Även en stor del av det som landas i Sverige transporteras vidare till Danmark.

De största pelagiska fångsterna kommer från ett område söder om Gotland mellan
Polen och Sverige samt ett
område utmed västkusten. I
Bottenhavet är strömmingfisket viktigt.

Koncentration av svenska pelagiska
fångster med trål och not
(sill, skarpsill, makrill och tobis)
kg landad vikt, 2012

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Koncentration av svenska pelagiska fångster med trål och not
(sill, skarpsill, makrill och tobis) Kvantitet (kg) i landad vikt
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De största landningarna av bottenlevande arter avser fångster söder
om Hanöbukten i Östersjön och
området utanför Göteborg samt
centralt i Skagerrak. I Bottenviken
är siklöjefisket särskilt viktigt.

Koncentration av övriga svenska
fångster (framförallt torsk och
andra bottenlevande fiskarter,
havskräfta, nordhavsräka, och siklöja) © NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV
kg landad vikt, 2012
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Koncentration av övriga svenska fångster (framförallt torsk
och andra bottenlevande fiskarter, havskräfta, nordhavsräka,
och siklöja) Kvantitet (kg) i landad vikt 2008-2012. Källa:
HaV, SLU

Beredningsindustri
Den svenska beredningsindustrin använder svensk fiskråvara i begränsad
omfattning. Den mer storskaliga beredningsindustrin på västkusten importerar råvara från länder utanför EU, framförallt Norge och Island. Anläggningar som tar emot eller bereder svensk fisk finns bland annat i Simrishamn (sill)
och Varberg (torsk). Utmed Bottniska viken finns industrier som framställer
surströmming och bereder rom från siklöja.
Fångsten av torsk, sill och skarpsill går huvudsakligen på export, medan
mindre kvantiteter säljs på färskmarknaden. För nordhavsräka och havskräfta
är dock den svenska färskmarknaden viktig.

Utveckling och trender
Den strukturomvandling som sedan länge pågår i det svenska yrkesfisket
förväntas fortsätta. Kapaciteten i fiskeflottan och antalet yrkesfiskare minskar,
samtidigt som den tekniska kapaciteten hos de kvarvarande fartygen ökar.
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De senaste åren har fartygskapaciteten reducerats kraftigt i såväl trålfisket
efter torsk som i det större pelagiska fisket efter sill, skarpsill och tobis. Även
det mer småskaliga fisket har minskat och man kombinerar ofta fisket med
annan verksamhet. Bevarandet av kulturarvet i form av sjöbodar för fiske,
hamnar och båtar har påverkats negativt av förändringarna.
Reformen av EU:s fiskeripolitik som trädde i kraft den 1 januari 2014,
innebär att fiskeripolitiken tydligare ska bidra till målet om god miljöstatus i
EU:s havsområden år 2020. Reformen innebär att uttaget av fisk ska styras av
principen om maximalt hållbart uttag, det vill säga att det endast får fångas så
mycket att fiskbeståndet kan återhämta sig till följande år. Det kommer också,
med vissa undantag, att bli förbjudet att kasta fisk överbord. Redskap som huvudsakligen fångar den fisk som avses fångas ska utvecklas. Spårbarheten för
fiskprodukter förbättras, både genom ökade märkningskrav och på branschinitiativ. Fler fiskbestånd väntas omfattas av fleråriga förvaltningsplaner vilket
kommer att öka stabiliteten i förvaltningen.
Med en bättre förvaltning ökar sannolikheten att fler bestånd befinner sig
inom säkra biologiska gränser. Även naturliga fluktuationer påverkar utvecklingen av vissa bestånd liksom klimatförändringen.

Fiske och andra intressen
Konkurrerande intressen med andra verksamheter handlar dels om tillgången till fiskeområden och landningshamnar, dels om hur andra verksamheter
påverkar fiskhabitaten och fiskresursen. Det handlar också om fiskets miljöpåverkan, samt om hur fiskresursen påverkas av miljöeffekter av andra verksamheter. I vissa fall samverkar fiskets intressen med andra intressen. Det
förekommer också olika intressen bland och mellan yrkes- och fritidsfiskare.
Det kan finnas anledning att begränsa fiske av naturvårdsskäl i känsliga
områden. Fiske kan ha stora effekter på de marina ekosystemen, främst på de
arter man har för avsikt fånga, men även på andra arter och habitat, som det
samtidigt kan finnas behov av att skydda.

Konkurrerande intressen
Påverkan på lek- och uppväxtområden:
muddring, dumpning, utläggning av kablar
och ledningar, båthamnar och bryggor , förekomst av marint skräp inkl. förlorade fiskereskap
Utrymmeskonkurrens: vindkraft (utsjöbankar av
betydelse för fisket är ofta av intresse för vindkraft),
havsenergi, vattenbruk, fasta konstruktioner, naturvård
Begränsad tillgänglighet till fångstområden:
militära övningsområden
Trängsel: annan sjöfart

Yrkesfiske

Möjliga synergier
Lek- och uppväxtområden: naturreservat, Natura 2000-områden
Upplevelser för turismen (bidrag till
regional utveckling och arbetstillfällen):
småskaligt fiske

Konkurrens om fiskbestånd:
fritidsfiske
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Vattenbruksanläggningar kan förhindra möjligheterna till fiske och kan
påverka lekbottnar. För nätfiske kan vattenbruksanläggningar ge positiva
effekter genom att biomassan och artdiversiteten ökar runt fisk- och musselodlingar, dels beroende på att strukturerna i sig ger fiskar och andra djur
gömställen och dels på att näringsläckage från odlingen ger en lokalt förhöjd
primärproduktion.
Havsbaserad vindkraft och fiske konkurrerar ibland om utrymmet i havet
genom att goda fiskeområden, särskilt grunda, också kan vara av intresse för
havsbaserad vindkraft. Av säkerhetsskäl är det som regel olämpligt att exempelvis bedriva trålfiske i vindkraftparker, och ibland har restriktionerna för
fisket satts mycket hårdare än så.
Vågkraft kan ha en liknande påverkan på fisket som vindkraft genom fundament eller liknande på botten. När det gäller annan sjöfart och fiske finns
det en risk för i konflikter i trafikmässigt hårt belastade områden eller om en
farled som hindrar fiske inrättas. Militära övnings- och skjutområden kan
försämra tillgängligheten för fisket.
Genom muddring, dumpning, anläggande av båthamnar och bryggor samt
utläggning av kablar eller ledningar påverkas ibland områden och habitat
som är viktiga lek- eller uppväxtområden eller är viktiga vandringsvägar för
vissa fiskarter. Likaså kan själva fisket försvåras, särskilt trålning. Fiske med
trål kan leda till mekaniska skador på skeppsvrak, liksom risk att vrakdelar
sprids ut över större ytor.

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Fisket påverkar storleken och strukturen på fiskpopulationerna både för
de arter som fisket inriktas mot och de som fångas oavsiktligt eller marina
däggdjur och fågel som fastnar i näten. Även redskap som förlorats i havet
utgör problem. Minskningen av antalet fiskar högt upp i näringskedjan ger
även följdeffekter på ekosystemet i övrigt. Bottentrålning ger spår i mjukbottnarna som påverkar bottenlevande djur, vilket kan resultera i förändrade
artsammansättningar. Fisket påverkar också miljön på samma sätt som annan
fartygstrafik genom utsläpp till luft och vatten.
Beståndens storlek
Årliga fiskeriundersökningar ligger till grund för vetenskapliga bedömningar
om fiskbeståndens storlek och om hur mycket fisk som kan tas upp. Utifrån
dessa gränser bedöms om fisket på ett visst bestånd är hållbart och om fiskbeståndet befinner sig inom säkra biologiska gränser.
Ekologiska störningar påverkar fiskbestånden
Förändringar i fiskens omgivande ekosystem påverkar fisksamhällenas struktur och förutsättningar för fiske, men även fisketrycket i sig kan ge upphov
till förändringar i ekosystemet. Övergödning från till exempel jordbruk och
reningsverk påverkar ekologin i havet. Tillförsel av näringsämnen leder till
ökad produktion av alger som har stor påverkan i vissa områden. Under lång
tid har det tillförts miljöföroreningar till havet såsom dioxin, PCB och kvick-
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Spökgarn dödar
varje år fiskar, fåglar
och marina däggdjur i
våra hav. Tappade och
bortglömda nät och
redskap såsom burar
och ryssjor ligger kvar
i havet och fiskar.

silver, som är svårnedbrytbara och kan ansamlas och lagras i fettvävnaden
hos människor och djur. Ökad sjöfart har inneburit att spridningen av främmande arter ökat. Även utsläpp kan skada fiskhabitat, liksom att habitat kan
påverkas av svallvågor från båttrafik. Fiskresursen påverkas även av fysiska
störningar i ekosystemet som kan bero på muddring, anläggningar, förlorade
fiskeredskap och ljud. En viktig påverkansfaktor är strandexploatering som
kan innebära att fiskars lekhabitat förstörs i kustområden.

Klimat
Förändringar i klimat kan påverka såväl fiskars geografiska utbredning som
deras reproduktion och födotillgång, vilket behöver beaktas i förvaltningen
av fiskbestånden. I Östersjön återspeglas storskaliga klimatförändringar i
en ökning av havsvattnets medeltemperatur, men även i minskad salthalt på
grund av ökad avrinning och förändrad vattenföring. Förändrad utbredning
kan få konsekvenser för yrkesfisket såtillvida att ett fiskbestånd kan röra sig
bort från ett traditionellt fångstområde, eller att beståndet blir mindre.
Klimatförändringen förväntas även leda till ändrade vindförhållande som
försvårar möjligheten att bedriva fiske, särskilt för garnfiske och trålfiske med
mindre fartyg.

Anspråk och mål
En förutsättning för att fiske ska kunna bedrivas är att det finns tillgång till
goda fiskbestånd. Goda fiskbestånd kräver att fisken har tillgång till habitat
(livsmiljöer) under sina livsstadier. Inte minst är områden för fiskens reproduktion och tillväxt viktiga. För yrkesfisket är det således nödvändigt att det
finns tillräckligt skydd för habitaten.
För fiskets bedrivande är det också viktigt med tillgängliga fiskeplatser,
hamnar och landningsplatser och att fartygen kan förflytta sig mellan dessa.
En särskild utmaning är att fisket är dynamiskt över tiden och att en anpassning av fisket sker utifrån beståndsutvecklingen, både i fråga om beståndens
storlek, täthet och utbredning. Det finns också en ekonomisk dynamik relaterad till marknadsförutsättningar och fiskeföretagens lönsamhet.
Mål inom den gemensamma fiskeripolitiken
Det övergripande målet för EU:s gemensamma fiskeripolitik är att säkerställa
att levande akvatiska resurser nyttjas på ett hållbart sätt i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende.
Under perioden 2014-2020 kommer en ny fond, Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF), vars syfte är att främja ett konkurrensmässigt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk, stödja genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken, främja territoriell utveckling i
de fiskeberoende områdena och främja utvecklingen och genomförande av
den integrerade havspolitiken.
Jordbruksverket har i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten tagit
fram ett tekniskt underlag för det kommande Havs- och fiskeriprogrammet för 2014-2020 med förslag om åtgärder för kontroll och datainsamling,
projekt för kompetensutveckling, bättre vattenmiljö, miljömässigt hållbart
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Lövskär

Riksintressen

Nuvarande anspråk på riksintresse för yrkesfiske
avser områden i havet, insjöar, älvar samt hamnar
och pekades ut 2006 av dåvarande Fiskeriverket. Sedan 2011 är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för riksintresset.
Områdena i havet omfattar såväl svenskt
inre vatten, territorialhav som ekonomisk
zon. De utpekade områdena omfattade
cirka 85 procent av det totala värdet av
de svenska fångsterna till havs.
För havet definierades områdena av
riksintresse huvudsakligen utifrån
fångstvärde per ytenhet, medan de
enskilda riksintresseområdena utgår
från specifika fiskarter. Fångstvärdena relaterades till en regional
indelning av havsområdena; Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Även
55 hemma- eller landningshamnar, Engesberg
liksom de tre viktigaste vildlaxälvarna pekades ut som riksintresse för
yrkesfisket
När det gäller lek-och uppväxtområden bedömdes att det endast fanns
tillräcklig kunskap för att peka ut 12
sådana områden i södra Östersjön
och i Västerhavet.

Strömstad

Riksintresseanspråk för
yrkesfisket enligt 3 kap MB
RI
Yrkesfiske hamnar
Hamnar

Oxelösund

Fångstområde
Fångstområde
Lekområde
Lekområde

Lysekil

Rekryteringsområde
Rektryteringsområde
Vandringsområde
Vandringsområde
Tolkat
Tolkat planområde
planområde

Västervik

Glommen
Bläsinge
Viken, Hög

Karlskrona

Ystad
© Natural Earth

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Slite

Behov av
ekosystemtjänster

Samhällsnytta
Tillgängliggör produkten
fisk

Försörjande: livsmedel och
genetiska resurser

Samhällsekonomi: regional
utveckling, arbetstillfällen

Potential
Ökad samhällsekonomisk och
kulturell nytta för småskaligt
fiske inom turismnäringen

Stödjande: biologisk mångfald,
näringsvävens dynamik

Lokal identitet

Återuppbyggda fiskbestånd
ger en hållbar produkt med
kortare transporter

Reglerande: minskad övergödning,
biologisk rening och reglering
av föroreningar
Yrkesfiske

Negativ
miljöpåverkan
Selektivt uttag av arter, marint skräp,
påverkan på naturliga bestånd
Bottentrålning: fysiska skador, slitage
på marina miljöer och kulturlämn-ingar

Övriga behov
Hamnar, reglering i
tid och rum

Påverkan på
yrkesfiskets behov
Övergödning, tillförsel av
farliga ämnen, biologisk
påverkan på naturliga
bestånd, klimatförändring,
undervattensbuller

Fartyg: buller, utsläpp av farliga
ämnen och klimatgaser, påverkan på fågelliv

fiske och vattenbruk, utveckling av produkter och processer samt kommunal
planering av vattenbruk. Förslaget inkluderar även miljöinvesteringar inom
fisket och vattenbruket samt bildandet av producentorganisationer. Förordningarna är inte beslutade och nu pågår programskrivandet av det operativa
programmet. Det kan bli ändringar innan alla beslut är fattade.
Miljökvalitetsmål
En hållbar fiskeförvaltning är en förutsättning för att nå flera av miljökvalitetsmålen eftersom både målarter och bifångade arter påverkas, liksom hela
ekosystemet. Det är inte bara det fysiska uttaget av fisk som påverkar utan
även fisket i sig med till exempel påverkan på bottnar, utsläpp från båtar och
buller. Det småskaliga fisket kan även ha viktig lokal betydelse där det är en
del av de traditionellt kustanknutna näringarna som bidrar till en levande
kust och skärgård.
Frågor som berör fisk och fiske har särskilt stark koppling till miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och
vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. Miljökvalitetsmålen beskrivs med ett
antal preciseringar av vilka några innefattar fisk och fiske.
Exempel på detta är bevarade ekosystemtjänster, gynnsam bevarandestatus,
hotade arter, fungerande grön infrastruktur men även preciseringar om god
miljöstatus och god ekologisk och kemisk status. Småskaligt fiske inkluderas
även i preciseringarna om bevarade natur- och kulturvärden.
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Även andra faktorer kan ha betydelse för fisk och fiske, som till exempel
miljögifter, klimatförändringar och övergödning. Dessa områden kopplar till
miljökvalitetsmålen om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ingen
övergödning.

Planeringsrelevans
Fiske är en rörlig aktivitet med behov av både tillgång till fiskeplatser och
goda fiskbestånd, som i sin tur är beroende av habitat. Planeringsfrågor
som berör yrkesfisket kommer att vara skydd för fiskhabitat och tillgång till
fiskeplatser i förhållande till andra intresen, framför allt de som innebär fasta
installationer. Fiskets föränderlighet över tid behöver beaktas inom havsplaneringen.
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Vattenbruk

Betydelse i samhället
Begreppet vattenbruk inbegriper fiskodlingar, odling av musslor och ostron
och dessutom framtida möjligheter inom marin bioteknologi. Den ekonomiska och regionalpolitiska betydelsen av vattenbruk är för närvarande liten
i Sverige. Det svenska vattenbruket kan dock ha goda tillväxtmöjligheter
och nya arbetstillfällen kan skapas, inte minst i skärgård och glesbygd. Nya
försörjningsmöjligheter för boende vid kusten kan bidra till att bevara och
utveckla samhällen, vilket även kan öka deras attraktivitet för turism. Musslor
tar upp näringsämnen som kväve och fosfor ur havsvattnet vilket kan vara till
nytta för att minska problemet med övergödning.

Aktörer
Jordbruksverket har ett sektoransvar för vattenbruket och har av regeringen
fått i uppdrag att främja ett hållbart svensk vattenbruk. Havs- och vattenmyndigheten har tillsynsvägledningsansvar för vattenbruket enligt miljöbalken
och hanterar frågor kring utsättning av fisk enligt fiskelagen. Ett fåtal aktörer
bedriver kommersiella fisk- och musselodlingar och det bedrivs viss försöksverksamhet inom vattenbruk. Vattenbrukarnas riksförbund är en nationell
branschorganisation. Det finns även en producentorganisation för skaldjursodlare.

Användning av havet
Fiskodling
I kustvattnet förekommer odling av matfisk, nästan uteslutande regnbåge.
År 2012 odlades 2 838 ton regnbåge i nio odlingar i kustvattnet i Bottniska
viken, framförallt längs Höga kusten. Härutöver odlades 213 ton regnbåge i 11
odlingar utmed övriga delar av den svenska kusten.
Kompensationsutsättning av lax och öring sker av kraftbolag i anslutning
till de stora älvarna. Dessa utsättningar baseras på vattendomar och majoriteten av domarna gäller sedan flera decennier tillbaka. Enligt gällande vattendomar ska närmare 2 miljoner lax och ca 350 000 öring sättas ut i Sveriges
kustmynnande vattendrag.
Mussel- och ostronodling
I stort sett hela den svenska produktionen av konsumtionsmusslor odlas i
Västerhavet, i kustvattnet i Västra Götaland (år 2012 drygt 1 300 ton). I Östersjön odlas idag cirka 30 ton blåmusslor för näringsupptag utanför Kalmars
norra udde och utanför Malmö/Lomma odlas små mängder i försöksanläggningar. Även ostronodling förekommer i Västerhavet, än så länge i liten skala
men intresset förefaller öka.

Utveckling och trender
Utvecklingen av svenskt marint vattenbruk har varit förhållandevis långsam,
beroende på att lagstiftningen på området är komplicerad och många företagare haft svårt att lösa den initiala finansieringen. Utredningen Det växande
vattenbrukslandet (SOU 2009:26) bedömer dock att det svenska vattenbruket
har goda tillväxtmöjligheter och kan skapa nya arbetstillfällen.
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På Västkusten pågår diskussioner om lämplig lokalisering för odling av regnbåge i havet. Ett havsbaserat vattenbruk kommer att vara i behov av anläggningar som tål exponering för stark vind och stora vågor, särskilt i Västerhavet. Det finns planer på utökad musselodling utanför Öland och Skåne, samt
storskaliga provodlingar i Östersjön inom flera forskningsprojekt.
Odling av makroalger är en stor och växande marknad globalt sett och
det finns god potential för att denna typ av odling ska kunna växa även i
Sverige. Många makroalgbaserade livsmedels- och skönhetsprodukter finns
redan på den svenska marknaden. Huvudsakligen importeras dessa, antingen
som färdig produkt eller i form av själva tångråvaran. Många av de arter
som redan idag odlas globalt förekommer naturligt i Sverige och de fysiska
förutsättningarna för algodling är goda i form av rent havsvatten med lämplig
salthalt och temperatur, näringstillgång och solljus. En pilotstudie för odling
av makroalger för produktion av livsmedel, kosttillskott, fodermedel, biomolekyler, etanol och biogas har nyligen startat i Kosterfjorden.
Makroalger, musslor och andra marina organismer som till exempel
sjöpungar är även av intresse för biogasproduktion. I framtiden kan det
förekomma odling av betydligt fler marina arter än idag. Teknikutveckling
för odling av musslor och sjöpungar pågår, med nedsänkta odlingar som är
mindre känsliga för våg- och ispåverkan. Den typen av odling kan på sikt bli
aktuell även utomskärs till havs.

Vattenbruk
Konkurrerande intressen
Utrymmeskonkurrens och lokal påverkan på landskapsbilden:
friluftsliv och turism, boendes intressen
och områdets attraktivitet, kulturmiljö
Utrymmeskonkurrens: sjöfart, yrkesfiske, militär verksamhet, kablar
och ledningar

Möjliga synergier
Samlokalisering med
vindkraftparker

Vattenbruk och andra intressen
Vattenbruksanläggningar kan hindra båttrafik och yrkesfiske lokalt. Anläggningar bör inte lokaliseras där det går kablar eller ledningar på botten,
eftersom ankare och förtöjningar kan orsaka skador. Störning av landskapsbilden kan vara ett argument mot fisk- och musselodlingar inomskärs, men
har sannolikt inte någon större betydelse i havet. Vattenbruk kan påverka
naturmiljön på flera olika sätt.

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Vattenbruket påverkar miljön och ekosystemen i sjöar och hav bland annat
genom utsläpp av näringsämnen.Ett ökat tillskott av näringsämnen är negativt med tanke på att havet redan idag är drabbat av övergödning. Musslornas
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konsumtion av mikroalger innebär dock att näring tas upp ur havet vilket
kan reducera övergödningen.
Vattenbruket medför negativ påverkan på botten på grund av ackumulering av organiskt material och syrebrist. Det kan minskas genom lämplig placering av odlingar med avseende på bottentyp, djup- och strömförhållanden.
Mycket av fodret som används vid vattenbruk, förutsätter fiske av stora
mängder foderfisk och det stora uttaget av foderfisk har negativ inverkan på
havens ekosystem. Det finns vegetabiliska alternativ till foderfisken och det
pågår forskning om att ersätta fisk i fodret med till exempel musslor.
Interaktion eller hybridisering mellan vilda fiskpopulationer och odlad
förrymd fisk och odlad utsatt fisk är en risk, då det kan leda till förlust av
genetisk variation och genetiska förändringar hos vilda fiskstammar. Introduktion av för våra vatten främmande arter och stammar innebär ytterligare
en risk för den biologiska mångfalden. Regnbåge, som är den dominerande
fiskarten i svenskt vattenbruk, är inte inhemsk och eventuella yngel har svårt
att överleva i våra vatten. Rymlingar kan ändå påverka den inhemska fiskfaunan genom att konkurrera med öringen om lekbotten, och därmed påverka
öringens reproduktion.
Odlad fisk kan även vara en källa för spridning av sjukdomar och läkemedel. Användningen av antibiotika inom svenskt vattenbruk är restriktiv och
det har skett en betydande minskning av mängden läkemedel som förs ut i
vattnet. Vaccination av odlad fisk har dock ökat. Giftiga bekämpningsmedel,
som används för att förhindra påväxt av alger och musslor på nätkassarna,
behöver ersättas av nya, mer miljövänliga produkter.
Klimat
I Skandinavien odlas främst kallvattenkrävande laxartad fisk. Ett varmare
klimat med varmare havsvatten kan inverka negativt på förutsättningarna för
odling av dessa arter. Andra arter, till exempel gädda, gös och abborre, gynnas å andra sidan av högre vattentemperatur, men är sannolikt inte aktuella

Behov av
ekosystemtjänster

Samhällsnytta

Försörjande: livsmedel och
genetiska resurser

Tillgängliggör ekosystemtjänsten livsmedel

Stödjande: biologisk mångfald

Samhällsekonomi: regional
utveckling
Potential
Musselodlingar: ökad
miljönytta, närproducerad
mat
Utveckling av marin bioteknologi
Energi, livsmedel,
djurfoder

Reglerande: biologisk rening och
reglering av föroreningar

Musselodlingar: minskad
effekt av övergödning
Vattenbruk

Negativ
miljöpåverkan
Fiskodlingar: tillförsel av
näringsämnen och farliga ämnen,
biologisk påverkan på naturliga
bestånd, införande av främmande arter, marint skräp
Lokal påverkan på landskapsbilden

Påverkan på vattenbrukets behov
Klimatförändring,
havsförsurning

för odling i havet. Sjukdoms- och parasittrycket kan också tänkas öka vid
högre vattentemperaturer.
Utsläpp i havet och ökande koldioxidhalt i atmosfären bidrar till att försura
havsvattnet, vilket skulle kunna innebära problem för odling av musslor och
ostron, eftersom inlagring av kalk försvåras. Ändrade väderförhållanden kan
påverka odlingar genom vind- och vågpåverkan. Klimatförändringar som
påverkar salthaltsinströmningen i Östersjön och Bottniska viken kan få stora
konsekvenser för vattenbruk i dessa områden.

Anspråk och mål
Utrymme i vattnet, god vattenkvalitet och lämpliga hydrologiska förhållanden, som till exempel salthalt, är faktorer som vattenbruket är beroende av.
Riksintressen
Miljöbalken innehåller inga bestämmelser om riksintressen för vattenbruk,
men nämner vattenbruk som ett allmänt intresse.
Havs- och fiskeriprogram 2014-2020
Jordbruksverket har i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten tagit
fram underlag för EU:s kommande Havs- och fiskeriprogram för 2014-2020.
I underlaget föreslås att vattenbruk ska inkluderas i kommunala översiktsplaner, att investeringsstöd ska ges för ett miljömässigt hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk, att stöd ges för bättre djurhälsa och djurskydd,
att stöd ges för att utveckla vattenbruk, samt att fiske- och leaderområden
samordnas (leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd och ingår i
EU:s landsbygdsprogram i syfte att främja lokal utveckling).
Nationell strategi
Branschorganisationer, forskare, intresseorganisationer och myndigheter har
tillsammans tagit fram en nationell strategi för utveckling av svenskt vattenbruk med en vision och mål för vattenbrukets utveckling till år 2020. Enligt
visionen är svenskt vattenbruk en växande, lönsam och hållbar bransch med
en etisk produktion. Målen syftar bland annat till att svenskt vattenbruk ska
producera god och hälsosam mat, som efterfrågas av konsumenter både i
Sverige och i övriga världen med liten miljöpåverkan. De innebär även att
kommunerna ska identifiera och inkludera lämpliga platser för vattenbruk i
sina översiktsplaner.
Miljökvalitetsmål
De miljökvalitetsmål som i första hand berör vattenbruket är Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och
skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.

Planeringsrelevans
Om näringen växer och vattenbruk lokaliseras längre ut till havs kan intressekonflikter om utrymme öka. Den miljöpåverkan som orsakas av vattenbruk
kan inte hanteras inom havsplaneringen, förutom när det gäller lokalisering
av anläggningar.
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Sjöfart

Betydelse i samhället
Sjöfarten svarar för en dominerande del av transporterna i den svenska
utrikeshandeln – cirka 90 procent mätt i volym eller cirka 180 miljoner ton
per år. Därutöver transporteras cirka 30 miljoner passagerare per år med färja
till och från grannländerna. Sjöfartssektorn omfattar med omgivningsföretag
cirka 100 000 anställda.
Näringslivet är beroende av ett välfungerande transportsystem eftersom
transportsystemet påverkar de geografiska transaktionskostnaderna. För att
transportsystemet ska fungera optimalt behöver olika transportslag samverka.
Sjöfarten är mest betydelsefull för den råvaruintensiva exportnäringen och de
delar av näringslivet som exporterar stora volymer. För att förbättra effektiviteten i transportsystemet behöver samspelet mellan sjöfart och väg samt
järnväg förbättras. Hamnarna är viktiga omlastningspunkter.

Aktörer
Det finns idag inte någon utpekad myndighet med ett helhetsansvar att tjäna
som sektormyndighet för sjöfarten. De utpekade sjöfartsmyndigheterna,
Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, har ansvar för olika delar
av sjöfartssektorn.
Enligt en rapport från Tillväxtanalys fanns det totalt 1 124 svenska företag
inom sjötransport år 2007. Av dessa definierades 155 av Sveriges Redareföreningen som rederier. Storleksmässigt var dessa rederier helt dominerande,
med cirka 93 procent av antalet anställda och 97 procent av omsättningen
inom gruppen. Övriga 969 företag klassificerades som annan sjötransport och
utgjordes huvudsakligen av små verksamheter inom exempelvis bogsering,
taxibåtar eller sjöfart på inre vattenvägar.

Användning av havet
Omkring 60 000 fartyg av olika slag passerar årligen in i och ut ur Östersjön.
I varje enskilt ögonblick trafikerar cirka 2 000 fartyg Östersjön. För fartygstrafiken till och från Östersjön finns det tre alternativa sjövägar; Öresund,
Kielkanalen och Stora Bält.
Godstransporter
Av godsvolymerna, som år 2010 uppgick till ungefär 170 miljoner ton, transporterades omkring fyra femtedelar på lastfartyg medan färjetrafiken transporterade en femtedel. Göteborg är den enda svenska hamn som anlöps av
transoceana containerlinjer, medan en betydande del av godset lastas om i
någon av de stora europeiska hamnarna till eller från mindre fartyg. Godsflödena till och från Sverige berör särskilt stora transoceana hamnarna vid
Nordsjön och Engelska kanalen såsom Antwerpen, Rotterdam och Hamburg.
Godstransporter med utrikes sjöfart har ökat under det senaste årtiondet
medan inrikestransporterna har legat relativt konstant. Inrikes sjötransporter utgör ett normalår endast cirka sju procent av de totala sjötransporterna,
räknat som andel av godset. Petroleumprodukter, mineraler samt kalk och
cement är dominerande godsslag.
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Avgiftspliktigt gods
(1 000-ton) i de tio
största hamnarna
2012.
Källa Sveriges Hamnar
Göteborg 41 100
Brofjorden 18 700
Trelleborg 10 700
Malmö 8 800
Luleå 8 300
Helsingborg 7 900
Karlshamn 5 200
Stockholm 4 300
Oxelösund 4 100
Gävle 4000
De tio största
hamnarna 109 500
Totalt Sverige 173 000

Passagerartrafik
Även passagerartrafiken är av stor vikt och det finns ett stort antal internationella färjeförbindelser. Totalt reser nära 30 miljoner passagerare årligen med
sjöfart. Det är ett par miljoner fler än antalet flygpassagerare i Sverige. Sverige
har färjeförbindelser med Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ryssland och Finland. Kryssningstrafiken på Östersjön uppgår
till drygt två miljoner passagerare årligen.
Hamnar
Hamnarna i Sverige är viktiga logistiknoder i intermodala transportkedjor
regionalt, nationellt och internationellt. Stora godsflöden hanteras i hamnar i Sydsverige, Västsverige och i Stockholmsområdet med närhet till stora
befolkningscentra. De tio största hamnarna svarar för cirka två tredjedelar
av godsomsättningen. Hamnarna fyller olika funktioner i transportsystemet
vilket har styrt deras lokalisering och specialisering mot olika godstyper. Den
svenska basindustrin har stora behov av hamnverksamhet och lokalisering av
hamnar har skett i närhet till industrin, t.ex. i Luleå.
Farleder och fartyg
Sveriges farledssystem delas in i fyra farledsklasser där framförallt klass ett
och två används av handelssjöfarten. Klass tre och fyra är för den mindre
sjöfarten samt för fritidsbåtstrafik. För samtliga farleder finns restriktioner
för hur stora fartyg som får framföras. De har olika standard på utmärkning
och den är anpassad efter aktuell trafik. Utomskärs finns utöver farlederna så
kallade fartygsstråk som förbinder farlederna, utan utmärkning.
Fartygsstråken ändras vintertid eftersom fartygen då tar den framkomligaste vägen med eller utan assistans av isbrytare. För att hålla sjövägarna
öppna vintertid informeras handelssjöfarten om bästa färdväg baserat på satellitbilder, helikopterspaning och information från andra fartyg. Ytterst kan
man tvingas tillgripa trafikrestriktioner på grund av tjock is och otillräckliga
isbrytarresurser.
Fartygen närmar sig gränsen för vad farlederna kan klara utan breddning
och fördjupning. Större investeringar har under senare år genomförts i farlederna till Göteborg, Malmö, Stockholm, Norrköping och Gävle. Sjövägarna
till Luleå rustas för framtidens behov med »projekt Malmporten«. Förberedelser pågår för att inom ramen för den nationella infrastrukturplanen
genomföra åtgärder i Södertälje kanal och sluss samt i Mälarfarlederna till
Västerås och Köping.
Nödhamnar
Enligt ett EU-direktiv ska medlemsstaterna utarbeta planer för att peka ut
skyddade platser för att ta emot fartyg som är i behov av assistans. Transportstyrelsen genomför för närvarande ett samrådsförfarande med Sjöfartsverket,
Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten med avseende på ett
förslag till sådana nödhamnar.

Utveckling och trender
Större fartyg
Fartygsstorleken och godsvolymerna har de senaste årtiondena ökat kraftigt
i svenska hamnar samtidigt som antalet fartyg har minskat. Fram till år 2050
förväntas en fördubbling av utrikes sjötransporter av gods medan de inrikes
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transportmängderna förväntas öka marginellt. Flera faktorer bidrar till detta:
exporten av järnmalm ökar kraftigt, till följd av ökad gruvdrift i Kiruna, Gällivare, Pajala och i Bergslagen; importen av rundvirke och trä från bland annat Östeuropa ökar kraftigt; transporter av förädlade industriprodukter ökar
kraftigt, vilket leder till ökade kombitransporter till sjöss och på land.
Sjötransporterna beräknas totalt öka på svenska hamnar med 137 procent
mätt i tonkilometer till år 2050 och inom svenskt territorialvatten med 77
procent. De svenska hamnarna beräknas öka godshanteringen med i genomsnitt 71 procent. Fördelningen på olika hamnar väntas bli relativt oförändrad
och västkusten behåller sin dominerande ställning. För framtiden finns dock
stora osäkerheter, exempelvis kring vilka effekter EU:s svaveldirektiv kan få.
Nya krav som medför högre transportkostnader kan påverka utvecklingen.
Ökande krav på farleder
Andelen gods som hanteras på färjor har ökat till nära 30 procent sedan år
2001, då andelen var knappt 20 procent. Kryssningstrafiken på Östersjön
fortsätter att öka med fler och större fartyg. Utvecklingen inom världssjöfarten innebär att fartyg som anlöper svenska hamnar blir längre, bredare och
mer djupgående, vilket ökar säkerhetskraven på farlederna. Investeringsbehovet har ökat väsentligt under senare år, på grund av brister med avseende
på säkerheten vid hamnar och anslutande farleder och behovet kan förväntas
öka ytterligare i framtiden. Åtgärder som kan bli aktuella är framförallt fördjupning och breddning.
Muddring
Breddning och fördjupning av farleder, samt utbyggnad av hamnar medför
ofta muddring och dumpning av muddermassor. Övergödningen av Östersjön har bidragit till ökad ackumulation av organiska sediment i kustnära
områden och tilltagande igenslamning av farleder. Även landhöjningen
bidrar med en kontinuerlig uppgrundning av Sveriges kuster utom längst i
söder. Trenden med ökat behov av muddring och dumpning av muddermassor kommer sannolikt att fortsätta.

Sjöfart och andra intressen
Sjöfarten kan genom sitt utrymmesbehov komma i konflikt med andra
intressen, till exempel naturvård, energiproduktion, fiske och vattenbruk. En
stor del av sjöfarten är internationell och en heltäckande bild över sjöfarten i
Sveriges vatten förutsätter samarbete med grannländerna.

Konkurrerande intressen
Utrymmeskonkurrens och risker:
sjöfart och fritidsbåtar
Utrymmeskonkurrens: vindkraft och
havsenergi, naturvård, kablar, vattenbruk
och fiske
Begränsad tillgänglighet: militära övningsområden, vissa typer av naturskydd
Naturskydd: spridning av främmande arter

Sjöfart

Möjliga synergier
Bidrar till friluftslivet,
turismnäringen samt en
levande kustkultur:
passagerartrafik

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Sjöfarten påverkar omgivningen genom utsläpp till både luft och vatten.
Under ett fartygs drift släpps gaser ut i luften, smörjmedel och oljor från propellerhylsor läcker ut i havet, avfall från toalett, rengöring och kök ansamlas
och måste tömmas. Främmande arter sprids genom barlastvatten och påväxt,
drift och olyckor orsakar utsläpp av olja och kemikalier i vattnet och når
ibland också land. Operationella utsläpp, det vill säga små, kontinuerliga och
olagliga utsläpp, utgör den största delen av oljeutsläppen i Östersjön.
Sjöfarten påverkar också havsbotten och kustlinjen mera direkt i anslutning till farleder och hamnar, till exempel genom erosion och muddring. Vid
muddringsverksamhet som berör grövre sediment finns risk för störningar
i sandtransportsystem och risk för erosion av påverkade ytor. Vid muddring
som berör unga finsediment, som ofta är förorenade av miljögifter i anslutning till hamnar och marinor, kan grumling och sedimentspridning ske så att
miljögifter och tungmetaller frigörs och blir tillgängliga för marina organismer. Grumlingen i sig kan också vara skadlig för marina organismer genom
att hindra ljustillgång eller direkt fysisk påverkan som att fastna i och skada
fiskars gälar. Särskilt viktigt är att undvika känsliga perioder (till exempel
fiskars lekperioder) och att undvika och skydda känsliga områden. Dumpning kan delvis anpassas så att negativa miljöeffekter reduceras. Dumpade
muddermassorna bör ge en så liten förändring som möjligt av den naturliga
havsbottnens struktur.
På senare år har medvetenheten ökat om fartygstrafikens påverkan på
miljön genom alstrande av undervattensbuller och forskningen på området
har intensifierats. Det har konstaterats att framförallt marina däggdjur och
fisk kan påverkas av ljud genom till exempel att bli bortträngda från områden
men det finns fortfarande stora kunskapsluckor om hur kontinuerligt lågfrekvent ljud påverkar marina organismer på längre sikt.
En effektiv planering av fartygsleder och fartygsrutter skulle kunna bidra
till minskad belastning på miljön genom att minska bränsleförbrukningen
och därmed utsläppen av koldioxid, svavel, partiklar och kväve. Detta skulle
också minska risken för kollisioner och grundstötningar som ofta får till följd
att olja eller kemikalier läcker ut i havet. Genom en sådan planering skulle
man även kunna undvika ekologiskt känsliga områden hela eller delar av året.
Internationella regler

De flesta bestämmelser som gäller sjöfarten med syfte att skydda miljön är
internationella. Möjligheterna till nationell särreglering är små. Den internationella sjöfartsmyndigheten International Maritime Organization, IMO, har
pekat ut Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde inom vilket specifika
åtgärder vidtas, såsom trafikstyrning, striktare tillämpning av krav på utsläpp
och krav på utrustning.
Östersjön är specialområde gällande olja, toalettavfall och fast avfall vilket
innebär att strängare utsläppskrav gäller för dessa avfallsslag. IMO har dessutom beslutat om ett förbud för utsläpp av toalettavfall från kryssningsfartyg
inom Östersjöns specialområde. Det kommer att gälla från och med år 2016.
Östersjön och Nordsjön är utpekade som kontrollområde för luftutsläpp
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av svavel från fartyg. Svavelutsläppen leder till försurning av sjöar, vattendrag och hav. IMO beslutade år 2008 att minska svavelinnehållet i sjöfartens
bränsle inom sådana områden, vilket innebär att bränslet maximalt får innehålla 1,0 viktprocent svavel från år 2010 och 0,1 viktprocent från år 2015. Även
kraven på fartygens utsläpp av kväveoxider kommer successivt att skärpas.
Den internationella konventionen för kontroll och hantering av fartygs
barlastvatten och sediment (barlastvattenkonventionen) antogs i februari
2004. Sverige ratificerade konventionen i november 2009 och riksdagen har
beslutat om en barlastvattenlag. Den föreslagna lagen föreslås bland annat
innehålla bestämmelser om med vilka metoder barlastvatten ska hanteras.
Lagen kommer att träda i kraft först när konventionen trätt i kraft, vilket den
gör när den ratificerats av tillräckligt många stater.
Klimat
Sjöfarten påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser på grund av användningen av fossila drivmedel. Mellan år 1990 och år 2011 har utsläppen av
växthusgaser från utrikes sjöfart och flyg ökat med 23 procent. Huvuddelen
av denna ökning ligger på utrikes sjöfart. Utsläppen från utrikes sjöfart har
ökat kraftigt sedan år 1990, på grund av dels att frakterna av gods ökat, dels
att allt fler fartyg bunkrar bränsle i Sverige. Inom EU förbereds krav på övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från stora fartyg
som trafikerar EU:s hamnar från och med år 2018.

Planeringsrelevans
Sjöfartens behov behöver avvägas nationellt och internationellt i förhållande
till andra intressen i kommande havsplanering med avseende på till exempel
säkerhetskrav, tillgänglighet och påverkan på miljön.

Negativ
miljöpåverkan

Samhällsnytta
Transport av gods och
passagerare

Tillförsel av farliga ämnen, organiskt
material, näringsämnen, mikroorganismer

Samhällsekonomi: bidrag till
BNP, regional utveckling,
arbetstillfällen

Marint skräp, buller, undervattensbuller,
klimatgaser, havsförsurning, införande av främmande arter

Passagerartrafik: upplevelser

Sjöfart

Internationellt utbyte

Potential
En miljömässigt god transportform vid miljöanpassade
bränslen och begränsade
utsläpp till luft och vatten

Muddring/dumpning: fysisk förlust, fysiska
skador, biologisk påverkan av naturliga
bestånd, tillförsel av farliga ämnen,
näringsämnen och organiskt material,
spridning av främmande arter
Övriga
behov

Hamnar, muddrade
farleder

Ökad transport och bidrag till
samhällsekonomin genom
ökad sjöfart
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Anspråk och mål
Sjöfarten behöver utrymme på havet i form
av farleder och fartygsstråk. I anslutning till
land och på land behövs utrymme för hamnverksamhet samt transportinfrastruktur. För
farleder och hamnar behöver muddring ske.
Läs om de transportpolitiska målen under
Infrastruktur på s 114.

Riksintressen

Utpekade riksintressen för sjöfart består
av fartygsstråk i förbindelse med varandra
och med ett internationellt nät vars sträckning och omfattning bestäms av rutter som
slagits fast av IMO och Helcom samt av
RAIS-analyser av faktiska fartygsrörelser.

Miljökvalitetsmål

Sjöfarten har koppling till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och
Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Riksintressen

Riksintresseanspråk för
sjöfarten enligt 3 kap MB
Hamn
Hamn
Hamn

Befintlig
farled
Befintlig
farled

Befintlig farled

Planerad
farled
Planerad
farled

Tolkat
planområde
Tolkat
planområde

Planerad farled
Tolkat planområde
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Försvar

Betydelse i samhället
Försvarsmaktens uppgift är att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar
med förmåga till väpnad strid. Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige
och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och internationellt, upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveriges
suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territoriet.
Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna självständigt, men även i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer.

Aktörer
Försvarsmakten ansvarar för totalförsvarets militära del, där det också ingår
myndigheter som Försvarets radioanstalt (FRA), som bedriver signalspaning
i syfte att kartlägga bland annat yttre militära hot mot landet, och Försvarets
materielverk (FMV).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för totalförsvarets civila del med ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Användning av havet
Övningar
Övnings- och skjutfält används för att uppnå och behålla förmågan till väpnad strid över, på och under vattnet. Fartygsförbanden använder i samverkan
med flyg- och helikopterförband marina skjutområden. Ett antal militära flygplatser nära havet används också.
Övningar och utbildning i väpnad strid behöver genomföras på ett säkert
sätt för förbanden men också för allmänheten samt civil sjö- och flygtrafik,
så att inte vådabeskjutning, incidenter eller olyckor inträffar. Försvarsmakten
genomför övningar på väst-, syd-, ost-, och norrlandskusten med deras olika
kustförhållanden, havsförhållanden samt hydrologiska och meteorologiska
betingelser. Övningar genomförs under olika ljus- och mörkerförhållanden
och vid alla tider på året och dygnet. Flera marina skjutområden är kopplade
till skjutfält i skärgården med skjutområden över vatten och utgör då riskområden i anslutning till dessa. De ger möjlighet för de marina och flygburna
förbanden att samöva med markstridsförband, exempelvis förband som rör
sig både till lands och till sjöss, samt med säkerhetsförband.
Omställningen av försvaret från invasionsförsvar till insatsförsvar har medfört att verksamheten koncentrerats till ett färre antal förbandsorter. Fartygsförbanden har större behov än tidigare att genomföra övningar med bland
annat skarp ammunition både i närheten av sin ordinarie örlogshamn men
också från tillfälliga baser längs Sveriges kust.
Signalspaning
FRA bedriver signalspaning över havet i syfte att kartlägga bland annat yttre
militära hot mot landet, hot mot svensk personal under internationella insatser, internationell terrorism, gränsöverskridande brottslighet och främmande
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underrättelseverksamhet mot svenska intressen. FRA bevakar konflikter
utomlands och främmande makters agerande och avsikter som har betydelse
för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.
Signalspaning är störkänslig och har behov av skydd för att motverka störningar från andra verksamheter. Järnvägar, motorvägar, elkraftsanläggningar
och radiomaster är landbaserade verksamheter som kan störa signalspaning
inom cirka en mil i spaningssektorn. Vindkraft, särskilt havsbaserad, kan
störa signalspaning på ett betydligt längre avstånd.

Utveckling och trender
Omvärlden
Utvecklingstrender hos EU:s medlemsstater innebär att markstridskrafterna
minskar antalsmässigt samtidigt som andelen luft- och marinstridskrafter
samt även specialförband ökar. Stridskrafterna har successivt anpassats för att
hantera lågintensiva konflikter mot nya typer av motståndare som inte utgörs
av nationella stridskrafter.
Den militära dynamiken i Europa förändras genom att Rysslands militära
förmåga ökar och den västeuropeiska förmågan minskar. Det ökade intresset både för Östersjön och för Arktis innebär att den strategiska betydelsen
av närområdet ökar. Östersjön utgör ett allt viktigare innanhav för sjötransporter och för utvinning av naturresurser, där staterna har ett gemensamt
intresse av att både transporter och handel kan ske utan störningar.
Ryssland är den stormakt som har de starkaste intressena i det svenska närområdet. Det beror på det geografiska läget, den betydande regionala militära
styrkan, beroendet av naturresurser och transportleder samt förekomsten av
ryska minoriteter i de baltiska staterna. Det ryska agerandet i Ukraina under
våren 2014 har försvagat den europeiska säkerhetsordningen och skapat en
mer svårförutsägbar utveckling i det svenska närområdet. Försvarsmakten
följer den förändrade säkerhetssituationen samt vidtar nödvändiga åtgärder
med anledning av denna. Samtidigt ökar Natos närvaro i det svenska närområdet genom exempelvis övningar och utbyggnad av robotförsvaret.
Marina övningsområden
Försvarsmakten bedömer att samtliga marina övningsområden måste behållas långsiktigt, oberoende av tillfälliga variationer i verksamhetens omfattning och karaktär, eftersom det är svårt att etablera nya skjutområden med
likvärdiga förutsättningar. Verksamheten omfattar övningar med förekommande fartygstyper som ytstridsfartyg, minröjningsfartyg, bevakningsbåtar
och ubåtar i kombination med flyg- och helikopterförband.
Signalspaning
Östersjön har och kommer även i fortsättningen att ha en stor betydelse för
svensk signalspaning mot sjö- och luftmål. Signalspaningen gör det möjligt
att inhämta tekniska underrättelser om förekommande system och att stödja
det militära ledningssystemets kontroll av trafiken.
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Försvar och andra intressen
Anläggningar och verksamheter kan påverka förbandens möjlighet att öva
med sina vapensystem kombinerat med flygverksamhet. Sådan påverkan
kan vara fysiska hinder över, på eller under vattnet, som begränsar verksamheten för flyg och fartyg, till exempel vindkraft till havs. Det kan också vara
tekniska störningar som påverkar sambands- och radarsystem och som kan
medföra begränsningar i flyg- och sjösäkerheten. Försvarsmakten är därför
restriktiv i sin inställning till tillstånd, lov- och planärenden som kan medföra sådan påverkan.
Försvarssektorn påverkar andra sektorer, till exempel yrkesfiske och friluftsliv, främst genom att övningsområden inte är tillgängliga under pågående övning. Försvarsintressen inverkar på naturvårdens behov av högupplösta
djupdata, eftersom de är sekretessbelagda inom militärt skyddsvärda delar
av sjöterritoriet. Försvarsmaktens verksamhet påverkar även naturmiljön på
flera sätt.

Konkurrerande
intressen
Fysiska hinder över, på eller under
vattnet
Verksamheter som medför tekniska
störningar på signalspanings-, sambands- och
radarsystem
Utrymmeskonkurrens: vindkraft och havsenergi, samt tidsbegränsad för fiske, friluftsliv
och turism, sjöfart
Försvarssekretess hinder för data som
behövs inom marinvetenskaplig
forskning och naturskydd

Försvar

Möjliga
synergier
Militära områden som
begränsar andra aktiviteter kan hindra annan
miljöpåverkan

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Nyttjandet av ammunition vid skjutövningar orsakar tillförsel av metaller till
vattenmiljön vilket bidrar till föroreningssituationen i havet. Lokalt kan detta
tillskott av metaller med tiden bli hög.
Höga ljud skapas vid skjut-, sprängnings-, flyg- och fartygsövningar och
orsakar störningar i djurlivet både under och ovan havsytan. Ljudstörningar
under vissa delar av året då den biologiska aktiviteten är hög är ofta allvarligare än vid andra tidpunkter. Det handlar om lekperioder för fisk, sälars
kutningsperiod eller fåglars häckning och ruvningsperioder. För att kunna
ta hänsyn till när risk för påverkan är stor har Försvarsmakten utvecklat en
marinbiologisk kalender. Den innehåller information om vilka områden som
är känsliga för påverkan från undervattensbuller vid olika tider på året.
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Klimat
Extrema väderhändelser kan förändra livsbetingelserna på olika platser och
förstärka redan existerande konfliktdrivande faktorer. Klimatförändringar
innebär också förändringar i Arktis, vilket ökar intresset för och den strategiska betydelsen av närområdet och Östersjön.

Anspråk och mål
Försvarsmakten är beroende av övnings- och skjutfält för kunna genomföra
övningar vid olika kust- och havsförhållanden, utan störningar av fysiska
eller tekniska hinder som begränsar verksamheten för flyg och fartyg. För signalspaningen finns det behov av skydd för att motverka störningar från andra
verksamheter som påverkar sambands- och radarsystem och som också kan
medföra begränsningar i flyg- och sjösäkerheten.
Miljömål för Försvarsmakten
Försvarsmakten har sedan år 2012 nya mål inom områdena energieffektivisering, miljöanpassad upphandling och miljöhänsyn vid övningar och insatser.
Energimålet handlar om att minska energiförbrukningen.
Miljökvalitetsmål
De miljökvalitetsmål som har störst relevans för försvaret är Giftfri miljö,
Hav i balans samt levande kust och skärgård och Begränsad klimatpåverkan.

Planeringsrelevans
Konkurrerande intressen kan finnas i områden som är av intresse för totalförsvaret. Framförallt gäller det fasta installationer och höga objekt. En
intressekonflikt finns mellan Försvarsmaktens övningsverksamhet och naturvården.
Samhällsnytta

Påverkan på
försvarets behov

Nationell säkerhet

Klimatförändringar kan
bidra till utveckling av
konflikter och skapa oro
i regionen

Stöd för civil verksamhet (polis, tull
mm)

Negativ miljöpåverkan
Undervattenssprängning och övning/skjutning: fysiska skador, slitage
på marina miljöer, biologisk påverkan
av naturliga bestånd, påverkan på
fågelliv, buller över och under vatten,
tillförsel av farliga ämnen

Försvar

Övriga behov
Fritt från fysiska och
tekniska hinder

Försvarets flyg och fartyg medför
utsläpp av klimatgaser

96

Havsplanering Nuläge 2014 | Kunskapsunderlag | Slutlig rapport

Riksintressen

Försvarsmakten redovisade år 2010
de områden som myndigheten
bedömer vara av intresse eller riksintresse för totalförsvarets militära
del enligt miljöbalken. I redovisningen
ingår övnings- och skjutområden i
havet liksom områden på land inklusive riskområden över vatten samt
väderradarstationer. Redovisningen
har nu aktualiserats, främst föranlett
av pågående eller planerad utbyggnad av vindkraft och möjlig framtida
utbyggnad av vågkraft med tillhörande
infrastruktur. I redovisningen ingår
även värdebeskrivningar för de olika
riksintresseområdena.
Riksintresseanspråk för totalförsvarets
militära del i hav och kustområden
Övnings-och
ochskjutområden
skjutområdeni havet
i havet
ÖvningsStopphöga
högaobjekt
objekt
Stopp
Influensområdeluftrum
luftrum
Influensområde
Områdemed
medsärskilt
särskiltbehov
behovavavhinderfrihet
hinderfrihet
Område
Riksintressemed
medomgivningspåverkan
omgivningspåverkan
Riksintresse
Kustnära väderradar
Kustnära väderradar med influensområde
med influensområde

Övrigt
influensområde
Övrigt
influensområde
Tolkatplanområde
planområde
Tolkat
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Energi

Betydelse i samhället
Energisektorns användning av havet avser dels produktion, dels överföring av
energi. Dessutom använder kärnkraften havsvatten för kylning. Energiproduktion till havs sker i Sverige som vindkraft och som havsenergi i form av vågkraft.
Det finns redan produktion av havsbaserad vindkraft i Sverige och vindkraften
kan fortsatta att öka. Vågkraft befinner sig i ett skede som karaktäriseras av forskning och utveckling, men är på väg att kommersialiseras bland annat genom den
vågkraftpark som håller på att uppföras i Sotenäs kommun. I svenskt vatten sker
överföring av energi genom kraftledningar och gasledningar.
Samhällsutvecklingen innebar ett beroende av el, vilket enligt Energimyndigheten förutsatter ett robust och driftsäkert överföringsnät och en alltmer integrerad europeisk elmarknad. Behov av god tillgång till energi är av central betydelse
för näringslivet, i synnerhet för den energiintensiva basindustrin. Elberoendet
innebar att långvariga elavbrott inte accepteras.
Flera energipolitiska intressen leder till utbyggnad av förnybar el, som exempelvis vindkraft och vågkraft. Detta kan också möjliggöra att nya tjänster
och produkter växer fram. Just nu konkurrerar vindkraften med naturvården
eftersom det mest är utsjöbankar med höga naturvärden som i Sverige har varit
aktuella för etablering av vindkraft. Utbyggnaden av förnybar energi syftar till
ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet och ökad europeisk konkurrenskraft.
På sikt är utbyggnaden av förnybar energi en förutsättning för att förebygga
långtgående effekter av klimatförändringar och havsförsurning.

Aktörer
Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet och arbetar för att Sverige långsiktigt ska ha en hållbar, säker och effektiv tillgång till energi genom att
bedriva tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme, samt
ge förslag på hur energimarknaderna kan utvecklas. Energimyndigheten verkar
inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Affärsverket Svenska kraftnät har till uppgift att transportera el på stamnätet från de stora
kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät är statligt affärsverk för den
svenska elberedskapen och samordnar landets dammsäkerhet. De ansvarar för
att det är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och bidrar till en
elmarknad med fri konkurrens. Strålsäkerhetsmyndigheten är en statlig myndighet med ansvar för kärnkraftssäkerhet.
För vindkraft finns branschorganisationen Svensk Vindenergi och branschföreningen Svensk Vindkraftförening. Bland företag som sköter planering,
projektering, utveckling och drift av planerade eller befintliga vindkraftparker
finns såväl privata som kommunägda företag. Till sektorn hör även företag som
levererar utrustning till vindkraftverk. Forskning och utveckling av vindkraft
bedrivs på universitet och högskolor, bland annat Vindkrafts Tekniskt Centrum
på Chalmers tekniska högskola. Studier av vindkraftens miljöeffekter drivs inom
kunskapsprogrammet Vindval av Naturvårdsverket och Energimyndigheten.
Energimyndigheten och Vinnova stöder tillsammans med regionala finansiärer
forskning och utveckling av vågkraft. Forskning om vågkraft bedrivs bland annat
vid Uppsala Universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Blekinge Tekniska
Högskola.
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Användning av havet
Energiproduktion
Vindkraft
Landbaserad vindkraft har de senaste åren byggts ut i snabb takt i Sverige. I
slutet av år 2013 fanns det 2 640 vindkraftverk i Sverige med en sammanlagd
effekt om 4 194 MW. Av dessa utgjorde 91 havsbaserade vindkraftverk med en
sammanlagd effekt om 210 MW. Sverige har generellt bra förutsättningar för
havsbaserad vindkraft.
De svenska vindkraftverken producerade tillsammans 10 TWh under år 2013,
varav 0,55 TWh producerades av de havsbaserade verken. Detta motsvarar 5,6
procent av riksdagens beslutade planeringsram för vindkraft till havs om 10
TWh för år 2020.
Vindkraften till havs utgör i nuläget således endast en mindre del av all vindkraft i Sverige. Den landbaserade vindkraften har byggts ut i betydligt snabbare
takt än den havsbaserade, vilket till stor del beror på att teknikutvecklingen på
land har kommit längre, samt att kostnaden för att bygga landbaserad vindkraft
generellt är lägre.
Ur ett energiutvinningsperspektiv finns det flera fördelar med havsbaserad
vindkraft. Vindarna till havs är ofta både starkare och jämnare vilket gör det
möjligt att bygga större och effektivare parker. Havsbaserad vindkraft möjliggör
en större geografisk spridning av elproduktionen i Sverige vilket är positivt ur
ett energissystemperspektiv. Många goda lokaliseringsmöjligheter finns i södra
delarna av Sverige, där i övrigt en liten del av energiproduktionen sker. Detta
kan också bidra till att prisskillnaderna mellan elområdena jämnas ut. Svårigheten att uppnå ekonomisk lönsamhet i projekten begränsar utbyggnaden till
havs. Kostnaderna är högre än för landbaserad vindkraft. Med utvecklad teknik
kan bättre lönsamhet och ökad energiproduktion uppnås.
Det finns idag fem vindkraftparker till havs i Sverige - Lillgrund, Bockstigen,
Utgrunden 1, Kårehamn och Yttre Stengrund (under avveckling). Dessa ligger i
närheten av Öland och Gotland, utom Lillgrund som ligger i Öresund. Samtliga
är belägna inom territorialhavet. Det finns också några planerade vindkraftparker där tillstånd finns, men som ännu inte är uppförda, motsvarande en teoretisk årsproduktion av 8,8 TWh och med en installerad effekt om 2400 MW:
Kriegers Flak och Stora Middelgrund i den ekonomiska zonen och Storgrundet,
Utgrunden II och Taggen i territorialhavet. Det är framförallt på grund av befarade lönsamhetsproblem som parkerna ännu inte har uppförts.

Havsenergi
Havsenergisystem är ett samlingsbegrepp som i nuläget främst innefattar energiomvandling från vågor, tidvatten (strömmande och fördämd), temperaturskillnader och salthaltsskillnader.
I Sverige bedrivs forskning, utveckling och demonstration inom vågkraft och
forskning inom marin strömkraft. Strömkraft baseras framförallt på strömmande tidvatten och havsströmmar. Uppsala Universitet driver idag två olika
forskningsanläggningar, Söderfors där ett marint strömkraftverk har installerats
och Lysekil som omfattar flera vågkraftsaggregat.
En vågkraftpark är under uppbyggnad i Sotenäs kommun, vilken planeras
att bli en av de största i världen. Projektet leds av Seabased Industry AB och
Fortum med samfinansiering från Energimyndigheten.
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Klocktärnan

Rata Storgrund 1 och 2

Petlansskär

Storgrundet

Nuläget 2014 för havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft nuläget
I drift
Har tillstånd, ej uppförd

Svenska Björn

Tillståndsprocess inledd
Utredning
Tolkat planområde

Marviken

Vindpark
Oskarshamn

Hake fjord

Bockstigen

Kårehamn

Kattegatt offshore
Skottarevet

Utgrunden II

Stora
Middelgrund

Yttre
stengrund

Utgrunden I
Trolleboda

Taggen
Blekinge
offshore
Lillgrund
Kriegers Flak

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Södra
midsjöbanken

Inom vågkraft ligger Sverige långt fram i den internationella utvecklingen, men
trots det är teknikerna fortfarande nya och under utveckling. Den forskning
som bedrivs vid universitet, högskolor och företag i Sverige förväntas i första
hand kommersialiseras på marknader utomlands. Ett fåtal studier pekar på
varierande potential för vågkraft i Sverige (ca 10-30 TWh). Tidvattenresursen i
Sverige är försumbar medan havsströmmar finns, bland annat runt Öresund.
Kärnkraft
Kärnkraftverken vid Forsmark, Ringhals och Oskarshamn använder havsvatten för
kylning av reaktorerna. Sammanlagt använder dessa kärnkraftverk upp till 415 m3
kylvatten per sekund. Vattnet återförs till närliggande kustvatten efter att det värmts
upp.
Överföring av energi
Användningen av havet for energiöverföring omfattar installation, drift, underhåll
och avveckling av sjökabelförbindelser. Det finns två likströmsförbindelser i Västerhavet mellan Sverige och Jylland. Södra Sverige och Själland förbinds med sex
kabelförbindelser.
En likströmsförbindelse sammanbinder södra Sverige med Tyskland mellan Trelleborg och Lübeck. En ny förbindelse till östra Tyskland planeras. En likströmsförbindelse förbinder Karlshamn i Sverige med Slupsk i Polen. En likströmsförbindelse
finns även till Litauen. Det finns idag två förbindelser mellan Gotland och fastlandet
och ytterligare en planeras i framtiden. Två likströmsförbindelser finns mellan Sverige och Finland i Bottniska viken.
Vid sidan av utlandskablar för el finns även region- och lokalnätsledningar till
havs. Sjöfartsverket har även ett nätverk av icke koncessionspliktiga ledningar i skärgården, som förser både fyranläggning och privatkunder med el.
Gasledningar
Mellan Malmö och Danmark finns en naturgasledning som står for matningen till
det västsvenska naturgassystemet.
Nord Stream är en naturgasledning mellan Ryssland och Tyskland som löper
på botten genom Finska viken och Östersjön. Nord Stream består av två parallella
betongtäckta stålrör med cirka 120 cm diameter. Sträckningen går förbi flera av Östersjöns biologiskt viktiga områden. Ledningen passerar Rysslands, Danmarks och
Tysklands territorialvatten samt de ekonomiska zonerna för Sverige och Finland.
Totala längden är 1 220 kilometer. Varje rör är dimensionerat för att transportera
27,5 miljarder m3 naturgas per år, motsvarande tillsammans 590 TWh energi. Den
första ledningen invigdes 2011 och den andra 2012. Företaget Nord Stream AG har
planer att anlägga ytterligare ett till två parallella rör med ungefär samma sträckning
som de nuvarande rören.

Utveckling och trender
Vindkraft
Framtidsutsikterna för vindkraft till havs bedöms av Energimyndigheten vara goda,
förutsatt att det sker forskning och utveckling samt att ekonomiskt stöd utöver
elcertifikatsystemet införs. Forskning och utveckling rörande vindkraft som pågår inom forskningsprogrammen Vindforsk och Vindval handlar bland annat om
miljöeffekter och om att anpassa tekniken till olika förhållanden. Hittills har de
samlade slutsatserna varit att vindkraft har en begränsad påverkan på miljön, men
det beror på vilka skyddsåtgärder som vidtas. Den globala trenden går generellt mot
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vindkraftverk med högre kapacitet och högre torn, ofta över 100 meter vid navhöjd.
Trenden går också mot större vindkraftverk i färre parker för bättre lönsamhet.
Teknikutveckling pågår även av flytande vindkraftverk, men tekniken är enligt Energimyndigheten relativt ung och det är svårt att förutspå den kommersiella utvecklingen.
Vågkraft
Mer kostnadseffektiva lösningar behöver utvecklas för att uppnå konkurrenskraft
för vågkraft. Med mer storskalig tillverkning och därmed sjunkande investeringskostnader kommer kostnaderna för nätanslutning, installation, drift och underhåll
i framtiden att bli avgörande för konkurrenskraften, varvid synergieffekter med
havsbaserad vindkraft kan komma att bli möjliga. Ett nytt forsknings- och innovationsprogram inom marin energiomvandling är under utveckling. Programmet
utarbetas av Energimyndigheten och baseras till stor del på den kartläggning som
gjorts av den svenska havsenergisektorn och dess behov av åtgärder inom forskning
och utveckling.
Ledningar
En förutsättning för att uppnå de nationella och europeiska målen för energi- respektive klimatpolitiken är att det finns möjligheter att i större utsträckning koppla
ihop elsystemen mellan länder i Europa. Överföringsförmågan för elkraft behöver
enligt Svenska Kraftnät ökas och förekomsten av flaskhalsar minskas i det nordiska
elnätet och i förbindelserna till kontinenten. Perspektivplan 2025 beskriver planerad utveckling av det svenska stamnätet. Det står inför omfattande utbyggnader för
att klara nödvändiga reinvesteringar, ta hand om ny elproduktion och för att bidra
till en gemensam europeisk elmarknad. Tekniken för sjökablar utvecklas och äldre
kablar ersatts med nya som förbättrar driftsäkerhet och minskar påverkan på havsmiljön vid skador.
Isförhållanden
I Bottniska viken förekommer särskilda förutsättningar med tanke på tjock och
omfattande havsis. Fasta konstruktioner kan utsattas för mycket svår påfrestning av
havsis, vilket påverkar till exempel vindkraftparker och dylikt. Framför allt i det så
kallade landvredet, där havsisen bryts upp från landisen, skapas stora påfrestningar
där isen nästan alltid bryter upp på samma ställe och havsisen börjar skruva på sig.

Energi och andra intressen
Havsbaserad vindkraft kan konkurera, och i bland samexistera, med bland annat
friluftslivets, yrkesfiskets, sjöfartens, totalförsvarets och naturvårdens intressen.
Även en eventuell framtida storskalig etablering av vågkraft i svenska hav skulle
konkurrera med andra sektorers behov inom samma havsområden. Vid flera miljöprövningar av havsbaserad vindkraft på grunda utsjöbankar har intressekonflikter
uppstått mellan energiproduktion och naturvårdsintressen. Militär verksamhet
som behöver hinderfrihet över, på och under vattnet påverkas av anläggningar för
energiproduktion. Totalförsvaret liksom de civila telekommunikationssystemen
kan hindras av tekniska störningar från vindkraftverk som påverkar sambands- och
radarsystem.
Havskablar kan påverka möjligheterna till nödankring och därför komma i
konflikt med sjöfarten, särskilt i livligt trafikerade farleder. Att förlägga sjökablar i
havsbotten ger ingrepp i havsmiljön, vilket kan komma i konflikt med naturvården.
Andra eventuella konflikter kan röra minor, riksintressen för totalförsvaret och
Natura 2000-områden eller andra skyddade områden.
Havsplanering Nuläge 2014 | Kunskapsunderlag | Slutlig rapport

103

Konkurrerande intressen

Energi

Påverkan på landskapsbilden:
kulturmiljöer, friluftsliv och turism
Utrymmeskonkurrens: sjöfart, försvar,
yrkesfiske, naturvård, friluftsliv och turism,
hindersfria områden kring flygplatser
Risk för skador på ledningar och kablar:
sjöfart, yrkesfiske, vattenbruk
Störning för försvar och militär verksamhet: vindkraft

Möjliga synergier
Samlokalisering med transportinfrastruktur och vattenbruk
Bidra till biologisk mångfald till havs
genom konstgjorda rev och minskad
lokal påverkan från trålning.
Bidra till turism som utflyktsmål.

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Vindkraft

Havsbaserade vindkraftprojekt påverkar den lokala marina miljön på olika
sätt vid anläggning, drift och avveckling. Under anläggningsfasen orsakar
framförallt pålning i samband med monopilefundament höga ljud som kan
färdas långt i vatten. Bland de marina däggdjuren har det påvisats att tumlare
kan få både sämre hörsel och stört beteende av ljud i samband med pålning.
Effekter av pålningsljud kan minskas genom att successivt öka kraften och
ljudet vid pålning, så att större djur som fisk, säl och tumlare skräms och hinner lämna området. Andra sätt att dämpa ljudstyrkan är att använda kofferdam eller dämpande ridåer kring fundamentet medan man pålar. Fundament
som består av flera mindre pålar avger också lägre ljud än de som består av en
stor monopile. Fundament som grävs eller borras ned i botten innebär inte
någon pålning alls och denna störning uteblir. Även grumling under anläggningsfasen kan påverka marina djur- och växtsamhällen, men hur mycket
sediment som sprids är beroende av sedimenttyp, vattenströmmar och vilken
metod som används.
Effekterna är oftast små och övergående eftersom muddringsvolymen
är liten och för att bottenmaterialet brukar vara grovkornigt. Den samlade
bedömningen är att spridningen är ett begränsat problem vid anläggning av
vindkraftverk till havs. Under driftfasen, som är den längsta, påverkas det
marina livet i begränsad utsträckning. Eventuella subtila effekter av det ljud
som avges genom fundamentet är ännu inte klarlagda. Vad gäller all miljöpåverkan från vindkraft spelar de lokala omständigheterna en betydande roll
för vilka konsekvenser som uppstår. Till exempel kan grumling orsaka stor
skada om sedimenten är förorenade. Reproduktionsområden för hotade arter
innebär typiskt att särskild hänsyn måste tas.
En påtaglig och positiv effekt av vindkraft är att vindkraftverkens fundament fungerar som konstgjorda rev och lockar till sig både ryggradslösa djur,
fisk och marina däggdjur. Risken att fåglar eller fladdermöss omkommer
på grund av vindkraftverk beräknas vara liten jämfört med annan mänsklig
påverkan, förutsatt att hänsyn till dessa risker tas vid lokaliseringen.
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Vågkraft

Breda studier av vågkraftens miljöeffekter i havet saknas. Resultat från forskningsanläggningen i Lysekil pekar mot att vågkraft inte har någon betydande
negativ påverkan på miljön. Eventuell påverkan från undervattensljud har
emellertid ännu inte utretts. Liksom havsbaserad vindkraft kan vågkraftsanläggningar medföra en ökning av vissa arter då fundamenten fungerar som
konstgjorda rev och utgör en frizon för marina arter. Ytterligare studier behöver
dock göras vilket också prioriteras i det program inom marin energiomvandling som Energimyndigheten utvecklar.
Kärnkraft

Kärnkraftens användning av havsvatten för kylning innebar en risk om olyckor
med utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen skulle inträffa i närheten av
kylvattenintagen. Kärnkraftens nyttjande av vatten för kyla kan medföra en
påverkan både genom intaget och utsläppet av stora mängder vatten. Exempelvis påverkas temperaturen avsevärt vilket kan förändra ekosystemet lokalt. Den
största påverkan är dock de stora mängder fisk och fiskyngel som fastnar vid
vattenintagets galler eller sugs igenom kylsystemet.
Kablar och rör

Anläggandet av en sjökabel medför fysiska ingrepp i bottenmiljön. Kabeln kan
läggas upp till en meter under havsbotten. Anläggningsarbetet medför grumling av vattnet, förändrad bottenmaterialstruktur och lokal påverkan på vattenväxter. Grumlingen kan påverka fisk, bottenfauna och bottenflora. Bottenväxter
och bottenlevande djur kan dock på nytt etablera sig över den nedlagda kabeln.
Under drifttiden bedöms påverkan i huvudsak begränsas till tillfällen då kabeln
eventuellt ska repareras.
Alla elektriska kablar genererar elektromagnetiska fält som kan påverka
marina organismer i olika utsträckning. Kraftfälten varierar beroende på vilken
typ av kabel som används och mängden elektricitet som överförs. Genom olika
skyddsåtgärder, som exempelvis att gräva ner kabeln i botten, kan kraftfältens
påverkan på marina organismer minimeras. Detta kan vara viktigt där högspänningskablar korsar vandringsvägen för ål.
Klimat
Vindkraft och vågkraft är förnybara energikällor, som inte bidrar till utsläpp av
växthusgaser eller andra föroreningar vid drift och med låga livscykelutsläpp
av koldioxid. Det är en positiv aspekt med avseende på havsmiljön eftersom
klimateffekter och framförallt den pågående havsförsurningen utgör betydande
hot mot marina ekosystem i en nära framtid.

Anspråk och mål
För vindkraft och vågkraft krävs goda vindhastigheter respektive goda vågförhållanden. Förhållanden som eftersträvas är närhet till kusten och för vindkraft
även grunda havsområden. Kärnkraft behöver tillgång till kylvatten.
Mål
Den svenska energipolitiken bygger på samma grundpelare som energisamarbetet inom EU. Politiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
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Samhällsnytta
Energiförsörjning
Begränsad klimatpåverkan:
vindkraft och havsenergi
Potential
Ökad samhällsekonomisk nytta
och begränsad klimatpåverkan
vid utbyggd vindkraft och
utveckling av havsenergi

Övriga behov

Energi
Negativ
miljöpåverkan

Vindkraft: goda vindhastigheter,
grunda havsområden, närhet till
kusten
Vågkraft: goda vågförhållanden,
närhet till kusten
Kärnkraft: tillgång till kylvatten

I anläggningsskedet: fysiska skador, biologisk påverkan på naturliga
bestånd
Undervattensbuller, fysisk förlust av
habitat
Vindkraft: påverkan på däggdjur,
fåglar och fladdermöss under
drift

Följande energimål har beslutats i Sverige till år 2020:
• 50 procent förnybar energi
• 10 procent förnybar energi inom transportsektorn
• 20 procent effektivare energianvändning mellan 2008 och 2020
• 40 procent minskade utsläpp av klimatgaser (jämfört med 1990) för den icke
handlande sektorn, varav 2/3 inom Sverige
Idag ser prognosen för måluppfyllelse bra ut, möjligvis med undantag för energieffektiviseringsmålet, som är svårare att bedöma måluppfyllelsen för. Det målet är
sektorsövergripande och innebär att energiintensiteten, mätt som tillförd energi per
BNP-enhet i fasta priser, ska minska med 20 procent.
Riksdagen har även beslutat om en planeringsram för vindkraft på 30 TWh till
år 2020, varav 10 TWh till havs och 20 TWh på land. Planeringsramen är inte ett
produktionsmål utan innebär att det ska finnas en beredskap som möjliggör en
utbyggnad av 10TWh havsbaserad vindkraft. För närvarande finns ingen beslutad
planeringsram eller motsvarande för vågkraft i Sverige.
Det finns däremot ett mål inom elcertifikatsystem att öka den förnybara elproduktionen I Sverige och Norge med 26,4 TWh fram till 2020 (jämför med 2012).
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. I dagsläget tyder väldigt lite
på att det inom detta mål kommer att byggas mer havsbaserad vindkraft i Sverige.
Inom EU beslutades hösten 2014 om att andelen förnybar energi ska öka ytterligare till 2030. Målet kan innebära ökade anspråk på havsområdet för förnybar
energi. Det finns också en strävan att öka den europeiska integrationen av elnäten.
Miljökvalitetsmål
De miljökvalitetsmål som i huvudsak berörs av byggande och drift av anlaggningar
för energiproduktion och energiöverföring på svenskt territorialvatten är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Hav i balans samt levande kust
och skärgård.
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Planeringsrelevans
Intressekonflikter finns mellan andra intressen
och anläggningar för produktion samt överföring av energi till havs. Framförallt gäller
det naturvård och försvar, men kan även gälla
sjöfart, fiske, samt friluftsliv och turism.

Riksintressen

Energimyndigheten har år 2013 redovisat
områden av riksintresse för energiproduktion
och energidistribution. Som riksintressen för
vindbruk till havs pekades 27 områden ut
med en total yta av cirka 4 000 kvadratkilometer. Kriterier för utpekande var minst 8 m/s
i vindhastighet, en sammanhängande yta om
minst 15 kvadratkilometer och havsdjup på
högst 35 meter.
Inga områden har redovisats som riksintressen för vågkraft. Det saknas idag även
systematisk resurskartering som kan utgöra
underlag för en eventuell framtida utredning
av vilka områden kan identifieras som särskilt
intressanta för vågkraft.
Riksintresseanspråk för havsbaserad
vindkraft enligt 3 kap MB
Riksintresse
vindbruk,
hav
Riksintresse
för vindkraft

i havet

Tolkat
planområde
Tolkat
planområde

© Natural Earth, Energimyndigheten (2013)

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Infrastruktur

Betydelse i samhället
Infrastruktur defineras som anläggningar för transport av varor, personer
och tjänster samt för överföring av energi och information. I detta avsnitt
behandlas transportinfrastruktur för vägar, järnvägar och luftfart. Infrastruktur för energi och sjöfart behandlas under respektive avsnitt. Det finns även
kablar för kommunikation i havet.
Transportinfrastrukturen möjliggör förbindelse och kommunikation inom
och mellan regioner och länder. Det finns för närvarande två fasta förbindelser över havet, Ölandsbron och Öresundsförbindelsen. Den senare har
både fordons- och tågtrafik. Det finns elva flygplatser med civil luftfart med
trafikflyg som är belägna nära havet.
Aktörer
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla
trafikslag, samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Transportstyrelsen ansvarar för regler, ger tillstånd och följer upp hur de
efterlevs. Ansvaret för kollektivtrafiken i varje län vilar på en offentlig länstrafikansvarig, ofta region, landsting eller landsting och kommuner, i samverkan genom ett kommunalförbund. Internationella förbindelser förutsätter
samverkan mellan den svenska staten och grannländer. Öresundsförbindelsen ägs av Öresundsbrokonsortiet som i sin tur till lika delar ägs av svenska
och danska staten. Luftfartsverket bedriver flygtrafiktjänst för flygbolag och
flygplatser i Sverige. Post- och Telestyrelsen och Svenska Kraftnät har kablar
på havsbottnen.

Användning av havet
Ölandsbron

Ölandsbron över Kalmarsund binder samman Kalmar på fastlandet med Färjestaden på Öland. Bron är 6,1 km lång bro med en segelfri höjd på 36 meter
och en fri brobredd på 13 meter. Byggandet av Ölandsbron beslutades 1966
och bron invigdes 1972. Den är Sveriges längsta bro, om man bara jämför
de brodelar som befinner sig på svenskt territorium. Bron var även Europas
längsta bro fram till år 1998. Befolkningsutvecklingen på Öland vände i samband med brobygget och delar av Öland ingår numera i Kalmars pendlingsregion. Totalt under 2010 passerade 6,3 miljoner fordon över Ölandsbron,
vilket motsvarar 17 000 fordon per dygn.
Öresundsförbindelsen

Öresundsförbindelsen är en 15,9 km lång förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö vid Limhamn och Köpenhamn vid Amager. Förbindelsen består av en bro, Öresundsbron, och delen närmast Danmark av en
tunnel, på grund av närheten till Kastrups flygplats. Bron är en cirka 31 m
bred snedkabelbro med drygt 200 meter höga pyloner. Högbron har en
segelfri höjd av 57 meter över Flintrännan. Som övergång från bro till tunnel byggdes den konstgjorda ön Pepparholmen. Bygget påbörjades år 1995
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och förbindelsen öppnades år 2000. Förbindelsen består av motorväg och
dubbelspårig järnväg. År 2009 gjordes 11,2 miljoner enkelresor med tåg över
Öresund, vilket motsvarade knappt 31 000 resor per dag. Från det att Citytunneln i Malmö färdigställdes år 2011, går ett Öresundståg över bron var
tionde minut. Under 2012 passerade cirka 6,8 miljoner fordon Öresundsförbindelsen. Det motsvarade knappt 19 000 fordon per dygn. Biltrafiken över
Öresundsbron har minskat något de senaste åren, delvis på grund av minskad
pendling mellan Malmö och Köpenhamn.
Flygplatser

Det elva största civila flygplatserna i Sverige, som är belägna nära havet, har
tillsammans omkring 4,5 miljoner passagerare per år. Flygplatserna är Luleå
(Kallax), Umeå, Skellefteå, Göteborg City Airport (Säve), Visby, Örnsköldsvik, Kramfors-Sollefteå, Sundsvall-Timrå (Höga kusten Airport), Ronneby
(Kallinge), Halmstad och Kalmar. Flera av dessa flygplatser är även militära,
till exempel Luleå, Visby och Ronneby. För att flygtrafiken ska fungera säkert
finns det runt alla flygplatser ytor som ska hållas fria från hinder. Flygplatsernas hinderbegränsande ytor bestäms av flygvägarna. De militära flygplatserna
har specifika krav på hinderfrihet på grund av att det även kan finnas behov
av övningar i lågflygning.
Infrastruktur för elektronisk kommunikation

Infrastruktur för elektronisk kommunikation är av vital betydelse för Sverige.
Detta gäller för såväl medborgare som för olika sektorer i samhället. Regeringens har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utifrån detta har regeringen formulerat en bredbandsstrategi som bland annat anger att 90% av alla hushåll och företag år 2020 ska
ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s. Även om merparten av infrastrukturen för elektronisk kommunikation tar i anspråk områden på land som
inte berörs av de kommande havsplanerna så används havet för en liten men
viktig del av infrastrukturen. Det gäller främst fiberoptiska kablar på havsbotten som binder samman bredbandsnätet i Sverige med våra grannländer.
Dessa används inte bara för kommunikation mot andra länder utan även för
kommunikation mellan medborgare och företag inom Sverige då internet är
globalt. Sjökablarna är av stor vikt ur ett nationellt perspektiv och Post- och
Telestyrelsen diskuterar för närvarande om och hur dessa bör hanteras inom
ramen för riksintressesystemet.
Förutom fiberoptiska sjökablar används även radiolänkar för infrastrukturen för elektronisk kommunikation. Huvudsakligen berör detta land- eller
kustområden som ligger innanför det område som havsplanerna omfattar.
En mindre del av radiolänkarna berör dock de havsplanerade områdena, till
exempel radiolänkar mellan Sverige och Danmark över Öresund samt radiolänkar mellan fastlandet och Gotland. Radiolänkar består en dubbelriktad
punkt-till-punkt förbindelse som behöver fri sikt i en korridor med cirka 500
meters bredd mellan radiosändare och radiomottagare för att inte riskera att
drabbas av störningar till följd av dämpning eller reflektioner av radiosignalen. Andra användningar av luftrummet ovanför havsytan som till exempel
vindkraftverk och liknande konstruktioner kan ge upphov till störningar om
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dessa uppförs i denna frisiktskorridor. Likheter finns här med risken för störningar från vindkraftverk till militära kommunikationssystem. Möjligheten
till samexistens mellan radiolänkar över havet samt andra användningsområden är mycket stor om samråd sker i planeringsprocessen.
Luften ovanför havet används även för andra radiobaserade system som
till exempel för kommunikation till fartyg, fritidsbåtar, navigering, fyrar med
mera. För sjöfarten är detta av mycket stor betydelse. Denna användning behöver normalt inte planeras in med hänsyn till andra användningsområden
för havet och har heller ingen påverkan på havsmiljön.

Utveckling och trender
På kortare eller längre sikt kan ytterligare fasta förbindelser över eller under
havet komma att aktualiseras, dels i Östersjön, dels i Bottniska viken.
Tunnlar mellan Helsingborg och Helsingör

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har utretts för att
fördjupa integrationen i Öresundregionen, skapa möjligheter för en större
arbetsmarknad och bostadsmarknad samt för att avlasta Öresundsbron och
väg E6. Frågan har studerats inom projektet IBU-Öresund med ett förslag om
en tunnel med två separata linjer. En av tunnlarna dras enligt förslaget strax
söder om Helsingborg och Helsingör och används för vägtrafik och godståg.
Den tunneln förbinder motorvägen på den danska sidan med E4 och E6 på
den svenska sidan. Enligt förslaget byggs den andra tunneln för persontåg
och dras mellan de båda städernas centrum. Frågan behandlas i en kapacitetsutredning som Trafikverket genomför.
Spårtunnel Köpenhamn-Malmö

Malmös och Köpenhamns kommuner arbetar tillsammans med en förundersökning om hur en metroförbindelse mellan städerna kan skapa ytterligare
kapacitet förbi Öresund och därmed stärka integrationen och tillväxten i området. Den Europeiska regionalfonden Interreg Öresund ger finansiellt stöd
till projektet. Motivet för förbindelsen är att den dagliga pendlingen mellan
Malmö och Köpenhamn ökar snabbare än den övriga Öresundstrafiken. När
tunneln under Fehmarn bält är klar år 2020 blir Öresundsbrons kapacitet allt
mer ansträngd.
Fast förbindelse till Finland vid Norra Kvarken

Förutsättningar för en fast förbindelse över Kvarken mellan Sverige och
Finland i Bottniska viken i form av en kombination av bro och tunnel har
studerats i en utredning från år 2000. Förbindelsen skulle gå mellan Replot
på finska sidan och Holmsund på svenska sidan med en totallängd av 51,7
km. Möjligheter som nämns i sammanhanget är att eventuellt samordna
vindkraftsutbyggnad och en kabel för strömöverföring med vägförbindelsen.
Fast förbindelse till Åland och Finland

En fast förbindelse till Åland från Finland har nyligen diskuterats i Finland.
Det skulle handla om en förbindelse mellan Mariehamn och fastlandet med
broar, bankar och tunnlar som i framtiden även skulle kunna byggas ut för
snabbtåg. Om en sådan förbindelse byggs kan på längre sikt även en fortsätt-
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ning till Sverige komma att aktualiseras. Tanken på en fast förbindelse mellan
Sverige och Finland har förts fram vid olika tillfällen. En förbindelse mellan
Kapellskär och Mariehamn eller Grisslehamn och Eckerö föreslogs i en riksdagsmotion 1990/1991.
Flygplatser

Flygvägarna kan komma att ändras i framtiden för att klara till exempel miljövänligare lösningar med kurvade inflygningar.

Infrastruktur och andra intressen
Infrastruktur som broar och tunnlar kan konkurrera om utrymmet med
andra verksamheter som sjöfart, yrkesfiske, totalförsvaret samt kulturmiljövårdens och naturvårdens intressen. Broar förutsätter normalt begränsade
havsdjup, som även kan vara av intresse för andra sektorer. En möjlighet till
samlokalisering med broar kan finnas, till exempel med energiproduktion
eller överföring av energi via kabel.
Flygtrafiken kan på grund av kraven på hinderfrihet komma i konflikt
med intresset för vindkraft till havs, men även med till exempel friluftsliv och
turism på grund av bullerstörningar.

Infrastruktur
Konkurrerande intressen
Utrymmeskonkurrens med broar:
sjöfart, yrkesfiske, naturvård
Påverkan på landskapsbilden av broar:
kulturmiljöer, friluftsliv och turism
Verksamheter på botten (muddring):
naturvård, kulturhistoriska lämningar
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Möjliga synergier
Samlokalisering med
energiöverföring och
eventuellt andra verksamheter
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Riksintressen

Både Öresundsförbindelsen och Ölandsbron
är utpekade som riksintressen. Öresundförbindelsen väg E20 utgör en viktig förbindelse
mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut till Malmö och Köpenhamn. Ölandsbron,
väg 137, är av särskild betydelse för regional
eller interregional trafik mellan Öland och
fastlandet.
Trafikverket har även redovisat framtida fasta
förbindelser mellan Helsingborg och Helsingör
som riksintressen. En fast järnvägsförbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör anses vara
viktig för främst godstrafiken mellan Sverige
och kontinenten som spås öka. En fast vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är
viktig för både persontrans-porter och godstransporter mellan Sverige och kontinenten.
Den framtida vägen är av särskild betydelse
för regional eller interregional trafik.
Samtliga elva flygplatser vid havet är utpekade
som riksintressen för luftfart av Trafikverket.
Riksintresseanspråk för kustnära flygplatser
och broar i havet enligt 3 kap MB
Flygplats
Flygplats
Bro
Bro
Tolkat
Tolkatplanområde
planområde

ral Earth, Lantmäteriet

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Anläggning av broar och tunnlar i havet sker ofta i grunda områden och till
stor del nära kusten eller på utsjöbankar. Miljöpåverkan uppstår främst vid
anläggning av fundament och tunnlar. Anläggningar som tunnlar, fundament
och pirar medför att strömförhållandena ändras, vilket i sin tur på sikt påverkar bottensedimenten runt omkring. Under anläggningsfasen rörs sediment
upp från havsbottnen och muddring kan behövas med konsekvenser för
naturmiljön (se avsnittet om sjöfart för beskrivning av effekter av muddring
och dumpning). Eventuella konsekvenser för marint liv under anläggning
och drift behöver utredas. Under driftfasen kan nya anläggningar utgöra ett
hinder för migrerande arter både under och över vattenytan. Nya anläggningar kan ensamma eller i kombination med andra anslutande anläggningar
leda till fragmentering av landskapet. Särskilda skyddsåtgärder kan behöva
genomföras för att minska att störande ljud- och ljusbarriärer uppkommer.
Sedan anläggningarna har tagits i bruk sker en förändring av tidigare
transportmönster. Transporter som tidigare har skett med flyg eller sjöfart
överförs till en del till väg- eller spårförbindelser, vilket påverkar utsläpp och
buller. Dessutom kan ny trafik tillkomma på grund av förbättrad tillgänglighet. De sammanlagda effekterna kan inte bedömas generellt utan behöver
utredas för varje infrastrukturprojekt.
Klimat
De sammanlagda effekterna på utsläpp av växthusgaser av förändrade transportmönster och på klimatet behöver utredas för varje infrastrukturprojekt.

Anspråk och mål
Transportinfrastruktur behöver utrymme över ytan, på ytan, i vattnet och på
botten.
Mål för transportpolitiken
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Funktionsmålet för tillgänglighet innebär att
transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Av särskild betydelse för behovet av vägar eller tunnlar, som förbinder
Sverige med andra länder, är två preciseringar av funktionsmålet. Den ena
preciseringen innebär att kvaliteten för näringslivets transporter ska förbättras och stärka den internationella konkurrenskraften. Den andra preciseringen innebär att tillgängligheten ska förbättras inom och mellan regioner samt
mellan Sverige och andra länder.
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Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa innebär bland annat att transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att det
övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen nås. En
precisering innebär att transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i
transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen.

Planeringsrelevans
Broar och tunnlar för vägar och spår kan komma i konflikt med andra intressen, framförallt naturvård, sjöfart samt friluftsliv och turism. Civila och
militära flygplatser kan komma i konflikt med framförallt vindkraft.

Samhällsnytta

Potential
Miljövinster: överföring
av transporter till spårförbindelse
Nya regioner: fasta
förbindelser mellan länder

Transport av gods och passagerare
Samhällsekonomi: regional utveckling
Internationellt utbyte

Övriga behov

Negativ
miljöpåverkan
I anläggningsskedet: fysiska
skador, biologisk påverkan av naturliga
bestånd

Infrastruktur

Utrymme över ytan, på ytan, i
vattnet och på botten

I driftskedet, förenklar transporter på väg
vilket leder till: förändring av transportmönster,
transporter överförs från flyg eller sjöfart till
väg- eller spårförbindelser, vilket kan påverka
utsläpp och buller. Underhåll och reparationer
av kablar
Muddring: fysisk förlust, fysiska skador, biologisk påverkan av naturliga
bestånd, tillförsel av farliga ämnen, närings-ämnen och organiskt material
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Utvinning och
lagring av material

Betydelse i samhället
Ett tilltagande antal ärenden pekar på att sektorns ekonomiska och regionalpolitiska betydelse för arbetstillfällen och nyttjande av resurser växer. Det
saknas dock en sammanställning av sektorns samlade ekonomiska betydelse
och betydelsen för sysselsättningen.

Aktörer
Sveriges geologiska undersökning, SGU, är expertmyndighet för frågor om
berg, jord och grundvatten i Sverige. Myndigheten bedriver maringeologisk
kartläggning som ger underlag för planering av användande och skydd av
våra kust- och havsområden. SGU är också tillståndsmyndighet för sand-,
grus- och stentäkter i havet och utgör remissinstans i andra ärenden. Uttag av
sand och grus sker av kommuner eller företag. Sveriges Bergmaterialindustri
är en branschorganisation vars medlemsföretag producerar material för byggoch anläggningsändamål.

Användning av havet
Den havsrelaterade verksamheten med avseende på utvinning och lagring av
material förväntas öka i omfattning i Sverige. Potentiella områden av intresse
för utvinning och lagring av material handlar främst om mineral, olja och
naturgas, formationer lämpliga för koldioxidlagring, skiffergas, sand och grus.
Sand och grus
Ett alternativ till naturgrus från land är att nyttja marina förekomster av
sand och grus och ett ökat marint uttag kan bli aktuellt i framtiden. Enligt
utförd kartläggning finns tio potentiella områden, som ur utvinnningsperspektiv kan lämpa sig för marin sand- och grusutvinning. Två typer av
marina avlagringar bedöms av SGU som lämpliga för uttag, större aktiva
svallgrusavlagringar belägna på avstånd från kusten och avlastningsområden
i sandtransportsystem. Exempel på den först nämnda avlagringstypen kan
vara svallkappan runt grundet Klippbanken i Hanöbukten. Exempel på den
andra typen är Sandhammarbankens avlastningsbrant mot öster och grundet
Disken i Öresund.
För närvarande finns i Sverige ett tillstånd till sand-, grus- och stentäkt och
det är för Ystad kommun som under tio år från april 2011 kan utvinna totalt
340 000 m³ sand, grus och sten inom ett specificerat område för strandfodring vid Ystads Sandskog och Löderups Strandbad.
Olja och gas
Utvinning av olja och naturgas sker idag i Östersjön på polsk och rysk kontinentalsockel och på Lettlands kontinentalsockel undersöks en formation nära
gränsen till svensk ekonomisk zon. SGU har angett Daldersstrukturen i den
sydöstligaste delen av svenskt kontinentalsockelområde som ett intresseområde för olja och gas.
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I Sverige beviljades ett företag år 1969 ett undersökningstillstånd för olja och
gas i södra Östersjön. Regeringen har därefter förlängt tillståndet nio gånger.
År 2007 ansökte företaget om att få genomföra provborrningar i en geologisk
struktur (Dalders) belägen i den sydöstligaste delen av svenskt kontinentalsockelområde. Regeringen beslutade dock år 2009 att avslå en ansökan om
förlängning, med hänvisning till Östersjöns miljö.
Prospektering efter och utvinning av skiffergas pågår i flera länder runt
södra Östersjön. På svensk kontinentalsockel bedöms förutsättningar för
skiffergasutvinning finnas vid Bornholm Gatt och utanför sydvästra Skåne.
Eftersom det är en komplicerad och miljöpåverkande verksamhet bedömer
SGU att sannolikheten är mycket låg för att skiffergasutvinning till havs ska
komma till stånd under överskådlig tid.
Malm
Malmförekomster i havsbottnens urberg kan liksom järn - mangannoduler
eventuellt utgöra mineralresurser med framtida värde. Noduler förekommer
i ytskiktet av finsedimentbottnar i norra Östersjön och Bottniska viken. Utbredningen av järn – mangannoduler på svensk kontinentalsockel har ännu
inte kartlagts.
Koldioxidlagring
Ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären är att
avskilja och lagra koldioxiden i berggrunden. För detta finns flera tekniker.
De kallas med ett samlingsnamn CCS-teknik (Carbon Capture and Storage).
Det är den lokala geologin som ger förutsättningarna för koldioxidlagring.
Stora delar av svensk berggrund är utesluten för koldioxidlagring på grund av
alltför låg porositet och lagringskapacitet, men i vissa delar av Sverige finns
berggrund som skulle kunna vara lämplig för lagring av koldioxid. Potentiella
områden för koldioxidlagring, där berggrunden utgörs av yngre sedimentära
bergarter finns i sydöstra Östersjön, havsområdet utanför sydvästra Skåne
och ett mindre område i sydvästra Kattegatt vid gränsen mot Danmark.

Utveckling och trender
Täktverksamhet
Det finns ett ökat intresse från näringslivets sida att nyttja sand, grus och
sten från kontinentalsockeln. Detta sker mot bakgrund av att grusåsar och
andra isälvsavlagringar på land har stor betydelse som dricksvattentäkter och
att uttaget av naturgrus på land ska minska i enlighet med de av riksdagen
beslutade miljömålen.
Koldioxidlagring
Nya bestämmelser som tillåter geologisk lagring av koldioxid under havsbotten träder i kraft den 1 mars 2014. Sverige saknar nationella forskningsprogram för CCS och har för närvarande inga befintliga eller föreslagna CCSinstallationer.
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Utvinning och lagring av material och andra intressen
Potentiella områden för naturgrusutvinning sammanfaller ofta med grunda
mjukbottnar med högt naturvärde, som kan vara klassade som skyddade
marina områden.

Konkurrerande intressen

Utvinning och
lagring av material

Utrymmeskonkurrens: naturvård,
vindkraft (grunda bottnar), kulturhistoriska
lämningar, kablar och ledningar

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Bottenförändringar vid utvinning av sand

Naturgrusutvinning på havsbotten innebär att sediment avlägsnas med tillhörande bottenfauna och bottenflora, vilket utöver den direkta negativa
påverkan på botten också kan ge negativa effekter på fågel- och fiskpopulationer som normalt livnär sig på dessa resurser. Störningar i äggläggningen kan
uppstå hos lekande fisk, som befinner sig i ett sådant område. Återhämtningen av bottenfauna och bottenflora efter utvinning sker vanligtvis på några
månader eller år, men det finns betydande variation mellan olika livsmiljötyper.
Internationella havsforskningsrådet (ICES) och många av dess medlemsländer har utformat riktlinjer för hur exempelvis täktverksamhet ska utföras
för att orsaka minimal miljöpåverkan.
Erosion

Uttag av marin sand och grus kan även leda till olika fysiska förändringar i
kustzonen och orsaka strandförlust, minska det naturliga skyddet mot kusterosion och påverka ström- och bottenförhållanden. Vid marin sandutvinning bör åtgärder vidtas för att minimera risken för bildande av depressioner
(bottenområde med större djup än omgivande botten) där det finns risk för
utveckling av syrebrist i bottenvattnet.
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Koldioxidlagring

Säker hantering och bedömning av miljö- och hälsorisker är en nyckelfråga
vid införandet av koldioxidlagring i större skala. Den största miljö- och hälsopåverkan i samband med koldioxidlagring är läckage av koldioxid, vilket
kan leda till försurning av havet. Enligt EU:s direktiv för geologisk lagring av
koldioxid får en geologisk formation endast väljas som lagringsplats om det
inte finns någon betydande risk för läckage, och om ingen betydande risk för
miljön eller människors hälsa föreligger.
Klimat
Koldioxidlagring har en positiv effekt på klimatet eftersom en reducerad
koncentration av koldioxid i atmosfären kan motverka den pågående globala
uppvärmningen.

Samhällsnytta
Övriga
samhällskostnader
Uttag av sand, grus, olja
eller gas innebär nyttjande
av icke förnyelsebara
tillgångar

Utvinning: tillgängliggör ekosystemtjänsten råvaror, minskad naturgrusutvinning på land
Koldioxidlagring: begränsad klimatpåverkan

Negativ miljöpåverkan

Utvinning och
lagring av material

Potential
Koldioxidlagring

Övriga behov

Täktverksamhet: fysisk förlust, fysiska
skador, hydrologisk påverkan

Koldioxidlagring: yngre,
sedimentära bergarter

Utvinning av olja: fysisk förlust, fysiska
skador, biologisk påverkan av naturliga
bestånd, tillförsel av farliga ämnen

Grustäkter: svallgrusavlagringar, grunda bottnar

Planeringsrelevans
Utvinning av material ur havsbotten, och eventuellt även koldioxidlagring
i större skala, kan innebära konflikter med andra intressen, i synnerhet naturvården.
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Anspråk och mål
På Sveriges kontinentalsockel förekommer
fyndigheter av olika slag, men idag knappast någon utvinning och SGU har inte pekat
ut områden av riksintresse. Däremot har
myndigheten definierat områden som skulle
kunna bedömas vara av stor betydelse ur ett
nationellt perspektiv. Fyndigheter och områden av intresse omfattar mineral, olja och
naturgas, formationer lämpliga för koldioxidlagring, skiffergas, samt sand och grus.

Miljökvalitetsmål

EU har som mål att det i Europa ska finnas
12 demonstrationsanläggningar för koldioxidlagring i drift före år 2015 för att motverka
den pågående globala uppvärmningen, vilket
relaterar till miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan. Utvinning av marin sand och
grus relaterar till miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, eftersom det är ett alternativ till utvinning av motsvarande resurser
på land. Även Hav i balans samt levande kust
och skärgård samt Ett rikt växt- och djurliv
relaterar till marin utvinning av material.
Intresseområden för utvinning av sand, olja
och gas samt koldioxidlagring
Källa: SGU 2013
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Forskning och
miljöövervakning

Undersökande verksamhet i havet
För planering och förvaltning av havet behövs kunskap inom naturvetenskap
och samhällsvetenskap. Genom forskning och miljöövervakning utvecklas
kunskap som kan bilda planeringsunderlag. Forskning och miljöövervakning ger information om effekter av olika sektorers verksamhet och om olika
åtgärder bidrar till att nå uppsatta mål. Behovet av data för marinvetenskaplig
forskning kan stå i konflikt med andra intressen till havs, till exempel sekretess
inom totalförsvaret.
Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket gått
igenom kunskapsläget inom Östersjöforskningen på regeringens uppdrag.
Projektet genomförs av Stockholms universitet och är en del av ett större
arbete som ska sammanställa miljöforskningens resultat och kunskapsluckor
om Östersjön.
Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen. Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets
miljötillstånd. Detta innebär såväl nationell som regional miljöövervakning
som omfattar bentiska och pelagiala habitat. En grundläggande del av miljöövervakningen utgörs av miljöanalys, med långsiktig datainsamling och årliga
vetenskapliga utvärderingar som syftar till att beskriva tillståndet i miljön och
dess utveckling. Utifrån miljöanalysen kan hotbilder och effekter av nationella
och internationella påverkansfaktorer bedömas, åtgärdsförslag utformas och
effekter av beslutade åtgärder följas upp.
De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen. Miljöövervakningen ska visa hur miljökvalitetsmålen uppfylls och vara anpassad till
relevant lagstiftning. Arbetet med att utforma och prioritera miljöpolitiken
baseras på miljöövervakningens resultat.

Aktörer
Universitet och högskolor
Vid flera av de svenska universiteten pågår marin forskning idag; några
verksamheter beskrivs kortfattat nedan. Forskningen omfattar både samhällsvetenskap och naturvetenskap, och i många fall pågår även samarbeten över
gränserna. Flera delprogram inom miljöövervakningen utförs av enheter vid
universiteten.
Havsmiljöinstitutet är ett nationellt center med uppdrag att ge en bred bild
av den aktuella miljösituationen i svenska havsområden. Verksamheten är
ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet. Havsmiljöinstitutet bidrar med analyser,
synteser och information och har en roll som kunskapsförmedlare mellan
forskare, myndigheter och beslutsfattare. Inom miljöövervakningen bidrar
Havsmiljöinstitutet med syntesarbete av insamlade data och tvärvetenskaplig
miljöanalys, vilket ligger till grund för årlig beskrivning av tillståndet i havet
samt dess utveckling.
Forskning om fisk och fiske samt vattenbruk bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Forskning om fisk och fiskekologi bedrivs vid Umeå universitet. Centrum för vilt- och fiskforskning är ett samverkansorgan för SLU och
Umeå universitet. Det finns också ett gemensamt nationellt kompetenscentrum för vattenbruk i samarbete mellan SLU och Göteborgs universitet.
Populationsgenetisk forskning, med stort fokus på fisk och effekter av mänskHavsplanering Nuläge 2014 | Kunskapsunderlag | Slutlig rapport
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liga aktiviteter som utsättningar och fiske, bedrivs vid Stockholms universitet.
Forskning om den marina näringsväven, påverkan från mänskliga aktiviteter
samt klimatförändringar pågår vid universiteten i Umeå, Stockholm och
Lund. Där studeras också marin biogeokemi med betydelse för syresituationen som näringsbalans. Luleå tekniska universitet kompletterar med studier
av marin geokemi, speciellt metaller och övergångselement.
Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs
universitet har föreslagit en utveckling av samarbete och forskning inom
befintliga marina kunskapsmiljöer. Det handlar om forskningsområden som
havsförvaltning, maritima operationer och maritim teknologi, marin bioteknologi, marin energi, marina livsmedel samt turism och rekreation.
Södertörns högskola är den enda institution i Sverige där det bedrivs vetenskaplig forskning och högre utbildning i marinarkeologi.
Forskning och utveckling kring havsbaserad energiproduktion bedrivs på
flera universitet och högskolor, bland annat vid Chalmers tekniska högskola,
Uppsala Universitet och Blekinge tekniska högskola.
Statliga myndigheter
Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket driver det nationella
miljöövervakningsprogrammet. Havs- och vattenmyndigheten har ansvaret
för all miljöövervakning i vattenmiljön utom den som rör miljögifter, vilken
Naturvårdsverket ansvarar för. Tillsammans samordnar de båda myndigheterna den regionala miljöövervakningen, som i övrigt drivs av länsstyrelserna.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har bedrivit maringeologisk kartläggning av svenska havsområden sedan 1960-talet. Där genomförs även
kontinuerligt undersökningar i samband med olika anläggningar och projekt
som medför ingrepp i havsbotten.
Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för genomförandet
och samordningen av det datainsamlingsprogram på fiskets område som
Sverige genomför inom ramen för EU:s datainsamlingsförordning. Havs- och
vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket samlar
in och analysera biologiska och ekonomiska data från yrkesfisket, fritidsfisket
och vattenbruket samt beredningsindustrin.
Sjöfartsverket är nationell myndighet med ansvar för kartering av djupet i
de svenska farvattnen inklusive de stora insjöarna Vänern, Vättern, Mälaren
och Hjälmaren. Sjöfartsverket har även i sitt uppdrag att svara för och följa
forskning och innovation inom sjöfartsområdet.
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, bedriver forskning som omfattar havsmiljö, havsprognoser, havsklimat och processer i
havet. Stora delar av arbetet bedrivs inom ramarna för nationella och internationella forskningsprojekt i samarbete med andra institut, myndigheter eller
universitet.
Vattenvårdsförbund och kustvattenförbund
Alla som bedriver en verksamhet som riskerar att påverka miljön är enligt
miljöbalken skyldiga att kontrollera sin påverkan genom övervakning. Det
kan till exempel handla om att undersöka vilken effekt ett företags avloppsvatten har på ett visst kustområde.
Exempel på vad som övervakas är förekomst av miljögifter, tång, alger, fisk,
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växtplankton eller halter av näringsämnen i vattnet. Det är vanligt att de som
påverkar samma vattenområde bildar förbund, till exempel vattenvårdsförbund eller kustvattenförbund, för att samordna sin övervakning

Oceanografisk forskning
Oceanografiska enheten på SMHI utför forskning och utveckling inom fysisk
oceanografi och marin biogeokemi. I forskningen används fältobservationer,
fjärranalys, dataassimilering och numerisk modellering. Forskningen omfattar många tidsskalor: från att ta fram korttidsprognoser för temperatur,
salthalt, strömmar, vågor, vattenstånd, isutbredning och spridningsprognoser
vid oljeutsläpp, till att förstå påverkan på havet och ekosystemet från klimatförändringar. Geografiskt ligger fokus på Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och
Arktiska oceanen.
SMHI har inom ramen för det EU-finansierade projektet Hav möter Land
tagit fram en ny oceanografisk modell som omfattar hela Sveriges havsområde. Tidigare oceanografiska modellen BaltiX heter numera NEMO-Nordic.
Även vid Stockholms och Göteborgs universitet bedrivs oceanografisk
forskning samt inom klimatologi.
Havsplanering Nuläge 2014 | Kunskapsunderlag | Slutlig rapport
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Övervakning av marina sediment
SGU har på uppdrag av Naturvårdsverket identifierat 16 lokaler som är lämpliga för nationell övervakning och uppföljning av sedimentens och därmed
också vattenmiljöns innehåll av miljögifter och näringsämnen. Sedimentprovtagning genomförs vid lokalerna vart femte år.
Forskning om fisk och fiske samt beståndsövervakning
Forskning som bedrivs vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och
Umeå universitet syftar till att öka kunskapen om de akvatiska ekosystemen
och en ekosystembaserad förvaltning av havet och fiskresursen. Forskningen
ska ge svar på hur ekosystemen i hav, sjöar och vattendrag påverkas av fiske,
anläggningar och övergödning och hur akvatiska ekosystem kan utnyttjas
hållbart i ett framtida klimat. Forskningen bedrivs i nära samspel med en
fortlöpande miljöanalys. Långsiktig insamling av data från akvatiska ekosystem är basen för en stor del av forskningen. Forskning kring grundläggande
biologiska frågor och analysmetoder bidrar till miljöanalysen.
Inom ramen för ett datainsamlingsprogram för fiske genomförs årliga
undersökningar och beståndsuppskattningar av ett antal kommersiella
fiskbestånd. Sveriges lantbruksuniversitet utför på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten de största delarna av programmet vilket innefattar datainsamling genom trålundersökningar, provtagningar ombord på fiskefartyg och
på landad fångst i hamnar samt analys och bearbetning av data. Insamlingen
koordineras regionalt mellan de medlemsländer inom EU som delar fiskevatten, för Sveriges del innebär det samarbete inom regionerna Östersjön och
Nordsjön.
Miljöövervakning
Att hejda förlusten av biologisk mångfald är nationellt och internationellt
utpekat som viktigt för att upprätthålla fungerande ekosystem. Variation
på gennivå utgör grunden för all biologisk mångfald, och dess betydelse för
arters anpassningsförmåga och ekosystemens funktion blir allt tydligare.
Genetisk inomartsvariation kan spela en viktig roll för arters livskraftighet
och ekosystemens resiliens (motståndskraft). För att förstå effekter av mänskliga aktiviteter, såsom fiske och utsättningar, krävs övervakning av biologisk
mångfald på gennivå.
För endast ett fåtal svenska marina arter (till exempel öring, lax och sill)
finns relativt god kunskap om naturliga genetiska mönster. Genetiska övervakningsprogram för dessa arter kan utvecklas genom att använda redan
existerande insamlingsprojekt och databanker. Även arter där ingen genetisk
kunskap existerar i dagsläget, men där annan typ av regelbunden uppföljning
sker, är lämpliga för genetisk övervakning (till exempel vitmärla).
Kunskapen om utbredningen av undervattensbuller är i dagsläget relativt
låg. Gemensamma övervakningssystem diskuteras både inom Ospar och
Helcom. Kunskapen kommer därför växa med tid så att hänsyn kan tas till
undervattensbuller i havsplaneringen.
Maringeologisk undersökning
Maringeologisk kartläggning ger underlag för planering och skydd av våra
kust- och havsområden och information om bakgrundsnivåer av näringsämnen och föroreningar samt var och hur naturliga processer påverkar ekolo126
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giska förhållanden. Sedimentprover och kemiska analyser av finmaterial görs
för att övervaka förekomst och förändringar av existerande föroreningar och
deras effekter. Geologisk provtagning ger även information om syreförhållanden och utbredning av syrefria bottnar. Maringeologisk kartläggning
kan också användas för övervakning av förändringar som orsakas av fysiska
ingrepp på havsbottnen vid till exempel mineral- och grusutvinning, anläggningsverksamhet, muddring och trålning.
Maringeologisk kartläggning av svenska havsområden ger underlag för
översiktlig information om svenska havsbottnar. Mätningarna utförs från
fartyg och resultaten kalibreras och kontrolleras med hjälp av sedimentprovtagning och fotografering av havsbotten. Det insamlade grundmaterialet
finns tillgängligt i databaser. Insamling av sedimentekolodsdata sker för
komplettering av den information om bottenbeskaffenheten som redovisas i
den regionala maringeologiska kartan och sjökort.
Maringeologisk kartläggning har även genomförts av områden utanför
Västernorrlands kust, Upplandskusten och Blekingekusten, Kalmarsund, Skånes kust och Kattegatt. De underlag som nu produceras stöder därmed främst
kommunal kustvattenplanering.

Sjömätning och sjöfart
Behovet av kunskap om landskapet i kust- och havsområden är stort. Sjöfartsverket äger och driver fem fartyg för sjömätning och bedriver sjömätning
med huvudsaklig inriktning på handelssjöfartens behov. Sjöfartsverket mäter
vattendjupet främst för att säkra befintliga farleder. Det innebär att sjömätningen är koncentrerad till de områden där större fartyg rör sig. Sjöfartsverket utför även regelbundna kontrollmätningar av vissa farleder och sjömäter i
samband med muddring in till större hamnar.

Planeringsrelevans
Resultat från forskning och miljöövervakning behövs som planeringsunderlag. Specifikt utrymme i havet krävs för genomförande av vissa undersökningar.

Forskning och
miljöövervakning
Konkurrerande intressen
Utrymmeskonkurrens:
till exempel sjöfart, yrkesfiske,
friluftsliv, turism, energi med
mera

Möjliga synergier
Samlokalisering med värdefull
kulturmiljö, naturmiljö och
eventuellt med andra verksamheter
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Naturskydd

Internationellt och europeiskt naturskydd
Konventionen om biologisk mångfald
Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen om biologisk mångfald
(Convention on Biological Diversity, CBD), som är ett resultat från FN-toppmötet om miljö och hållbar utveckling i Rio de Janeiro i Brasilien år 1992.
Innebörden av detta är att varje land har ett ansvar för att bevara en mångfald
på genetisk nivå, artnivå och ekosystemnivå.
Att vara part i konventionen innebär åtaganden om att bevara och hållbart
nyttja biologisk mångfald och naturresurser. Konventionen har införlivats i
svensk naturvård bland annat genom sexton nationella miljökvalitetsmål. Det
innebär också att Sverige har åtagit sig att till år 2020 skydda minst 10 procent
av kust- och havsområden, särkilt de som är viktiga för biologisk mångfald
och ekosystemtjänster. Nätverket av skyddade områden ska vara effektivt
förvaltade, ekologiskt representativa och sammanhängande.
Havsmiljödirektivet
EU:s havsmiljödirektiv från år 2008 syftar till att upprätthålla eller uppnå
god miljöstatus i havsmiljön inom hela EU. Genom havsmiljödirektivet har
EU:s medlemsstater ålagts att vidta åtgärder för att god miljöstatus ska råda
senast år 2020 i deras respektive havsområden. För Sveriges del gäller detta
de svenska delarna av Nordsjön (Skagerrak och Kattegatt) och hela Östersjön.
Direktivet infördes i svensk lagstiftning år 2010 genom havsmiljöförordningen, som gäller för alla marina vatten och underliggande jordlager från kusten
och i hela Sveriges ekonomiska zon. På liknande sätt syftar EU:s vattendirektiv till att bevara och förbättra vattenmiljön i gemenskapen och har införlivats
i svensk lagstiftning genom vattenförvaltningsförordningen. Havsmiljöförordningen och vattenförvaltningsförordningen överlappar varandra i kustzonen.
Medlemsstaterna ska bedöma miljöstatusen i havet samt utveckla program för övervakning och vidta åtgärder. Enligt havsmiljöförordningen ska
Havs- och vattenmyndigheten fastställa vid vilka förhållanden god miljöstatus råder, meddela miljökvalitetsnormer med indikatorer enligt miljöbalken
samt besluta om ett åtgärdsprogram för vart och ett av förvaltningsområdena
Nordsjön och Östersjön. Åtgärdsprogrammen ska innefatta de åtgärder som
behöver vidtas för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat 11 miljökvalitetsnormer med tillhörande indikatorer.
Därtill utgör god miljöstatus för Nordsjön och Östersjön en övergripande
miljökvalitetsnorm. Havs- och vattenmyndigheten fastställde år 2012 vad som
kännetecknar god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. Det gjordes med beaktande av de deskriptorer (miljötemaområden) som anges i havsmiljödirektivet samt kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten.
Havs- och vattenmyndigheten har dock anpassat utformningen av kriterierna
utifrån de förhållanden som råder i de svenska havsområdena.
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Områdesskydd
Marina naturmiljöer som har behov av ett långsiktigt och omfattande skydd
kan ges områdesskydd enligt regler i miljöbalken och andra författningar.
Nationalparker
Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får efter riksdagens medgivande av regeringen förklaras som nationalpark enligt miljöbalken. Syftet
med en nationalpark ska vara att bevara ett större sammanhängande område
av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd. Naturvårdsverket får efter samråd med länsstyrelsen, kommunen och Havs- och vattenmyndigheten meddela föreskrifter om vård och förvaltning samt om inskränkningar i rätten att
använda mark eller vatten inom nationalparken. Exempel på åtgärder som
kan förbjudas är exempelvis att åka vattenskidor, ankra med båt, lägga ut
bojar och att lägga upp båt på land.
Hittills är Kosterhavets nationalpark i Västerhavet det enda exemplet på
en renodlad marin nationalpark. Syftet är att bevara ett särpräglat och artrikt
havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen
oförändrat skick. Därutöver finns ytterligare sex nationalparker vid havet
med större eller mindre havsarealer, nämligen Haparanda skärgård, Skuleskogen vid Höga kusten, Ängsö i Stockholms skärgård, Gotska Sandön, Blå
Jungfrun i Kalmarsund samt Stenshuvud vid Skånes östra kust.
Naturreservat
En länsstyrelse eller kommun får förklara ett mark- eller vattenområde som
naturreservat enligt miljöbalken i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Även ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får förklaras
som naturreservat. För att ett område ska anses vara marint naturreservat ska
skyddet ha ett marint syfte, och det ska finnas en beskrivning av de marina
värdena och hur syftet ska nås.
Natura 2000-områden
Natura 2000-områden utses enligt miljöbalken med stöd av två EU-direktiv,
fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Syftet med Natura 2000 är att
bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden ur ett EU-gemensamt
perspektiv. Genom att skydd för ett Natura 2000-område inträder redan
genom att området förtecknats av regeringen är utpekandet en skyddsform
i sig. Ett Natura-2000 område kan samtidigt skyddas genom andra regler i
miljöbalken och gäller även inom Sveriges ekonomiska zon.
Biotopskyddsområden i marin miljö
Regeringen kan meddela föreskrifter om att samtliga lätt igenkännbara områden av ett visst slag i landet eller i en del av landet, ska utgöra biotopskyddsområden. I marin miljö avser detta skydd små vattenområden som på grund
av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Enligt praxis kan biotopskyddsområden omfatta områden upp till cirka 20 hektar.
En myndighet eller kommun får besluta att ett område ska utgöra ett biotopskyddsområde. Länsstyrelsen får enligt förordningen om områdesskydd
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inrätta biotopskyddsområden för att skydda exempelvis ålgräsängar, rev av
ögonkorall, grunda havsvikar och biogena rev.
Områdesskydd genom regionala havsmiljökonventioner
Sverige har förbundit sig att skydda de marina områden som har pekats ut
inom ramen för Helcom-konventionen, så kallade BSPA-områden (Baltic Sea
Protected Areas) för Östersjön och områden enligt Ospar-konventionen, så
kallade MPA-områden (Marine Protected Areas) för Nordostatlanten.
Områdena har i sig inte något rättsligt skydd, men Sverige har valt områden, som i de flesta fall är skyddade som Natura 2000-områden. BSPA Höga
kusten är Sveriges största BSPA-område och utgörs endast till en mycket liten
del av N2000-område. Naturvårdsverket tog 2008-2011 initiativ till att med
bred lokal förankring ta fram förvaltningsplaner, så kallade samverkansplaner, för bland annat BSPA Höga kusten.
Strandskyddsområde
Bestämmelserna om strandskydd enligt miljöbalken ska långsiktigt trygga
att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar landoch vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen och inkluderar även
undervattensmiljön. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta om att
utvidga strandskyddet till högst 300 meter om det behövs för att tillgodose
strandskyddets syften.
Det är inte tillåtet att exempelvis uppföra nya byggnader inom strandskyddat område. Strandskyddet är generellt och gäller vid alla kuster, sjöar och
vattendrag oavsett storlek och oavsett om naturen är särskilt skyddsvärd.
Vissa län har dock ett differentierat strandskydd.
Djur- och växtskyddsområden
Om det utöver bestämmelserna i artskyddsförordningen eller fiskelagstiftningen behövs ett särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst
område, får länsstyrelsen eller kommunen med stöd av miljöbalken besluta
om så kallade djur- och växtskyddsområden. Djur- och växtskyddsområden
handlar i havet främst om fågel- och sälskyddsområden med tillträdesförbud
under vissa perioder av året.
Skyddstyp

Antal områden
med havsareal

Havsareal som
omfattas av
skyddstypen (km2)

Nettoareal (km2)
utan överlappande arealer

MPA – Nationalpark

1

380

380

MPA – Naturreservat/
Naturvårdsområde

42

2 644

2 644

MPA – Natura 2000
Art- och habitatdirektivet
(med marina habitat)

315

9 002

6 840

Övriga Nationalparker

6

81

3

Övriga Naturreserat/
Naturvårdsområden

478

2 419

706

Övriga Natura 2000
Art- och habitatdirektivet

81

46

10

Natura 2000 Fågeldirektivet

134

4 598

35

Djur- och växtskyddsområden (fågel och säl)

487

296

110

132
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Skyddade marina områden
Skyddade marina områden år 2012 redovisas i tabellen med antal och areal.
Det finns överlapp mellan olika skyddsformer. I redovisningen av nettoareal
har överlappen exkluderats. Biotopskyddområden saknas idag i marin miljö.
Det marina områdesskyddet enligt MPA – nationalpark, naturreservat och
Natura 2000-område omfattar cirka 9 900 km² eller 6,3 procent av havsområdet nationellt. Motsvarande siffra för allt områdesskydd i marin miljö är 10
700 km² eller 6,9 procent av havsområdet. Detta kan jämföras med vad som
krävs för att nå det mål som beslutades i Nagoya år 2010 om att till år 2020
skydda minst 10 procent av kust- och havsområden, som är viktiga för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Den geografiska utbredningen av de marina skyddade områdena är störst
nära kusten. Endast ett fåtal skyddade områden finns utanför 3-4 nautiska mil
från baslinjen (trålgränsen) och det är i princip bara Natura 2000-områden
med marina habitat. Detsamma gäller för skyddade områden i ekonomisk
zon. Även för resterande områdesskydd i marin miljö är andelen skydd störst
närmast kusten.
Havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom
Inom Ospars nätverk av marina skyddade områden (MPA) har Sverige bidragit med 10 områden. Inom Sveriges del av Ospar-områdets utbredning
är andelen skyddade områden 17,5 procent. De största områdena är Bratten
(1 209 km²) och Kosterfjorden-Väderöfjorden (535 km²) i Västerhavet.
Inom Helcoms nätverk av marina skyddade områden (BSPA) har Sverige
bidragit med att skydda 28 områden. De största områdena är Höga kusten (1
520 km²) och Gräsö-Singöarkipelagen (662 km²) i Bottniska viken, samt Stora
Midsjöbanken (984 km²), Kopparstenarna-Gotska Sandön-Salvorevområdet
(605 km²) och Hoburgs bank (1 227 km²) i Östersjön. I Kattegatt finns ett
överlapp mellan Ospars och Helcoms utbredning. Inom Sveriges del av
Helcom-områdets utbredning är 4,9 procent skyddat.
Storleksfördelning
Förutom den geografiska spridningen har även storleken på det skyddade
området betydelse. För att kunna upprätthålla livskraftiga populationer av
arter krävs en viss storlek. Det är därför angeläget att skapa större sammanhängande områden snarare än fler små utspridda områden. Merparten av
Natura 2000-områdena tillhör de storleksmässigt minsta områdena. Drygt
200 marina Natura 2000-områden är mindre än 5 km².

Utveckling och trender
Länsstyrelserna har redovisat en prognos för planerat områdesskydd i marin
miljö. Den sammanlagda arealen av nya planerade områdesskydd i marin
miljö motsvarande marin nationalpark, marint naturreservat eller Natura
2000-område med marina habitat, är cirka 1 300 km². Huvuddelen, motsvarande närmare 80 procent av det planerade skyddet, planeras i Bottniska
viken.
Om de planerade marina skyddade områden förverkligas skulle ytterligare
0,83 procent av den marina miljön skyddas. Sammanlagt skulle andelen skydd
kunna omfatta 7,2 procent av havsarealen år 2020. Det planerade områdesskyddets fördelning med avseende på vattendjup följer tidigare mönster, vilket
innebär att grundare områden fortfarande överväger.
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Behov av ytterligare skyddsåtgärder
Om målet att minst 10 procent av den marina miljön ska skyddas ska kunna
uppnås till 2020 krävs att Sverige skyddar ytterligare marina områden utöver
de redan planerade. Det är också centralt att planerade områden verkligen
kommer att skydda avsedda naturvärden. Kunskapsbristen om biologisk
mångfald i havet och bristen på tillförlitliga kartor gör det dock svårt att
utvärdera och följa upp naturvärdens status.
Det är många och komplexa faktorer som hotar den biologiska mångfalden, vilket gör det extra svårt att genomföra skyddsåtgärder. I vissa fall kan
ett områdesskydd vara den bästa lösningen för att uppnå uppsatta bevarandemål, men även andra åtgärder kan krävas.
Att ta fram nya skyddade marina områden är en utpekad möjlig åtgärd som
kan ingå i åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och samtidigt tas
med och redovisas i havsplaner. Det ställer krav på god samordning mellan
arbetet med åtgärdsprogrammen och havsplaneringen på både nationell och
regional nivå.

Aktörer
Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket ansvar
för marint områdesskydd. Naturvårdsverket svarar ensamt för en allmän systemöverblick över områdesskyddet, för nationella förteckningar och register
över skyddade områden, förvärvar och förvaltar de mark- och vattenområden, som staten köper in för naturvårdsändamål. Naturvårdsverket godkänner även intrångsersättningar, samt svarar för samordning av fastighetsutredningar, gränsarbeten, värdering, förhandling.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar inom respektive myndighets ansvarsområde (land respektive vatten) för att ta fram
allmänna råd, handböcker, riktlinjer och annat vägledningsmaterial. De har
också ansvar för att samordna nationella inventeringar och utredningar samt
svarar för annan utvecklingsverksamhet, samt har rätt att överklaga vissa
beslut enligt 7 kapitlet miljöbalken.
Länsstyrelsen ansvarar i länet för det marina områdesskyddet genom att
både utse områden och förvalta dem. Kommunen ansvarar dock för det områdesskydd som den har förordnat om och för dessa områdeens långsiktiga
förvaltning.

Konkurrerande intressen

Områdesskydd

Sjöfart, fiske, vattenbruk, fritidsbåtar, vindkraft, vågkraft, muddring,
dumpning, utvinning och lagring av
material, militär verksamhet
Möjliga synergier
Intressen som gynnas av
områdesskydd: friluftsliv och
turism, fiske, kulturmiljövård
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Representativitet

Andelen marint områdesskydd är större i
Västerhavet än i Östersjön och Bottniska
viken. I vissa havsbassänger är mer än 30
procent av den marina miljön skyddad,
medan endast drygt 1 procent är skyddat i
andra havsområden. Resultaten visar även
grunda kustnära områden är i högre grad
skyddade jämfört med djupa utsjöområden.
I flertalet län är grundare områdena i fotisk
zon skyddade i betydligt högre utsträckning än i djupa områden. Det är bara i två
län som områden djupare än 60 meter i
nämnvärd utsträckning skyddas.
Endast i Skagerrak, Norra Kattegatt,
Arkonahavet och Södra Öresund och
Norra och Södra Kvarken överstiger
skyddet 10 procent av havsarealen. Stora
delar av Bottniska vikens och Östersjöns
havsareal omfattas av mindre än 3 procent
skyddad areal.
Grunda områden är i större utsträckning
skyddade än djupa. Kustnära områden är
viktiga områden som lek- och uppväxtområden för fisk samtidigt som de är intressanta för det rörliga friluftslivet. Dessutom
kan kunskapen om naturvärdena vara
bättre, eftersom de är enklare att undersöka. Mindre än 2 procent av de djupare
områdena har ett skydd.
Andel skydd i respektive havsbassäng
Sammanställning:
Havs- och vattenmyndigheten
Andel skydd i respektive
havsbassäng
10 %
skyddad
havsareal
> >10%
skyddad
havsareal
- 10 skyddad
% skyddad
havsareal
66
- 10%
havsareal
- 6skyddad
% skyddad
havsareal
33
- 6%
havsareal
3%
skyddad
havsareal
< <3%
skyddad
havsareal
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Områdesskydd och andra intressen
Områdesskydd kan komma i konflikt med en mängd verksamheter, som kan
hota den biologiska mångfalden och syftet med skyddet. Det gäller särskilt
delar av friluftsliv och turism, till exempel färje- och kryssningstrafik och
annan båttrafik, kommersiell sjöfart, fiske, vattenbruk, vindkraft, muddring
och dumpning, utvinning och lagring av material samt försvarets verksamheter. Särskilda risker finns när olika typer av miljöpåverkan samverkar så att
påverkan förstärks, så kallade kumulativa effekter.

Anspråk och mål
Skydd av marina områden omfattar utrymme över ytan, på ytan, i vattnet och
på botten, beroende på vilka arter eller livsmiljöer som skyddet avser. Det
inbegriper även skydd från aktiviteter som till exempel trålning, fiskodling
och vindkraft.
Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmål, som har fastställts av regeringen, ger ledning vid tillämpningen av miljöbalken avseende bedömningen av vad en hållbar utveckling
innebär. Övergödning och miljögifter behandlas i miljökvalitetsmålen Ingen
övergödning respektive Giftfri miljö. Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt
levande kust och skärgård behandlar miljöfrågor som rör hav, kust och skärgårdar och omfattar en mängd delmål, som beskriver problemen och sätter
mål för miljötillståndet. Ett rikt växt- och djurliv innebär att den biologiska
mångfalden ska bevaras vid kusten och i havet.
Regeringen beslutade i februari 2014 om nya etappmål inom miljömålssystemet. Där ingår att prioritera det marina områdesskyddet och öka det med
minst 570 000 hektar till år 2020.

Planeringsrelevans
Behovet av marint naturskydd är en grundläggande planeringsfråga, där avvägningar behöver göras gentemot flertalet andra sektorsintressen.

Samhällsnytta
Biologisk mångfald
Folkhälsa: fysisk aktivitet,
psykiskt välmående, upplevelser
Bidrar till att upprätthålla de
flesta av ekosystemtjänsterna

Negativ
miljöpåverkan
Naturskydd kan komma i
konflikt med utveckling av
förnyelsebara energikällor
som vindkraft
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Potential
Ökad biologisk,
samhällsekonomisk, folkhälso- och kulturell nytta
genom förbättring av
naturskyddet

Naturskydd

Behov av
ekosystemtjänster

Naturvärden som ligger till
grund för skyddet behöver de stödjande och
reglerande tjänsterna.

Övriga behov
Skydd från vissa
aktiviteter, till exempel
trålning, fiskodling
och vindkraft
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Riksintressen

Enligt 3 kapitlet i miljöbalken ska mark- och
vattenområden användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Områden som är
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön,
De geografiska hushållningsbestämmelserna
i 4 kapitlet miljöbalken anger områden, som
i sin helhet är av riksintresse på grund av
sina natur- och kulturvärden. De ger skydd
för skärgårdarna och kustområdena från
gränsen mot Norge till Forsmark, Höga Kusten i Ångermanland, Norrbottens skärgård
och kustområde samt Öland och Gotland.
Riksintresseanspråk för naturvård.
Riksintresse
Riksintresseanspråk för
naturvård
naturvård enligt 3 kap MB
Tolkat planområde

Natural Earth
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Risker och övriga
påverkansfaktorer

Betydelse i samhället
Med risker och påverkansfaktorer menar vi här risker för olyckor och andra
händelser som kan ge skadliga konsekvenser för människor och miljön i havet. För att kunna hantera risker och förebygga annan påverkan på havet
krävs dels att man kan bygga upp en kunskap om aktuella och framtida
olycksrisker, dels att det finns beredskap och utrustning för att sätta in åtgärder när en olycka sker. Det handlar också om att påverka andra samhällssektorer för att minska påverkan på havet.
Havet har en viktig betydelse bland annat som transportled för flertalet
verksamheter i samhället. I den svenska utrikeshandeln har sjöfarten en
dominerande roll och står för över 90 procent av utrikestransporterna. Även
inrikestransporterna till sjöss är betydande. De största riskerna finns i samband med olyckor som kollisioner inom sjöfarten. Sådana olyckor kan föra
med sig risker för utsläpp av olja, kemikalier eller andra skadliga ämnen med
negativa effekter.
Miljöfarliga ämnen kan hamna i havet via utsläpp från land. Risker kan
även uppstå på grund av att skadliga ämnen som redan finns i havet läcker ut.
Det kan ske från till exempel fiberbankar, som innehåller avfall från industrier med skadliga ämnen. Det kan också handla om avfall eller ammunition
och kemiska stridsmedel som har dumpats i havet.
Störningar av hamnar eller transporter till havs kan påverka möjligheterna
att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Det finns beräkningar av samhällets kostnader för säkerhetsarbete inom olika områden, men den ekonomiska
betydelsen har inte studerats med havsperspektiv.

Aktörer
I Sverige har den myndighet som har ansvar för en verksamhet också ansvaret för att verksamheten ska fungera vid en kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvar för frågor om skydd mot olyckor,
krisberedskap och civilt försvar, och tillhandahåller data för att ge en samlad
bild av olyckor, kriser och säkerhetsarbete. I uppdraget ingår att samordna
och strategiskt inrikta den samlade svenska oljeskyddsberedskapen samt
stödja kommunernas förberedande arbete. MSB är även ansvarig myndighet
för genomförande i Sverige av EU:s översvämningsdirektiv, i nära samarbete
med länsstyrelserna. MSB ska kunna bistå regeringskansliet med underlag
och information i samband med allvarliga olyckor och kriser.
Ansvaret för att leda och samordna räddningstjänsten till havs är fördelat
mellan flera centrala myndigheter, länsstyrelserna och kommunerna. Sjöfartsverket svarar för flygräddning och sjöräddning till havs inom Sveriges
sjöterritorium och ekonomiska zon. Kustbevakningen har hand om miljöräddning och sanering till sjöss och medverkar i insatser vid sjö‐ och flygräddningstjänst. Kommunerna svarar för räddningstjänst på land, i hamnar
och kanaler. Kommunerna och staten har kommit överens om gränsdragningen. Länsstyrelsen kan ha en samordnande roll mellan kommunal och
statlig räddningstjänst vid en större olyckshändelse och är även ansvarig
myndighet vid en olycka med radioaktiva utsläpp från en kärnteknisk anläggning. Strålsäkerhetsmyndigheten har dock ett samlat nationellt ansvar inom
områdena strålskydd och kärnsäkerhet. MSB har förstärkningsresurser för
både räddningstjänst och miljösanering vid olje‐ och kemikalieutsläpp samt
rollen som samordnande myndighet på nationell nivå.
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Risker i havet
Att hantera risker och minska påverkan på havet
Frågor om risker och påverkansfaktorer handlar om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar och gäller åtgärder före, under och efter en olycka
eller en kris. Frågor inom området som berör havet är exempelvis miljöräddning till sjöss och sjöräddning. Samhällets beredskap behöver utvecklas för att
förebygga olyckor och kriser och reducera sårbarheten när de ändå sker. Detta
förutsätter att hänsyn till risker ska tas vid både uppförande, drift och avveckling av anläggningar, till exempel vindkraftparker. Det handlar även om att
samordna berörda aktörer, att följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, samt att se till att utbildning och övningar kommer till stånd.
Sjöräddning
Sjöräddningsinsatser beror i de flesta fall på haveri eller grundstötning samt
sjuktransport från fartyg. Under 2011 genomfördes 1 030 sjöräddningsinsatser.
Generellt sett sker flest sjöräddningsinsatser närmast kusten och under sommarmånaderna juni till augusti, när det är båtsäsong, med en tydlig topp i juli.
Utsläpp av olja och oljeprodukter
Vid hantering av ett oljeutsläpp kan förloppet delas in i tre skeden; upptäckt,
bekämpning och sanering. Kommunerna och Kustbevakningen ansvarar för
bekämpningen. Sanering regleras av miljölagstiftningen och är i första hand
en miljöfråga. Bekämpning till havs handlar om insatser när olja eller andra
skadliga ämnen har kommit ut i vattnet. Till och från svenska hamnar transporteras cirka 45 miljoner ton olja och oljeprodukter per år. Den internationella trenden är att råolja transporteras i så stora fartyg som möjligt. Dock
har de största tankfartygen i stort sett upphört att gå på Sverige, en minskning
med cirka 80 procent, medan motsvarande ökning återfinns för de medelstora
fartygen. Större mängder hanterat gods ökar risken, samtidigt som konsekvenserna blir allvarligare vid olyckor med större fartyg. Under perioden
2001-2008 skedde 910 rapporterade fartygsolyckor i Östersjön, främst grundstötningar och kollisioner. Även sjunkna och läckande vrak innebär en risk
för oljeutsläpp.
Utsläpp av andra skadliga ämnen
Till och från svenska hamnar transporteras cirka 4 miljoner ton av kemikalier
och andra miljöfarliga ämnen. Risken för allvarliga konsekvenser vid utsläpp
av kemikalier kan vara mindre än för olja eftersom de flesta kemikalier medför mindre allvarlig miljöfara. Emellertid beror konsekvenserna på vilken typ
av kemikalier det handlar om och var utsläppet sker. Den här typen av utsläpp
är mera resurs- och kostnadskrävande än olja.
I vissa områden finns miljöfarliga ämnen som påverkar om verksamheter
kan utvecklas där. Till exempel finns det circa 23 000 tunnor kvicksilver i
havet vid Sundvallsbukten. Minor och dumpade kemiska stridsmedel från
världskrigen utgör en risk för människor och miljön. Även sjunkna och läckande vrak innebär en risk för utsläpp av kemikalier.
Utsläpp vid kylvattenintag
Ett utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen i närheten av kylvattenintagen
till de kärntekniska anläggningarna och de större petrokemiska industrierna
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Risker för spill av farliga substanser
Källa: Helcom, Cowi, BRISK project
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Fiberbäddar
Umeå

Örnsköldsvik

Större industriella lämningar i form av
förorenade sediment finns framför allt längs
Bottenhavets kust. Kartan visar områden
för SGUs undersökning av fiberbankar i
Västernorrlands län.

Sundsvall

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

skulle kunna medföra stora risker för dessa anläggningar. Ett eventuellt driftstopp på grund av utsläpp av farliga ämnen intill kylvattenintag medför stora
kostnader för samhället. En viss risk finns även vid sjötransporter av radioaktivt material.
Sedimentbankar
Förorenade sediment finns framför allt längs Bottenhavets kust. Där bildar
föroreningarna från massaindustrin stora ansamlingar på havsbotten i form
av fiberbankar och fiberrika sediment. Fler än 250 miljöskadliga ämnen har
identifierats i fiberbankarna, bland annat höga halter av PCB och DDT samt
tungmetaller som arsenik, kvicksilver, bly och kadmium.
Behovet av sanering av förorenade sediment i Bottenhavet kan komma att
öka beroende på att fiberbankarna varken är fysiskt eller kemiskt stabila. Det
finns en risk att miljögifter sprids till djupare områden, där de kan tas upp av
bottenlevande organismer och föras vidare uppåt i näringskedjan.
Landhöjningen bidrar till att förorenade bottenytor som idag ligger under
vatten, på sikt kommer att ligga ovan vattenytan och utsättas för erosion i
form av vågor och vind med risk för spridning. Problemen med förorenade
sediment i kustnära områden kommer därmed inte att bli mindre med tiden
utan troligen förvärras.
Verksamheter
Verksamhetsutövare av till exempel vindkraftparker till havs har ansvar om
© Natural Earth, SGU
skydd mot olyckor. Hänsyn till risker ska tas vid både uppförande, drift och
avveckling av vindkraftsanläggningarna, till exempel vid de sjötransporter
som genereras och eventuella behov av riskavstånd till annan verksamhet
behöver studeras.
Riskområden för sjöolyckor
Risker för miljöpåverkan av olje- eller kemikalieolyckor till havs kan kopplas
till olycksstatistiken med avseende på geografisk spridning. Även om olyckor
har skett längs hela svenska kusten är olycksrisken ofta relaterad till antalet
fartyg. Huvudtrafiken går på de stora lederna genom Östersjön, och i synnerhet djupvattenrutten för stora tankers söder och öster om Gotland används
regelbundet. Områden som enligt MSB är mer sannolika att drabbas av en
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olycka är de trånga avsnitten kring Öresund samt vid infartslederna till de
olika hamnarna.
Även inom EU-projektet BRISK (Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea) har riskerna för olyckor i havet bedömts.
Enligt BRISK föreligger de största riskerna inom svenska havsområden vid
Svenska Björn, nordost om Ölands södra grund, Bornholmsgattet samt
Öresund. Årligen passerar 38 000 fartyg genom Öresund, vilket gör att själva
intensiteten på ett geografiskt begränsat område är en risk i sig. Genom
Bornholmsgattet passerar omkring 51 000 fartyg per år. Med korsande och
anslutande farleder innebär detta att Bornholmsgattet enligt BRISK är det
mest trafikintensiva området i Östersjön, där sannolikheten för en allvarlig
olycka är som störst.
MSB har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell riskbedömning med EU-perspektiv. I en första rapport redovisas risker för oljeutsläpp,
avbrott i transporter och stora transportolyckor samt översvämningar.

Utveckling och trender
Faktorer som i framtiden kan påverka arbetet med samhällets krisberedskap
är klimatförändringen och en framtida havsnivåhöjning. Andra utmaningar
är att oljetransporterna förväntas öka kraftigt under de kommande åren och
att utvecklingen av vind- och vågkraft kommer ställa nya krav på hantering
av räddningstjänstinsatser till havs. Om utsläpp sker berörs naturskyddsintressen och eventuellt kulturarv. Andra intressen som kan beröras är friluftsliv och turism, yrkesfiske samt att boendemiljöer längs kusten kan påverkas
av utsläpp.

Miljö och klimat
Miljöpåverkan
Olyckors miljöpåverkan är i flera avseenden betydande lokalt, men vanligtvis
begränsad sett till samhällets totala miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna vid
en olycka eller brand med utsläpp av kemikalier beror på en mängd faktorer,
till exempel ämnets egenskaper, utsläppets storlek, platsen för olyckan, väderlekssituationen, hur långdraget förloppet blir samt hur händelsen hanteras.
I Sverige hanteras kemikalier i stor skala vid ett hundratal anläggningar.
Dessutom transporteras dagligen stora mängder kemiska ämnen, främst petroleumprodukter. De största tankfartygen som trafikerar Östersjön har i dag
laster på 150 000 ton. Under åren 1998 till 2008 femdubblades exporten från
de ryska hamnarna i Finska viken.
Digital Miljöatlas informerar om olika typer av strandområden och deras
skyddsvärde längs den svenska kusten och de stora sjöarna. BRISK-projektet
har identifierat riskområden med högst sannolikhet för olyckor som kan leda
till förorening i Sveriges havsområden. Beräkningar över riskområdena är
gjord för aktuella förhållanden år 2008 och mot en framtida riskbild år 2020.
En kunskapsöversikt över den framtida riskbilden av oljeolyckor i Sveriges
havsområden har tagits fram i det pågående arbetet med Sveriges oljestrategi.
Klimat
Om samhället inte anpassas till det förändrade klimatet i tillräcklig omfattning kommer klimatförändringarna sannolikt att ge upphov till fler och mer
omfattande olyckor och kriser. En otillräcklig klimatanpassning kan även
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orsaka avbrott och störningar i samhällsviktiga verksamheter. Klimatförändringarna är en av de potentiellt största utmaningarna samhället går till mötes
i framtiden. Att verka för att samhället anpassas till ett förändrat klimat är
därför en övergripande utmaning för hanteringen av risker.
Klimatförändringen kan på sikt medföra en höjning av havsytans nivå,
vilket kan komma att kräva investeringar i förebyggande åtgärder, exempelvis
i form av större barriärer och vallar för att skydda städer. En annan effekt av
klimatförändringen är en ökad stranderosion, vilket kan leda till behov av
strandfodring. Mer extrema vädersituationer med fler och intensivare oväder
innebär också en risk.

Mål och strategier
Mål för säkerhet
Regeringen har formulerat följande mål för Sveriges säkerhet:

• att värna befolkningens liv och hälsa,
• att värna samhällets funktionalitet,
• att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som
demokrati, rättsäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.

Regeringen har utifrån målen för vår säkerhet preciserat följande mål för
samhällets krisberedskap:

• minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och
olyckor,

• trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män,
• hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö.
MSB tar för närvarande fram en övergripande inriktning för området samhällsskydd och beredskap.

Omvärlden: framtida
utmaningar och möjligheter

Samhällsskydd och beredskap
-Olyckor
-Kriser
-Krig

förebygg - förbered - hantera - lär
för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

Det som hotar

Övergripande uppgift:
-Förebygga olyckor, kriser
och krig
-Begränsa negativa effekter av olyckor, kriser
och krig

Det som ska
skyddas

Den förmåga som ska
skapas
De som
ska agera

-Internationella aktörer
-Den offentliga förvaltningen
-Näringslivet
-Organisationer
-Den enskilde individen

Det som hotar
-Människors liv och hälsa
-Samhällets funktionalitet
-Demokrati, rättsäkerhet och
mänskliga fri- och rättigheter
-Miljön och ekonomiska
värden
-Nationell suveränitet

Styrinstrument

-Lagar och regler
-Ekonomiska styrmedel
-Information
Illustration: MSB

Samhällsnytta
Civil säkerhet
Undvikande av saneringskostnader
Potential
Ökad säkerhet och
samhällsekonomisk nytta
genom ökade förebyggande insatser

Behov av
ekosystemtjänster
Resiliens, klimatreglering,
sedimentbevarande, biologisk
rening, reglering av föroreningar

Riskförebyggande

Konkurrerande
intressen
Verksamheter som stör
ekosystemtjänster nödvändiga för att förebygga
risk

Övriga behov
Kartläggning av marina
områdens känslighet, utpekade nödhamnar, lämpliga farleder, säkring av
befintliga minor

Miljökvalitetsmål
Risker och säkerhet relaterat till havet hänger framförallt samman med miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Säker strålmiljö samt
Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Strategier
MSB har tagit fram en samlad nationell strategi för skydd av samhällsviktig
verksamhet, som ska bidra till att minska risker, sårbarheter och konsekvenser av allvarliga händelser i samhället. Energiförsörjning, transporter och
hälso- och sjukvård är exempel på vad som kan vara samhällsviktig verksamhet.
Det pågår ett aktörsgemensamt arbete med att ta fram en svensk strategi
för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen, CBRNE. Sveriges oljestrategi, som utgör en del av den övergripande CBRNE-strategin och ska slutredovisas våren 2014, kommer att ta fram strategiska mål för
svenskt oljeskydd ur ett helhetsperspektiv före, under och efter en händelse.
Varje länsstyrelse ska ta fram en plan för hantering av översvämningsrisker
senast år 2015. I planen ska ingå mål för hantering av översvämningsriskerna.
En klimatanpassningsstrategi har tagits fram för Östersjön inom EU-projektet BaltAdapt, som har fokuserat på den marina och kustnära miljön och
behandlat anpassning till klimatförändringarna på ett sammanhållet sätt för
hela regionen.

Planeringsrelevans
Att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö är frågor som
berör många andra intressen, till exempel sjötransporter och energiproduktion, samt om olyckor sker även naturskydd. Hänsyn till risker behöver
behandlas tillsammans med övriga faktorer vid planering och vid avvägning
mellan olika sektorsintressen i havet.

Havsplanering Nuläge 2014 | Kunskapsunderlag | Slutlig rapport

145

Juridiska
förutsättningar

§

Grundläggande juridiska förutsättningar
för havsplaneringen
Vid planering av sina havsområden har Sverige att förhålla sig till vissa juridiska förutsättningar. Både folkrätten och europarätten ger möjligheter men
även begränsningar vad gäller planering av olika aktiviteter till havs. Förenta
Nationernas havsrättskonvention (havsrättskonventionen) reglerar nationernas rättigheter och skyldigheter vid nyttjande av havens naturresurser och
innehåller riktlinjer för miljön. Konventionen har skrivits under av circa 165
stater och EU inklusive samtliga Östersjö- och Nordsjöstater. Sverige ratificerade konventionen år 1996.
En rad områden regleras i konventionen, såsom beräkning av ekonomisk
zon, hur uppdelningen av kontinentalsockeln ska ske, sjöfart och transporter,
exploatering, miljöskydd och forskning. Konventionen anger även hur tvister
ska lösas. Internationella och regionala överenskommelser som berör havet,
liksom EU-rätt och nationell rätt, ska utgå från de principer som är fastslagna
i folkrätten och i havsrättskonventionen. Konventionen ligger alltså till grund
för den nationella lagstiftning som gäller för nyttjandet av havet.
De havsområden för vilka Sverige ska ta fram havsplaner är indelade i
olika zoner som beräknas utifrån baslinjer. Våren 2011 tillsattes en utredning
som har i uppdrag att se över Sveriges havsgränser (Havsgränsutredningen,
dir 2011:41). Utredningen ska bland annat se över de svenska baslinjerna och
de olika havsgränserna i syfte att ge dem den precision som modern teknik
medger. Vidare ska lämnas förslag om inrättande av en angränsande zon runt
Sveriges kuster. Utredningen ska redovisa sitt förslag senast den 31 december
2014. I texten nedan redovisas de olika zonerna samt redogörs kortfattat för
vilken reglering som gäller inom respektive zon.

Sveriges sjöterritorium
Inre vatten och territorialhav
Bredden av en kuststats havsområden beräknas från baslinjerna, som antingen kan följa kustens form eller vara räta linjer. De senare används när kusten
är mycket oregelbunden eller när det finns öar utmed kusten. Baslinjerna dras
genom att punkterna utmed lågvattenlinjens yttersta sträckning förbinds med
varandra. Sveriges sjöterritorium består av inre vatten och territorialhav. Allt
vatten innanför baslinjen räknas som inre vatten och havet ut till 12 nautiska
mil från baslinjen definieras som territorialhav enligt lagen (1966:374) om
Sveriges sjöterritorium och förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges
sjöterritorium. Sverige har här i princip en obegränsad rätt att agera och exempelvis reglera olika verksamheter och åtgärder, dock med en begränsning
gällande andra staters rätt till oskadlig genomfart.
En mängd svenska lagar kan bli tillämpliga i havsområdet ut till och med
territorialhavet, exempelvis miljöbalken med tillhörande förordningar, planoch bygglagen, fiskelagstiftningen, kulturmiljölagen, regleringen av sjötrafik
och allmän farled samt regleringen avseende naturgas, samt el- och rörledningar.
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Angränsande zon och svensk ekonomisk zon
Angränsande zon
Enligt havsrättskonventionen har en kuststat möjlighet att inrätta en angränsande zon som sträcker sig högst 24 nautiska mil ut från baslinjen. Inom
denna zon kan kuststaten utöva nödvändig kontroll för att hindra överträdelser av nationella lagar inom områdena tull, skatt, invandring, hälsovård
samt skydd av arkeologiska och historiska fynd. Sverige har ännu ingen
angränsande zon, men regeringen och flera statligt tillsatta utredningar har
gjort bedömningen att behov finns av att inrätta en sådan angränsande zon.
Den ovan nämnda havsgränsutredningen har i uppdrag att lämna förslag om
inrättande av en angränsande zon runt Sveriges kuster.
Ekonomisk zon
Ett lands ekonomiska zon får sträcka sig som längst 200 nautiska mil från
baslinjen. Enligt havsrättskonventionen har kuststaten suveräna rättigheter
att utforska, utnyttja, bevara och förvalta levande och icke-levande naturtillgångar, både i vatten, havsbotten och dess underlag. Därutöver finns rättigheter att uppföra och använda konstgjorda öar och andra anläggningar,
bedriva marinvetenskaplig forskning och skydda den marina miljön. Andra
stater har frihet till sjöfart och överflygning, att lägga ut undervattenskablar
och rörledningar och till annan legitim användning av havet i samband med
dessa friheter.
Sveriges ekonomiska zon omfattar enligt lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon och förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon
det havsområde utanför territorialgränsen som regeringen föreskriver. Det
innebär att den svenska ekonomiska zonen omfattar havet från territorialgränsen till mittlinjen av havet i förhållande till angränsande stater.
Lagen om Sveriges ekonomiska zon hänvisar i sin tur bland annat till miljöbalken, fiskelagen, barlastvattenlagen samt lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg.

Kontinentalsockeln
Alla stater har rätt till kontinentalsockeln med avseende på naturresurser, det
vill säga rätt till utvinning av mineraler och icke levande material.
Med kontinentalsockeln avses enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde samt inom
det havsområde utanför Sveriges territorialgräns som regeringen bestämmer i
enlighet med kontinentalsockelkonventionen, vilket innebär hela den ekonomiska zonen. Det krävs tillstånd för att utforska kontinentalsockeln, utvinna
naturtillgångar från den samt att lägga ut kablar och rörledningar.
Verksamheter och intressen inom Sveriges havsområden
Inom Sveriges havsområden kan många olika verksamheter och intressen
aktualiseras. I många fall krävs någon form av tillstånd, lov eller dispens för
att få bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd, både inom svenskt sjöterritorium men även i svensk ekonomisk zon. Vidare finns möjlighet att inrätta
olika former av områdesskydd. Detta följer dels av internationella konventioner och EU-rätt, dels av nationell lagstiftning. Havsplaneringen har att utgå
från de möjligheter och begränsningar som denna reglering ger och havspla148
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nerna kommer att utgöra ett vägledande underlag vid exempelvis en dispenseller tillståndsprövning eller när olika förvaltningsåtgärder vidtas.
De EU-direktiv på miljöområdet som har störst betydelse för havsplaneringen är havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet,
vattendirektivet samt de båda direktiv som reglerar miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar. Därutöver tillkommer EUs gemensamma fiskeripolitik, transport- och sjöfartspolitik samt energipolitik. Utgångspunkten
är dock hela tiden de rättigheter och skyldigheter som följer av havsrättskonventionen. En havsplan kan således aldrig begränsa en verksamhet eller ett
intresse utöver vad som följer av havsrättskonventionen.
Nedan redogörs översiktligt för den reglering som är tillämplig för respektive verksamhet eller intresse.
Kulturmiljö
Från och med den 1 januari 2014 gäller en ny kulturmiljölag, som syftar till
att skydda och bevara kulturarvet. Kriterierna för vad som ska anses som
fornlämning är oförändrade men det har införts en tidsgräns som begränsar
det allmänna skyddet av fornlämningar. En lämning som kan antas ha tillkommit, eller i fråga om fartygslämning förlist, år 1850 eller senare, omfattas
inte längre av det allmänna skyddet för fornlämningar, men får förklaras för
fornlämning av länsstyrelsen om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess
kulturhistoriska värde.
Dessa bestämmelser gäller inom svenskt sjöterritorium. En kuststat som
inrättat en angränsande zon har möjlighet att skydda arkeologiska och historiska fynd och lämningar även inom angränsande zonen på liknande sätt
som innanför territorialgränsen. Som ovan nämnts pågår en utredning som
ska lämna förslag om bland annat inrättande av en sådan angränsande zon i
Sverige. Ett av syftena med att införa en angränsande zon är alltså att skydda
det värdefulla kulturarv som framförallt finns i Östersjön.
Även miljöbalken är en utgångspunkt för bevarande av kulturmiljön. Ett
värdefullt kulturpräglat vattenområde kan skyddas som kulturreservat enligt
miljöbalken. Kommunerna har ansvar för kulturmiljöfrågor också utifrån
bestämmelserna i plan- och bygglagen.
Fiske
Enligt havsrättskonventionen får kuststaten som huvudregel reglera fiske i
ekonomisk zon. Denna kompetens är dock helt överförd till EU, som reglerar
det yrkesmässiga fisket inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken
(GFP). Sverige kan i vissa fall ställa krav på längre gående bevarandeåtgärder än de som uppställs i GFP:n. Inom territorialhavet och den ekonomiska
zonen kan Sverige vidta bevarandeåtgärder som gäller endast svenska fiskefartyg, under förutsättning att de inte är mindre stränga än EU-regleringen
och att de är förenliga med EU:s mål. Inom territoralhavet kan nationella
bevaranderegler som även påverkar annan medlemsstats fiskefartyg under
vissa förutsättningar införas.
Sverige och EU har särskilda avtal avseende Danmark, Norge och Finland
om ömsesidigt tillträde för fiske innanför ländernas territorialhav. Till följd
av ovanstående finns således endast litet utrymme för Sverige att exempelvis
begränsa fisket i ekonomisk zon genom havsplanering. För fiske som inte är
yrkesmässigt gäller regler i nationell lagstiftning.
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Vattenbruk
Vattenbruk ingår i EU:s gemensamma fiskeripolitik med övergripande mål
att säkra att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara
på lång sikt. Medlemsstaterna ska enligt grundförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken ((EU) nr 1380/2013) utarbeta en flerårig nationell
strategisk plan för vattenbruksverksamhetens utveckling på deras territorium. I övrigt regleras vattenbruket i nationell rätt. Vattenbruk förekommer i
praktiken främst nära kusten.
För att få bedriva vattenbruk liksom för utsättning och flyttning av fisk,
kräftdjur och blötdjur samt utmärkning av vattenbruksanläggningar krävs
tillstånd enligt fiskerilagstiftningen. Verksamheten kräver tillstånd enligt
förordningen om fisket, vattenbruket med mera och även enligt miljöbalken.
Fiskodling utgör en miljöfarlig verksamhet bland annat på grund av påverkan
på näringsbalansen i vattenområdet samt risk för rymlingar samt smittspridning till omgivande vatten.
Sjöfart
Inom territorialhavet har kuststaten suveränitet med undantag för andra
staters rätt till oskadlig genomfart enligt havsrättskonventionen. Inom inre
vatten har andra stater dock inte rätt till fri sjöfart. Kuststaten har en begränsad möjlighet att lagstifta för att exempelvis skydda den marina miljön inom
ekonomisk zon, som styrs av normer och standarder enligt International
Maritime Organization, IMO. Att avstänga ett havsområde för sjöfart är alltså
inte möjligt, om det inte godkänns av IMO. Hela Sveriges ekonomiska zon är
dock redan av IMO förklarad som särskilt känsligt havsområde (PSSA), och
bör således fredas från verksamheter som utgör en belastning för den marina
miljön. Genom havsmiljödirektivet har Sverige möjlighet att vid planering
av den ekonomiska zonen, ställa krav på andra EU-medlemsstaters fartyg,
även om kraven går längre än normer som International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships, Marpol, eller IMO har fastställt.
För sjötrafik inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon gäller internationella sjövägsregler. Dessa är införda i svensk lagstiftning genom sjötrafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter om sjövägsregler.
Sjölagen innehåller regler om fartygs nationalitet, registrering och ansvar
med mera. Även Lagen om inrättande, utvidgning och avlysning och allmän
farled och allmän hamn ska beaktas. Hamnar är i huvudsak även tillståndspliktiga enligt miljöbalken.
Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg innehåller förbud mot
förorening från fartyg och reglerar mottagning av skadliga ämnen från fartyg,
fartygs konstruktion, tillsyn och andra åtgärder för att förebygga eller begränsa förorening från fartyg. Lagen syftar till att sjöfarten ska medföra så liten
miljöpåverkan som möjligt.
Försvar
När det gäller främmande staters militära övningar i svensk ekonomisk zon
är det svårt att med hänsyn till marina miljön begränsa dessa på rättslig väg.
Inom svenskt territorium kan tillståndsprövning enligt miljöbalken bli aktuell för exempelvis militära skjutfält.
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Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka
totalförsvarets intressen. Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål har enligt miljöbalken försvarsintresset företräde om området
behövs för en anläggning för totalförsvaret. Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som rör totalförsvaret, om det kan antas
skada landets försvar eller vålla fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. Det
gäller exempelvis landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden,
fasta försvarsanläggningar för krigsbruk och platser från vilka signalspaning
bedrivs.
I skyddslagen regleras förstärkt skydd för byggnader, områden och andra
objekt mot sabotage, spioneri och röjande av hemliga uppgifter, som rör totalförsvaret. Till ett vattenområde av särskild betydelse för försvaret som har
klassats som skyddsobjekt har obehöriga inte tillträde. Förbudet kan förenas
med förbud mot avbildningar, beskrivningar eller mätningar, till exempel
förbud mot undersökningsarbete enligt minerallagen.
Enligt lagen om skydd för landskapsinformation , som reglerar lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och
under sjö- och havsbotten, krävs tillstånd för bland annat sjömätning, fotografering från luftfartyg, upprättande av databaser med landskapsinformation
samt för spridning av flygbilder.
Energi
Vind- och vågkraft

För att anlägga vindkraftverk i Sveriges ekonomiska zon krävs tillstånd enligt
lagen om Sveriges ekonomiska zon. I tillståndsprövningen tillämpas även
vissa delar av miljöbalken. Vindkraftverk som lokaliseras inom Sveriges
sjöterritorium behöver tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet
samt vattenverksamhet. Även vågkraft är tillståndspliktigt enligt miljöbalken.
Tillstånd kan även krävas enligt lagen om kontinentalsockeln för att undersöka havsbotten där vind- eller vågkraftverk med tillhörande ledningar planeras
liksom för nedläggning av undervattenskablar. Detta gäller både inom svenskt
territorium och i ekonomisk zon.
Rörledningar och kablar

Både lagen om Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen kan
bli tillämpliga vid utläggning av rörledningar och kablar inom ekonomisk
zon. Andra stater har en långtgående rätt att lägga ut och sköta rörledningar
och kablar inom svensk ekonomisk zon, dock efter tillståndsprövning. Om
ledningarna/kablarna fortsätter in på eller placeras på svenskt territorium ska
istället exempelvis naturgaslagen, lagen om vissa rörledningar eller ellagen
med tillhörande förordningar tillämpas. Vid utläggning av sjökabel eller om
arbeten behöver ske i vatten krävs i vissa fall även tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken.
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Infrastruktur
Utbyggnad av bebyggelse och anläggningar föregås av planläggning och
bygglov enligt plan- och bygglagen. Kommunerna har ansvar för översiktsplaner, detaljplaner och bygglov vilket i huvudsak har betydelse för landområden och kustvatten men sträcker sig ut till territorialgränsen.
När det gäller infrastruktur som väg- eller järnvägsbroar och tunnlar i
havet med anslutning till landområden föregås planeringen normalt av en
vägplan eller järnvägsplan enligt väglagen respektive lagen om byggande av
järnväg.
Utvinning och lagring av material
Enligt kontinentalsockellagen tillkommer rätten att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar staten. För att utvinna naturtillgångar
som till exempel olja, gas, mineral, grus och sediment krävs tillstånd. Tillstånd kan även krävas för de plattformar, som används vid utvinning av olja
och gas.
För lagring av koldioxid inom svenskt territorium och ekonomisk zon
gäller EU:s direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid, ”CCSdirektivet” (Carbon Capture and Storage). Direktivet ger medlemsstaterna
rätten att själva bestämma inom vilka områden sådan lagring kan komma
ifråga, inbegripet rätt att förbjuda lagring inom visst område eller inom hela
territoriet och ekonomisk zon. Geologisk lagring av koldioxid kräver tillstånd
och prövas enligt miljöbalken.
Marinvetenskaplig forskning
Enligt havsrättskonventionen har en kuststat rätt att reglera forskning både
inom ekonomisk zon och på kontinentalsockeln. Exempelvis krävs som
huvudregel tillstånd enligt miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska
zon, för att få bedriva forskning inom svenskt sjöterritorium och inom svensk
ekonomisk zon från utländska forskningsfartyg.
Naturskydd
Inom ekonomisk zon har kuststaten goda möjligheter att inrätta skyddade
områden för att begränsa eller förbjuda nyttjandet av naturtillgångar eller
begränsa kommersiella verksamheter såsom gas- och oljeutvinning eller
uppförande av vind- och vågkraftverk. Exempelvis ska Sverige även inom
ekonomisk zon peka ut områden som ska skyddas med stöd av Natura
2000-bestämmelserna. Utöver skyddet för Natura 2000-områden har Sverige
möjlighet att inom svenskt sjöterritorium förklara ett område som nationalpark, naturreservat eller biotopskyddsområde. Inom dessa områden kan en
viss typ av verksamhet eller åtgärd begränsas eller förbjudas helt. I vissa fall
finns möjlighet till en dispens- eller tillståndsprövning.
Risker (olyckor) och övriga påverkansfaktorer
Lagen om skydd mot olyckor syftar till att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö på ett tillfredsställande och likvärdigt sätt i hela landet. I lagen
regleras bland annat miljöräddningstjänst till sjöss. Förordningen om översvämningsrisker syftar till att minska negativa konsekvenser av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, skydda miljö, kulturarv och
ekonomisk verksamhet.
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Dumpning
Enligt havsrättskonventionen får dumpning inte ske i ekonomisk zon eller
på kontinentalsockeln utan kuststatens godkännande. Både enligt Östersjökonventionen (Helcom) och Oslo-Pariskonventionen (Ospar) råder förbud,
med vissa undantag. Dessa bestämmelser utgör regionala kompletteringar
till den globala Londonkonventionen (1972 års konvention om förhindrandet
av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material) med
tillhörande protokoll från år 1996. Inom Sveriges territorium och i svensk
ekonomisk zon får avfall inte dumpas. Dispens kan dock medges i det enskilda fallet och prövas enligt miljöbalken.
Enskilt vatten
Enligt 4 kap 10 § miljöbalken ska havsplanerna omfatta Sveriges ekonomiska
zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från
en nautisk mil utanför baslinjen.
Lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde gör i 1 § en skillnad
mellan de vattenområden i havet som är allmänna (allmänt vatten) och de
vattenområden som berörs av fastighetsindelning (enskilt vatten). Till fastigheter hör bland annat allt vatten innanför en djupkurva om högst tre meter.
I de fall baslinjen är dragen vid strandlinjen och det är fråga om mycket
långgrunda förhållanden kan det inte uteslutas att det finns fastigheter som
sträcker sig ut i planeringsområdet.
Havsplanerna kommer dock inte, som ovan nämns, att omfatta fastigheter.
Däremot kan det, i sällsynta fall, finnas fastigheter som gränsar till havsplanområdet.
Havsplaneringsutredningen gjorde bedömningen att det inte finns några
enskilda rättigheter knutna till fastighetsinnehav att ta hänsyn till vid havsplaneringen, eftersom den börjar en nautisk mil, det vill säga 1 852 meter från
baslinjen. Planerna kommer inte att vara bindande och kan endast, i vissa
fall, ha indirekta effekter i förhållande till enskilda.
Bestämmelser om egendomsskydd finns i 2 kap. 15 § regeringsformen.
Var och ens egendom är tryggad mot att det allmänna inskränker användningen av bland annat mark, utom när det krävs för att tillgodose angelägna
allmänna intressen. Om det allmänna inskränker användningen och det sker
på ett sådant sätt att den pågående markanvändningen inom en berörd del
av en fastighet avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i
förhållande till värdet på den berörda delen av fastigheten, ska den drabbade
vara tillförsäkrad ersättning. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som
anges i lag. Vid inskränkningar i användningen av bland annat mark som
sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller vad som följer
av lag i fråga om ersättning. När det gäller inskränkningar från miljöskyddssynpunkt, finns sådana bestämmelser i 31 kap. miljöbalken. Förekomsten av
fastigheter som sträcker sig in i planeringsområdena är inte kartlagd men är
troligen mycket begränsad. Då havsplanerna endast kommer vara vägledande
bedöms frågan om ersättning inte aktualiseras. Enskild som berörs hålls
informerad genom havsplaneringsprocessen.
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Omvärld

Samordning mellan länder
Synen på som havet som ekonomisk tillväxtresurs lyfts allt tydligare fram
såväl globalt som inom Sveriges närområde. Havsrelaterade verksamheter
förväntas expandera kraftigt de kommande 20 åren, vilket ökar efterfrågan
på utrymme och resurser i havet. Teknisk utveckling ger möjlighet till nya
sätt att nyttja resurserna och nya verksamhetsområden tillkommer. Med ökat
antal intressenter och nya anspråk på havet ökar konkurrensen. Emellertid
saknas det för många sektorer långsiktiga strategiska planer, vilket gör det
svårt att närmare förutsäga tillväxt och arealbehov.
För att hantera och strukturera upp nyttjandet och skapa ordning i det allt
större intressetrycket, introducerar fler och fler länder någon form av havsplanering. Exempel finns i Kina, Vietnam, Australien och USA. I Europa har
Nederländerna, Belgien, Norge och Tyskland tagit fram den första generationen havsplaner. England, Skottland och Litauen är på god väg i arbetet med
havsplanering.
Hittills har ställningstaganden gjorts för varje ärende, varje intresse och
varje land för sig. Inte minst mot bakgrund av det ökande trycket på att använda havet finns det behov av helhetssyn, bättre kunskapsunderlag och ökad
samordning mellan länder. Med mer samordnad havsplanering mellan länder
underlättas en hållbar utveckling i våra havsområden. Miljöpåverkan behöver
minimeras samtidigt som de samhälleliga fördelarna i övrigt maximeras.
EU:s Östersjöstrategi
Syftet med EU:s Östersjöstrategi, som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap år 2009, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i
Östersjöregionen står inför i dag. Det finns liknande strategier för andra
havsområden i Europa. Genomförande av strategierna finansieras inom
ramen för befintligt EU-stöd. Östersjöstrategin har tre övergripande mål;
Rädda havsmiljön, Länka samman regionen och Öka välstånd. Målen kan
på olika sätt relateras till havsplanering. Till stöd för att nå målen finns en
särskild handlingsplan där det bland annat anges att det ska finnas havsplaner
på plats till år 2020.
Rädda havsmiljön

EU:s Östersjöstrategi ska skapa en samsyn om hur Östersjöns resurser ska
kunna brukas och förvaltas på ett hållbart och effektivt sätt utan att förbrukas. Ett friskt hav skapar arbetstillfällen inom såväl turism som fiske och
bidrar till regionens välstånd. För att nå målet ska åtgärder påskynda arbetet
med att stoppa övergödning, säkra sjöfarten, skydda hotade arter och hindra
spridningen av farliga kemikalier.
Länka samman regionen

EU:s Östersjöstrategi ska möjliggöra ett fördjupat samarbete som integrerar
Östersjöregionen på nytt efter en politisk och historisk delning. Det handlar
om att integrera vägnät och järnväg och att knyta samman energimarknaderna i Östersjöområdet; att människor möts och samarbetar i exempelvis
forskningssamarbeten; samt att använda strategin som en plattform för
fördjupat samarbete i syfte att motverka gränsöverskridande brottslighet i
Östersjöregionen.
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Öka välståndet

EU:s Östersjöstrategi ska bidra till ökat välstånd i regionen genom satsningar
för att stimulera ökat kunskapsutbyte och forskning och innovation, samt
utjämna sociala och ekonomiska klyftor i regionen.
Ansvariga ministrar inom Helcom har i beslut bekräftat målet om att det ska
finnas havsplaner på plats till år 2020, men också att det ska finnas lagstiftning på plats i länderna senast år 2017. Utveckling av havsplanering ingår i
handlingsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan, som Helcom antog
år 2007 och inom det arbetet har det utvecklats principer för havsplanering.
Helcom har antagit en färdplan för arbetet som ska genomföras av den gemensamma arbetsgrupp med fokus på havsplanering som sedan år 2010 finns
mellan Helcom och Vasab. Som stöd i arbetet genomförs gränsöverskridande
projekt, såsom PartiSEApate.

Sveriges grannländer
Sveriges havsområden omfattar totalt omkring 130 000 km², varav territorialhavet utgör circa 70 000 km², och den ekonomiska zonen circa 60 000
km². Sveriges havsområden gränsar till Danmark, Estland, Finland, Lettland,
Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Tyskland. Den ekonomiska zonen begränsas av mittlinjen i havet till alla grannländer. I Öresund och Ålands hav
finns ingen ekonomisk zon, eftersom territorialhaven möts vid mittlinjen mot
Danmark respektive Finland. Sveriges havsområden är större än alla grannländers havsområden utom Norges.

Danmark
Användning av havet
Danmarks havsområden omfattar totalt drygt 100 000 km², varav territorialhavet 40 000 km² och den ekonomiska zonen drygt 60 000 km². Den danska
staten är ägare av och ansvarar för havsterritoriet, fisketerritoriet och kontinentalsockeln. Ansvaret att bevilja tillstånd är delegerat till den danska kustmyndigheten. Olika departement har ansvar för sektorer som fiske, utvinning
av råvaror, energiproduktion, kustskydd och sjösäkerhet. Danmark nyttjar
havsområdet mest intensivt av länderna i Östersjöområdet. Huvudsakliga
användningsområden är sjöfart, fiske- och energi. De första havsbaserade
vindkraftparkerna i Östersjöområdet byggdes i Danmark.
Havsplanering
Det finns inte någon specifik lag för havsplanering i Danmark. Havsbaserad verksamhet regleras av ett stort antal sektorlagar och ansvaret för hav
och kust är fördelat på olika sektorer och administrativa nivåer. Det finns
ännu inte havsplaner i Danmark, men i forskningssammanhang har en icke
bindande gränsöverskridande strategisk plan som omfattar Pommerska
bukten tagits fram. Under år 2010 har en marin politisk strategi godkänts av
regeringen, där behovet av fysisk havsplanering betonas. Under år 2013 har
scenarier för havsplanering i Danmark diskuterats bland nationella aktörer.
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Estland
Användning av havet
Estlands havsområden omfattar totalt circa 36 000 km², varav inre vatten
drygt 25 000 km² och territorialhavet drygt 11 000 km². Estlands havsområden gränsar till Ryssland, Finland, Sverige och Lettland. Gränsen för Estlands och Rysslands ekonomiska zon är omtvistad. Havsområden, inklusive
territorialhav och inre vatten, tillhör staten. Ekonomiministeriet har ansvar
för farleder och hamnar samt beviljar tillstånd, till exempel för havsbaserade
vindkraftparker. Andra departement ansvarar för skyddade områden, fiske,
försvar samt för kulturarvet. Huvudsaklig användning av havet gäller sjöfart,
fiske, hamnar, kablar, utvinning av grus och sand, nationellt försvar samt
rekreation. Det finns ett växande intresse för att bygga havsbaserade vindkraftparker.
Havsplanering
Den estniska regeringen antog år 2012 marinpolitiken 2011-2020 . Ett av målen är att planera estniska havsområden och lösa pågående konflikter till år
2020. De största konflikterna har uppstått mellan havsbaserad vindkraft å ena
sidan och fiske och sjöfart å den andra. Det är också största drivkraften för
havsplanering i Estland. Arbete med två havsplaner har inletts för de marina
områdena runt Hiiu ö och runt Pärnuviken, båda i territorialhavet. Det är
länsplaner som administreras på regional nivå och avsikten är att de ska antas
år 2016. Det huvudsakliga syftet är att planera den långsiktiga användningen
av havet genom en offentlig process, med hänsyn till ekonomiska, sociala,
kulturella och miljömässiga intressen och behov.

Finland
Användning av havet
Finlands havsområden omfattar totalt 83 000 km², varav territorialhavet
54 000 km² och den ekonomiska zonen 29 000 km². De gränsar till Sverige,
Estland och Ryssland. Territorialhavet ingår i kustkommunerna som är
ansvariga för förvaltningen av sina delar. Finska staten är ansvarig för administrationen av den ekonomiska zonen. Jämfört med andra länder i Östersjöområdet används havet med låg intensitet i den norra delen av det finska
havsområdet och måttlig intensitet i den södra delen. Nuvarande huvudsakliga användningsområden är sjöfart, fiske, rekreation samt naturskydd.
Sjöfarten är mycket aktiv mellan Helsingfors och Tallinn samt till de ryska
hamnarna längs Finska viken. I framtiden kan energiutvinning tillkomma.
Havsplanering
Det finns ingen särskild lag för havsplanering i Finland. Planering av land
och vatten grundar sig på markanvändnings- och bygglagen. Kommuner
och landskapsförbund har planeringsmandat för sina havsområden i territorialhavet. Det finns ingen planering för den ekonomiska zonen och havsrättskonventionen genomförs genom nationell lagstiftning. Landskapsplaner,
som utarbetas av landskapsförbunden, är den mest relevanta formen för
havsplanering. För närvarande håller 9 landskapsplaner på att utarbetas för
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kustområden, 15 har ratificerats och 3 väntar på ratificering. Inga kommunala
planer har utarbetats särskilt för havsområden, men några planer omfattar
även havsområden.

Lettland
Användning av havet
Lettlands havsområden inklusive Rigabukten omfattar totalt 28 000 km². De
gränsar till Litauen, Estland och Sverige, men gränsen mot Litauen är inte
fastställd. Havsområdena ägs av staten och ansvariga myndigheter är ministerier för respektive sektor. För närvarande diskuteras kommunernas kompetens med avseende på kustzonens förvaltning och planering. I nuläget är
användningen låg i Lettlands havsområden. Huvudsaklig användning avser
sjöfart, fiske, turism, sandtäkt, försvar, vetenskaplig övervakning samt naturskydd. I framtiden kan det finnas ett ökande intresse för vindkraftparker i det
öppna havsområdet utanför Kurland. Oljeutvinning kan vara ett alternativ,
men hindras av att gränsen mot Litauen är oklar.
Havsplanering
För närvarande finns ingen fysisk planering av havet i Lettland, men lagen
om territoriell utvecklingsplanering från år 2011 och andra lagar konstaterar
att detta behövs. Havsplanering ska påbörjas år 2014 och arbetet ska bedrivas av det lettiska institutet för marinekologi i samarbete med det lettiska
sjöfartsverket. En framtida havsplan kommer att beslutas av regeringen. Det
finns förslag om sju marina skyddade områden, havsbiotoper med stor betydelse i territorialhavet, som ingår i nätverket Natura 2000.

Litauen
Användning av havet
Litauens havsområden omfattar knappt 9 000 km², varav den ekonomiska
zonen utgör circa 6 000 km². De gränsar till Lettland, Ryssland och Sverige.
Klaipeda är den viktigaste hamnstaden för passagerare och gods och av stor
betydelse för Litauens ekonomi. Det bedrivs ett omfattande fiske, och havet
är rikt på strömming, skarpsill, torsk och lax. Nära strandzonen finns viktiga
lekområden för fisk.
Havsplanering
Det är staten som äger havsområdet. Litauen har sträckt ut sin landbaserade
lag om fysisk planering till att även omfatta havet. Parlamentariska beslut
krävs vid varje planeringsfas. Land- och havsområden behandlas i ett dokument, den övergripande strategin för territoriet i Litauen. Litauen är på
väg att besluta om den övergripande inriktningen av sin havsplan som då
kommer att integreras i den landbaserade fysiska planen. Vissa frågor kräver
särskild gränsöverskridande uppmärksamhet. Litauens havsområde innehåller vid gränsen till Sveriges ekonomiska zon kemiska vapen, dumpade under
andra världskriget. Det finns också ett biosfärområde i den södra delen av
havet som gränsar till den ryska gränsen mot Kaliningrad, det Kuriska näset.
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Norge
Användning av havet
Norges ekonomiska zon omfattar knappt 800 000 km² och territorialhavet
omfattar knappt 150 000 km². Norges havsområden gränsar till Sverige, Danmark, Storbritannien, Island och Ryssland. Norges miljödepartement har det
övergripande ansvaret för miljöförhållandena i havsområdena. Olika departement har genom särskild lagstiftning ansvar för havet inom respektive sektor.
Norska havsområden har intensiv användning med de för den nationella
ekonomin viktigaste industrierna fiske, sjöfart, vattenbruk och olja samt för
naturskydd. I framtiden kan användningen öka med havsbaserad vindkraft.
Havsplanering
Det finns ingen specifik lagstiftning för havsplaneringen, som i stället är förankrad i stortingsrapporter och regeringsdeklarationer. Syftet med havsplanering i Norge är att säkra en ekosystembaserad förvaltning av havsmiljön,
för att möjliggöra hållbar användning i form av fiske, sjöfart och utvinning av
olja, samt bevarande av ekosystemen. Det finns övergripande förvaltningsplaner för alla Norges havsområden; Barents hav-Lofoten, Norska havet samt
Nordsjön-Skagerrak, den senaste antagen år 2013. Havsplanen för Barents
hav-Lofoten upprättades år 2006 och reviderades år 2011, och havsplanen för
Norska havet upprättades år 2009.

Polen
Användning av havet
Polens havsområden omfattar totalt drygt 33 000 km², varav den ekonomiska
zonen utgör circa 23 000 km². De gränsar till Sverige, Danmark, Tyskland
och Ryssland. Gränsen mot Danmark vid Bornhom är inte fastställd. Havet
administreras av staten, ministeriet med ansvar för frågor om maritim ekonomi. På regional nivå finns havsförvaltningar i Szczecin, Słupsk och Gdynia.
Användningen av havet ligger idag på en relativt låg nivå. Huvudsakliga användningsområden är sjöfart, fiske, naturvård, kustturism, kustskydd, teknisk
infrastruktur, försvar samt grus- och mineralutvinning. I framtiden kan
vattenbruk och kulturmiljövård tillkomma, liksom energiutvinning genom
vind- och vågenergi och utvinning av skiffergas.
Havsplanering
Havsplanering regleras genom lagen om havsområden från år 1991. Bestämmelser om fysisk planering reglerar planering av havsområden och angränsande kust. Den främsta drivkraften bakom havsplanering i Polen är oron för
rumsliga konflikter mellan industriell användning av havet och traditionella
användningsområden och ökande krav på naturvård. Havsplaner reglerar användningen av havsområden, offentliga investeringar, utveckling av transporter och teknisk infrastruktur samt skydd av miljö och kulturarv. Det finns tre
icke bindande havsplaner som har utarbetats som pilotstudier inom projektet
BaltSeaPlan: Gdanskbukten om drygt 400 km2 inre vatten, Pommerska bukten om drygt 14 000 km2 i territorialhav och ekonomisk zon samt för Södra
Midsjöbanken om 1 750 km2 i ekonomisk zon.
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Ryssland
Användning av havet
Rysslands havsområden i Östersjön omfattar två åtskilda avsnitt, dels i Finska
viken och dels i anslutning till Kaliningrad Oblast. Den ryska delen av Finska
viken omfattar knappt 12 000 km², vilket huvudsakligen utgörs av territorialhav. Havsområdet vid Kaliningrad Oblast omfattar knappt 12 000 km²
varav den ekonomiska zonen utgör circa 7 000 km². Rysslands havsområden
gränsar i Finska viken till Finland och Estland. I anslutning till Kaliningrad
Oblast gränsar de till Litauen, Sverige och Polen. Nationella myndigheter
ansvarar för administrationen av havsområdena. Huvudsakliga användningsområden är sjöfart, försvar, undervattenskablar och rörledningar, fiske, utvinning av mineraler, rekreation, turism samt naturskydd.
Havsplanering
Termen havsplanering används inte i lagstiftningen i Ryssland. Havet är
under tillsyn av de federala myndigheterna. För maritima verksamheter finns
skilda sektorslagar. Federala lagar behandlar Rysslands kontinentalsockel,
ekonomiska zon, territorialhav och inre vatten. Det saknas havsplaner, med
däremot är havsinriktad forskning aktuell. Vissa havsområden omfattas av
skydd för natur- och kulturarv.

Tyskland
Användning av havet
Tyslands ekonomiska zon i Östersjön omfattar totalt 4 500 km². Tysklands
havsområden gränsar till Danmark, Sverige och Polen. Ministeriet för
transport, byggande och stadsplanering ansvarar för att upprätta havsplaner.
Det tyska havsområdet används intensivt men det finns också en hög andel
skyddade områden, omkring 43 procent. Nuvarande huvudsakliga användning avser kommersiell sjöfart, fritidsbåtstrafik, fiske, havsbaserad vindkraft, kablar, gasledningar, sand- och grusutvinning, forskning och försvar. I
framtiden väntas sjöfarten öka, liksom antalet havsbaserade vindkraftparker,
kabelförbindelser och gasledningar.
Havsplanering
Havsplanering grundar sig på den federala fysiska planeringslagen från år
2004. Driven av bland annat en planerad storskalig utveckling av förnyelsebar
energi, bestämde sig Tyskland för att genomföra havsplanering i två regioner:
Shleswig-Holstein (Nordsjön) och Mecklenburg-Vorpommern (Östersjön).
Viktiga frågor är bland annat farleder, lokalisering av kablar och rörledningar,
vindkraftzoner samt områden reserverade för vetenskaplig forskning. En
uppdateringsprocess pågår för närvarande. En viktig fråga som har hanterats
i arbetet är planering av hur havsbaserad energi ska överföras via kabel till
land. Nu är elnätsplaner med identifierade platser för elöverföring, så kallade
portar, på plats. Var sådana platser ska lokaliseras framöver förväntas bli ett
diskussionsämne med grannländerna.
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Brister i
underlagen

?

Havets ekosystem och tillstånd
Marina miljöer
I Sverige finns inget nationellt program för kartering och inventering av marina livsmiljöer. Under senare år har dock många olika metoder för att fram
yttäckande naturtypsinformation i havet utvecklats, och de krav som EU:s
direktiv ställer medför att en effektiv uppföljning av de marina miljöernas
utbredning och status behöver utvecklas.
Kunskapen om livsmiljöers känslighet för olika former av nyttjande behöver förbättras, inklusive kumulativa effekter, för att man ska kunna identifiera
potentiella konflikter mellan planerad verksamhet och bevarande.
Bottenfauna
Mätningar av populationers demografiska egenskaper saknas i stor utsträckning för bottenfauna. Arter på vissa bottentyper och av vissa storlekar övervakas inte alls eller bristfälligt. Osäkerhet gäller även indikatorer för livsmiljöer och ekosystem liksom för biologisk mångfald.
Fisk
Betydelsen av kombinerade effekter av olika faktorer på fisk är i stort sett
okända. Kunskapen behöver förbättras om möjligt uttag av fisk för att uppnå
god miljöstatus. Det finns också behov av att öka kunskapen om beståndsstruktur hos exploaterade fiskarter. Kunskapen är också bristfällig om
förekomsten av rekryteringsområden för olika arter i havet, samt var arter
vandrar upp i mynnande vattendrag.
I södra Östersjön och omkring Gotland finns ingen kustnära miljöövervakning av fisksamhällen. För Bottenhavet och Bottenviken finns i stort sett
ingen datainsamling motsvarande den för öppet vatten i Östersjön. På artnivå
saknas framför allt data för sik. Det saknas även system för att följa spridningen av främmande fiskarter och effekterna på omgivande ekosystem, till
exempel rymlingar av regnbåge från havsbaserade fiskodlingar.
Fågel
Kunskapsläget för häckfåglar i den marina miljön varierar. För övervintrande
sjöfåglar finns långa inventeringsserier i inre farvatten och skärgårdar, men
saknas generellt för utsjöområden. Inventeringar av bland annat alfågel har
dock gjorts för Hoburgs bank och Midsjöbankarna vid vilka det noterats
att både alfågel och ejder minskat kraftigt. För alkornas bestånd i Östersjön
saknas kunskap om utbredningen till havs under icke-häckningstid. Detta är
besvärande med tanke på att till exempel havsbaserad vindkraft kan utgöra
en negativ faktor för dessa arter.
Havets miljötillstånd
Läckaget från de flesta förorenade områden är ofta inte känt. Metoder för
undersökning förändras över tid. Ett problem kan vara avsaknad av utsläppsdata från mindre och medelstora verksamheter, medan tillförlitligheten
för utsläppsdata från större tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna
bedöms vara god.
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I nuläget saknas bedömningsgrunder för föroreningar i sediment och fysisk
påverkan längs kusten. Sammanställda uppgifter om fiskleksområden, biologiska förhållanden och hydrologi saknas för bedömning av lämplighet för
vattenverksamhet och dumpning.
Kunskapsläget när det gäller utsläpp av näringsämnen från enskilda avlopp är oklart. Det råder brist på kunskap om hur olika skogsbruksåtgärder
påverkar utlakningen av kväve och fosfor från skogsmarken till vatten och
hav. Kunskapen är också bristfällig vad gäller transport av näring och metal�ler från små kustmynnande vattendrag. Det saknas uppgifter på hur mycket
metaller som läcker ut från sura sulfatjordar och även i vilken grad som
fiskbestånden har påverkats.

Kulturmiljö
Underlaget för kulturmiljön är bristfälligt eftersom endast en mindre del av
havet är inventerat. Uppgifter till havs har samlats in sporadiskt av sportdykare och genom undersökningar inför exploateringar. Fartygslämningar
utgör en mycket stor del av kulturarvet till havs och är relativt tydliga medan
andra lämningar, till exempel förhistoriska boplatser och hamnar, är svårare
att identifiera. Många dykare för egna register över sjunkna fartyg med varierande kvalitet.
Friluftsliv och turism
En osäkerhetsfaktor är att det saknas entydig definition av friluftsliv och
turism, liksom av maritim besöksnäring och hur man mäter aktiviteter. Ett
skäl till att det är svårt att få fram en samlad bild är att många olika aktörer är
inblandade, vilket leder till bristande jämförbarhet.
Sektorn innehåller dessutom en rad olika aktiviteter och perspektiv. Studier
som enbart mäter ekonomiska värden som sysselsättning och omsättning,
riskerar att inte beakta alla faktorer som påverkar ekosystemen.
Yrkesfiske
Utbredningen av viktiga fiskhabitat är för närvarande bristfälligt kartlagd och
behöver utvecklas. Grundläggande information om djup och bottenförhållanden finns endast tillgänglig för delar av havsplanområdena vilket försvårar
kunskapsuppbyggnaden om fiskhabitaten. Även kunskapen om kvantitativa
samband mellan mänskliga aktiviteter inklusive strandexploatering och fiskhabitatens bärkraft och känslighet är generellt bristfällig och behöver förbättras.
Det behövs bättre information om utbredning av och fångster i det kustnära fisket, både för att tillgodose fiskets intressen och för att minimera riskerna
för negativa effekter på bestånd och habitat.
Det finns behov av fördjupad trendanalys av fiske och fiskrelaterade verksamheter som inkluderar rumsliga aspekter, samt verktyg för att kunna bedöma och förutse hur fiskeflottan förflyttar sig i relation till eventuella fysiska
hinder. Även metoder för hantering och presentation av osäkerheter i den
rumsliga informationen om fisk och fiske behöver utvecklas för att användas i
havsplaneringen.
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Vattenbruk
Kunskap saknas om hur miljön påverkas av olika typer av odling och foder,
genom exempelvis näringsläckage. Det saknas systematisk kartläggning av
abiotiska förutsättningar för vattenbruk i Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken, liksom av lämpliga områden för vattenbruk utanför kustvattnet.
Sjöfart
Det råder stor osäkerhet kring den framtida sjöfarten. En osäkerhetsfaktor
är hur den förväntade ökningen av godstransporterna till havs kommer att
påverkas av svaveldirektivet som träder i kraft år 2015. En annan osäkerhetsfaktor kring godstrafiken är rådande kapacitetsbrist på järnvägsnätet.
Försvar
Det saknas tillgång till uppgifter om exempelvis föroreningar inom försvarsmaktens skjutfält till havs.
Energi
Det råder osäkerhet kring kvantitativa uppgifter om teknisk potential för
vågkraft.
Utvinning och lagring av material
De maringeologiska kunskapsunderlagen har olika ålder och kvaliteten
varierar från område till område. Kunskapen om den samlade effekten av
havsvågors och strömmars inverkan på havsbottnen är mycket grov eller
saknas helt. Det saknas även en sammanhållen redovisning av befintliga och
planerade anläggningar i svenska havsområden.
Naturskydd
Kunskapsunderlaget om marina naturvärden och marina ekosystem är till
stora delar bristfälligt. Utsjöbankarna har inventerats, men djupare områden
är i stort sett inte kartlagda alls med avseende på naturvärden. Äldre inventeringar är ofta gjorda med olika metodik och behöver kompletteras. Generellt
är tillgången på detaljerad information om bottenbeskaffenhet och djup bristfällig. Data är ofta belagd med sekretess. Kunskapen om havsströmmar och
bottenströmmar är bristfällig. En stor kunskapsbrist gäller främmande arters
utbredning och ekologiska effekter.
Risker och övriga påverkansfaktorer
Det finns idag ingen god bild över hur transportmönstren för farligt gods till
havs ser ut i detalj. Kustbevakningens övervakning är inte heltäckande, vilket
gör att antalet små utsläpp kan vara högre än beräknat.
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Analys
Diskussion och Havs- och vattenmyndighetens
slutsatser utifrån tidigare kapitel. De tre samordnande länsstyrelserna i Kalmar, Västernorrlands och Västra Götalands län har bidragit till
analysen.
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Metod
Ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster beskriver ekosystemens direkta och
indirekta bidrag till
människors välbefinnande. Det representerar
ett försök att beskriva
ekosystemen ur människans perspektiv och
tydliggör vårt beroende
av naturen.
Ekosystemtjänster
delas ofta in i de fyra
kategorierna stödjande,
reglerande, försörjande
och kulturella.

Föregående kapitel i denna nulägesbeskrivning, och det underlag som rapporten baseras på, beskriver till största del de intressena som rör havet var för
sig. Inriktningen i analysarbetet har varit att ta fram en översiktlig helhetsbild
och beskriva samband mellan de olika intressena och deras kopplingar till
ekosystemen utifrån begreppet ekosystemtjänster.
Grunden till analysen finns alltså i tidigare kapitel som till största delen baseras på sektorrapporter från ett flertal statliga myndigheter och de regionala
rapporter som kustlänsstyrelserna har utarbetat. Den inledande bedömning
som Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram i arbetet med Havsmiljödirektivet (rapport 2012:19, God havsmiljö 2020) bildar underlag för beskrivningen av förutsättningar för ekosystemen och miljötillståndet.
Under arbetet med nulägesbeskrivningen genomförde Havs- och vattenmyndigheten en två dagars analysworkshop tillsammans med de tre samordnande länsstyrelserna i Västernorrlands, Kalmars och Västra Götalands län.
Aktiviteter och marina ekosystemtjänster analyserades utifrån indelningen i
de fyra kategorier ekosystemtjänster som redovisas i God havsmiljö 2020:
Stödjande (biogeokemiska kretslopp, primärproduktion, näringsvävsdyna-

mik, biologisk mångfald, livsmiljö, resiliens)

Reglerande (klimatreglering, sedimentbevarande, minskad övergödning,

biologisk rening, reglering av föroreningar)

Försörjande (livsmedel, råvaror, genetiska resurser, kemikalier, utsmyckning-

ar, energi, utrymme och vattenvägar)

Kulturella (rekreation, estetiska värden, vetenskap och utbildning, kulturarv,

inspiration, naturarv)

Workshopen resulterade i ett antal tabeller som visar möjliga synergier och
konkurrerande intressen i havet. Slutsatserna som formuleras i det här kapitlet baseras på de beskrivningar som har presenterats tidigare i rapporten och
resultatet från analysworkshopen.
I rapportens beskrivningar av förhållanden och intressen ingår både de
områden som havsplanerna kommer att omfatta och intilliggande områden
vid kusten, liksom relevanta faktorer på land. I det här analyskapitlet ligger
fokus däremot på de områden som kommer att omfattas av de nationella
havsplanerna.

Behov och anspråk
Alla intressen som gör anspråk på utrymme i havet har en koppling till
havsplanering. Beskrivningarna av de olika intressena visar på en mängd
varierande behov. Vissa av dem är av rumslig karaktär. De avser behov av
visst område på eller i havsbotten, i vattenpelaren, på ytan eller ovanför ytan.
Rumsliga krav kan även avse visst avstånd från kusten eller andra krav på
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närhet och tillgänglighet, som exempelvis till hamnar. Andra behov som
maritima aktiviteter har är av mer kvalitativ karaktär. Behoven gäller förekomsten av en viss ekosystemtjänst, en viss egenskap hos havet, som vatten av
en viss kvalitet eller liknande.
Olika intressen har olika behov av de fyra kategorierna av ekosystemtjänster: stödjande, reglerande, försörjande och kulturella. Vissa intressen har bara
behov av geofysiska förhållanden och klarar sig utan god vattenkvalitet, till
exempel sjöfart och energiproduktion som kan nyttja utrymmet i havet oavsett hur ekosystemen fungerar. Fisket är däremot tydligt beroende av tre av de
fyra kategorierna ekosystemtjänster (stödjande, reglerande och försörjande).
Vid närmare undersökning blir behovsbeskrivningen mer komplex, eftersom det även finns indirekta behov av havets ekosystemtjänster. Till exempel
är biologisk mångfald en av förutsättningarna för en levande kustkultur, som
i sin tur kan vara en förutsättning för turism och regional utveckling. Naturskydd som bevarar biologisk mångfald kan därigenom bidra till ekonomisk
utveckling.

Målkonflikter och målsynergier
Det finns många nationella och internationella målsättningar som rör marina
aktiviteter och intressen. De tydligaste utvecklingsmålen finns bland de nyare
användningarna av havet, som turismen med mål att fördubbla aktiviteterna
mellan år 2010 och år 2020, och vindkraften med mål om 10 TWh till havs
år 2020. De traditionella aktiviteterna i havet, sjöfart, fiske och försvar, har
mindre expansiva målsättningar. Däremot kan trender, som den beräknade
fördubblingen av utrikes sjötransporter av gods till år 2050, komma i konflikt
med andra målsättningar, till exempel miljömål.
De flesta mål innehåller skrivningar om både samhällsekonomisk nytta
och ekologisk hållbarhet. Att göra avvägningar och hitta den sammantaget
långsiktigt bästa lösningen kommer att utgöra en grundläggande fråga inom
havsplaneringen. Där ingår avvägningar mellan olika typer av mål som relaterar till nytta och problem i havet respektive nytta och problem på land.

Samverkande och konkurrerande
intressen
Avvägningar mellan intressen behöver hanteras i havsplaneringen med
hänsyn till såväl möjliga synergieffekter som intressekonflikter. Olika sektorintressen kan stå i motsats till varandra, till exempel när intressena avser
samma område. Men det kan också förekomma synergieffekter, så att olika
intressen kan dra nytta av varandra. I detta ligger även en tidsdimension, där
samordning mellan olika intressen kan möjliggöra att potentiella intressekonflikter kan undvikas.
Exempelvis är det ett värde för kulturmiljövården att det levande kustlandskapet tas om hand och utvecklas av en lokal befolkning och ett lokalt
näringsliv. Verksamheter som yrkesfiske, sjöfart, vattenbruk och energiutvin-
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ning kan vara en förutsättning för att detta kan ske. Att vissa havsmiljöer ges
områdesskydd av naturvårdsskäl kan vara till nytta för yrkesfisket, genom att
det finns fredade platser som kan fungera som lek- och uppväxtområden för
fisk. Försvarsintressen kan innebära att havsområden inte är tillgängliga för
någon annan verksamhet, men under begränsade tidperioder.
Samtidigt finns det genuina intressekonflikter. Det går till exempel inte att
förena intresset att utvinna naturresurser under havsbotten med bevarandet
av en viss bottenfauna på samma plats. Det är havsplaneringens uppgift att
lyfta fram sådana situationer och föreslå sätt att lösa dem. I havsplanen kan
detta ske genom att ett intresse ges företräde framför ett annat, eller genom
att man anvisar annat lämpligt sätt att hantera intressekonflikten.
Havsplaneringen råder inte över alla verktyg som behövs för att lösa vissa
frågor. Det kan handla om frågor som regleras av EU-rätt eller internationella
konventioner och avtal, till exempel yrkesfiske och sjöfart. Emellertid kan
havsplaneringen peka på lämpliga förändringar och ge underlag för ställningstagande och förhandling. Den internationella dimensionen är särskilt
viktig eftersom många länder nyttjar samma havsområden och samma ekosystem. Det gäller inte minst i Östersjön.

Miljötillstånd och landbaserade utsläppskällor
I havet finns en stor biologisk mångfald som bidrar till olika typer av ekosystemtjänster, vilka är förutsättningar för människors välfärd. Idag står vi
inför flera miljöutmaningar i havet. Utsläpp av förorenande ämnen, övergödning och ohållbart fiske, liksom intensivt nyttjande av marina områden,
är stora miljöproblem. Tillförsel av näringsämnen sker från verksamheter
i inlandet som jord- och skogsbruk, kommunala reningsverk och enskilda
avlopp, dagvatten från tätorter och vägar, industrier och genom atmosfärisk
deposition. Framtida klimatförändringar ses idag som oundvikliga och kommer att vara en faktor som förändrar förutsättningarna i havsmiljön.
Utsläppskällor på land påverkar alltså i hög grad havet, vilket är en förutsättning som man i havsplaneringen behöver förhålla sig till. Emellertid finns
begränsade möjligheter att påverka problemen genom havsplanering. De problemen relaterar till de av riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Dessutom
sker en havsförsurning som är relaterat till en ökad koldioxidhalt i atmosfären. Den största påverkan kommer från industrier och energianvändning
samt från transport både på land och i havet. Problemet är relativt outforskat
och relaterar idag inte direkt till något av miljökvalitetsmålen. Forskning och
utredningar pågår kring ämnet.
Att motverka och anpassa samhället till klimatförändringar och minska
försurning, gifter och övergödning i havet är inget man primärt löser genom
havsplanering, eftersom den största påverkan kommer från aktiviteter på
land. Här behövs det ett samspel mellan havsplanering och andra förvaltningsåtgärder.
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Miljöpåverkan som rör
utsläppskällor på land

Miljömål
Begränsad
klimatpåverkan

Aktiviteter som bidrar
till klimatförändringar

Intressen som påverkas negativt av klimatförändringar

Klimatförändringar

Kulturmiljö, friluftsliv och turism, yrkesfiske, fritidsfiske,
vattenbruk, infrastruktur

Transporter, industrier,
energianvändning, förändrad
skogsanvändning

Miljömål
Giftfri miljö

Aktiviteter som bidrar med
farliga ämnen
Industrier, reningsverk och enskilda
avlopp, dagvattenhantering, förbränning, urlakning från förorenade områden

Intressen som
påverkas negativt av
gifter

Gifter

Kulturmiljö, naturskydd,
friluftsliv och turism,
yrkesfiske, fritidsfiske,
vattenbruk

I havet även: läckande vrak, fritidsbåtar,
sjöfart, fiskodling, muddring och
dumpning, utvinning av olja,
olyckor, undervattenssprängning

Miljömål

Aktiviteter som
bidrar till övergödning
Jordbruk, skogsbruk, reningsverk och enskilda avlopp,
förbränning

Ingen övergödning

Övergödning

I havet även: fiskodling,
fritidsbåtar, sjöfart, muddring och dumpning

Aktiviteter som bidrar
till försurning i havet
Transporter, industrier, energianvändning som bidrar till
koldioxidutsläpp
I havet även: sjöfart

Havsförsurning

Intressen som
påverkas negativt
av övergödning
Kulturmiljö, naturskydd,
friluftsliv och turism, yrkesfiske och fritidsfiske

Intressen som
påverkas negativt av
havsförsurning
Yrkesfiske och fritidsfiske,
vattenbruk, kulturmiljö,
naturskydd

Ekosystemtjänster
Under analysarbetet har ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, god vattenkvalitet, livsmedel och rekreation framstått som särskilt relevanta i förhållande till synergier och konkurrerande intressen.
Den stödjande ekosystemtjänsten biologisk mångfald
Biologisk mångfald som ingår i kategorin stödjande ekosystemtjänster är
starkt kopplad till miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och
skärgård och Ett rikt växt- och djurliv. Dessa miljökvalitetsmål bedöms vara
de som havsplaneringen har störst möjlighet att påverka.
Biologisk mångfald är beroende av flera andra ekosystemtjänster, bland annat
de reglerande, vilka havsplaneringen alltså har begränsade möjligheter att
påverka. Mycket av den direkta påverkan på den biologiska mångfalden sker
dock genom lokal påverkan som fysiska skador, slitage och buller. Där har
havsplaneringen stora möjligheter att bidra till en lösning. Avvägningar kommer att behöva göras mellan lokal påverkan och nytta i ett vidare perspektiv

Aktiviteter som
negativt
påverkar
tjänsten biologisk
mångfald

Påverkan på
fågellivet

Ekosystemtjänsten
biologisk mångfald

Fiskodling, vindkraft, muddring och dumpning, utvinning av olja, spridning av
främmande arter, fiske

Vindkraft, vågkraft, muddring, utvinning av material,
undervattensprängning,
fiske

Sjöfart, inklusive yrkesfiskets
och försvarets fartyg, militära
övningar, civilt och militärt
flyg, fritidsbåtar, undervattensprängning, utvinning av
material

Slitage på
marina miljöer

Fysiska skador
Undervattensprängning,
muddring och dumpning, bottentrålning, utvinning av material, sjöfart, fundament till
vindkraft och broar, kablar
och ledningar

Miljömål
Hav i balans samt
levande kust och
skärgård & Ett rikt
växt- och djurliv.

Bottentrålning,
undervattenssprängning, utvinning av
material
Tillförsel av
näringsämnen
Källor finns främst på land,
men även:
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Friluftsliv och turism, fritidsfiske, yrkesfiske

Beroende av övriga stödjande
tjänster: Biokemiska kretslopp,
Primärproduktion, Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald,
Livsmiljö, Resiliens
Fysisk förlust
(habitat)

Biologisk påverkan

Buller & undervattensbuller

Intressen som
baseras på tjänsten
biologisk mångfald

Vindkraft, fritidsbåtar,
militära övningar, fiske

Vattenbruk, fritidsbåtar, sjöfart, muddring och dumpning

Tillförsel av farliga ämnen
Tillförsel av gifter, skadliga
ämnen från befintlig verksamhet samt urlakning
från förorenad mark
och sediment
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De reglerande ekosystemtjänster som ger god vattenkvalitet
Yrkesfiske och fritidsfiske liksom vattenbruk är beroende av reglerande ekosystemtjänster som ger god vattenkvalitet; både fisk och skaldjur behöver rent
vatten för att leva och för att användas som livsmedel. Friluftsliv och turism
behöver också rent vatten, det är svårt att njuta av ett hav med algblomning.
Kulturhistoriska lämningar i havet kan påverkas av ändrade förhållanden i
havsvattnet till följd av miljögifter och klimatförändringar.
Till stor del kommer den påverkan som negativt inverkar på de reglerande
ekosystemtjänsterna från utsläppskällor på land. Havsplaneringen kan dock
bidra till att minska riskerna från de aktiviteter på havet som kan medföra
tillförsel av föroreningar och farliga ämnen.

Aktiviteter
som negativt
påverkar
de reglerande
tjänsterna

Försurande ämnen
Sjöfart, inklusive yrkesfiskets och försvarets fartyg, civilt och militärt flyg

Tillförsel av
näringsämnen

Marint skräp
Yrkesfiske, friluftsliv
och turism, sjöfart

Reglerande
ekosystemtjänster
Klimatreglerande, Sedimentbevarande, Minskad övergödning, Biologisk rening, Reglering av föroreningar

Intressen som
behöver reglerande
tjänster som ger god
vattenkvalitet
Yrkesfiske, fritidsfiske, kulturmiljö, bad och kust-rekreation, vattenbruk

Tillförsel av
farliga ämnen
Läckande vrak, fritidsbåtar,
sjöfart, fiskodling, muddring
och dumpning, utvinning av
olja, olyckor, undervattensprängning

Vattenbruk, sjöfart,
fritidsbåtar, muddring
och dumpning
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Den försörjande ekosystemtjänsten livsmedel
Yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk baseras på ekosystemtjänsten livsmedel. Dessa aktiviteter bidrar också till negativ påverkan på ekosystemtjänsten.
Lokal påverkan på habitat och arter kan orsakas av aktiviteter som till exempel ger fysiska skador och skapar undervattensbuller. Aktiviter som bidrar
till sådan påverkan inkluderar sjöfart, militär verksamhet och fasta installationer. Negativ påverkan i känsliga områden kan minskas genom avvägd
lokalisering inom havsplaneringen. Kunskapen om utbredningen av undervattensbuller är i dagsläget relativt låg. Gemensamma övervakningssystem
diskuteras både inom Ospar och Helcom. Kunskapen kommer därför växa
med tid så att hänsyn kan tas till undervattensbuller i havsplaneringen.
Selektivt uttag av arter, tillförsel av farliga ämnen och införande och omflyttning av främmande arter ger en vidsträckt påverkan, varför dessa konflikter inte kan lösas lokalt genom separering av anspråk.

Aktiviteter
som negativt
påverkar
tjänsten livsmedel

Marint skräp
Yrkesfiske, friluftsliv
och turism, sjöfart

Sjöfart, fiskodling,
muddring och dumpning

Undervattensbuller
Sjöfart, fritidsbåtar,
undervattenssprängning, utvinning av
material

Fysiska skador
Undervattensprängning, muddring och dumpning, bottentrålning, utvinning av material, sjöfart,
fundament till vindkraft och
broar, kablar och ledningar
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Intressen som
baseras på tjänsten
livsmedel

Införande av
främmande arter

Tillförsel av
farliga ämnen

Ekosystemtjänsten livsmedel

Yrkesfiske, fritidsfiske,
vattenbruk

Beroende av genetiska
resurser, reglering av
föroreningar, minskad övergödning, biologisk rening
och alla stödjande
tjänster.

Selektivt uttag
av arter
Yrkesfiske, fritidsfiske

Läckande vrak, fritidsbåtar,
sjöfart, fiskodling, muddring
och dumpning, utvinning av olja,
olyckor, undervattenssprängning, förbränning,
urlakning frän förorenade
områden
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Den kulturella ekosystemtjänsten rekreation
Nyttjandet av havet har format våra kustsamhällen och är en del av vårt
kulturarv. Den kulturella aspekten utgör en stor del av värderingen av havet.
Platser för rekreation är attraktiva besöksmål och friluftsliv och turism är
beroende av det naturen ger oss i form av kulturarv, naturarv och estetiska
värden. Konkurrerande intressen och synergimöjligheter finns både med
andra sektorer och inom friluftsliv- och turismsektorn. Till exempel kan fritidsbåtar, som är en del av friluftslivet och turismen, påverka tjänsten rekreation negativt genom buller. Störning i form av påverkan på landskapsbilden
kan minskas genom avvägd lokalisering inom havsplaneringen.

Aktiviteter
som negativt
påverkar
tjänsten
rekreation

Buller
Sjöfart, inklusive
fiskets och försvarets
fartyg, militära övningar, civilt och militärt
flyg, fritidsbåtar

Intressen som
baseras på tjänsten
rekreation
Ekosystemtjänsten rekreation

Friluftsliv och turism

Beroende av andra kulturella
tjänster: estetiska värden,
naturarv, inspiration
Påverkan på
landskapsbilden
Vindkraft, broar, kustnära
vattenbruk och vågkraft

Tillförsel av
näringsämnen
Källor finns främst på land, men
även:
Vattenbruk, sjöfart, fritidsbåtar,
muddring och dumpning
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Utrymme
Många av de potentiella intressekonflikter som finns i havet rör utrymme:
olika intressen och aktiviteter som inte får plats i samma område. Dessa
konflikter kan uppstå i och på havsbotten, i vattenpelaren, på havsytan eller
ovanför havsytan. Det finns även många intressen som fungerar väl tillsammans och sådana som ger positiva synergieffekter.
I framtiden kan det komma fler anspråk på att nyttja utrymme i havet.
Hur stora utrymmesanspråk som kommer längre fram är det svårt att göra
en uppskattning av i dagsläget. Innovationer och teknikutveckling inom olika
verksamhetsområden kan göra det möjligt att nyttja havets resurser på fler
sätt i framtiden. Till exempel pågår det forskning inom marin bioteknologi.
Möjliga utrymmeskonflikter och synergier i och på havsbotten
Det finns många olika anspråk på att använda havsbotten, samtidigt som
naturvärdena är starkt kopplade till botten. Särskilt grunda bottnar som
utsjöbankar är intressanta för till exempel utbyggnad av vindkraft och utvinning av sand. Men utsjöbankar ingår också i de områden som har de största
naturvärdena. Aktiviteter som på olika sätt skadar havsbotten hamnar i
konflikt med höga naturvärden på samma plats, till exempel bottentrålning.
Även kulturhistoriska lämningar riskerar att skadas. För naturvärden och
kulturvärden på botten kan synergieffekter uppnås genom att områden med
flera typer av höga värden skyddas.
Havsplaneringen har stora möjligheter att påverka placeringen av fasta
installationer.
Möjliga utrymmeskonflikter och synergier i vattenpelaren
Många av de anspråk som upptar utrymme på havsbotten och ytan använder
även utrymme i vattenpelaren, men aktiviteter som särskilt använder sig av
havsvattnets utrymme är yrkesfiske, vattenbruk och energiproduktion. Dessa
intressen kan vanligtvis inte samsas inom samma utrymme. De riskerar att
komma i konflikt med de naturvärden som finns i vattenpelaren.
Havsplaneringen har stora möjligheter att påverka placeringen av vattenbruk och anläggningar för energiproduktion.
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Möjliga utrymmeskonflikter och synergier i och på havsbotten

Rörliga aktiviteter
Bottentrålning, ankring, (dykning),
muddring och dumpning, undervattensprängning

ka
om n ko
u t n ku
r y m r re
me ra

Vindkraftsfundament, brofundament, sjömärken, farleder, kablar
och ledningar, utvinning av material, koldioxidlagring

kan konkurrera
om utrymme

Fasta installationer - kan
konkurrera om utrymme med
varandra

ra
re
ur m e
k
o n ym
n k utr
ka o m

Känsliga miljöer synergimöjligheter
Fornlämningar under vatten, naturskyddade områden, viktiga habitat
för yrkesfisket

Möjliga utrymmeskonflikter och synergier i vattenpelaren

Rörliga aktiviteter
Yrkesfiske

ka
om n ko
u t n ku
r y m r re
me ra

Vindkraft, vågkraft, vattenbruk

kan konkurrera
om utrymme

Fasta installationer - kan
konkurrera om utrymme med
varandra

ra
r re e
u
m
k
o n ym
n k utr
a
k om

Känsliga miljöer synergimöjligheter
Naturskyddade områden, viktiga
habitat för yrkesfisket

Möjliga utrymmeskonflikter och synergier på havsytan
På havsytan ska all sjöfart, inklusive fritidsbåtar och yrkesfiske och militär
verksamhet, samsas med varandra och med fasta installationer som vindoch vågkraft, broar och vattenbruk. Fasta installationer kan konkurrera med
rörliga aktiviteter om utrymme och utgöra risker för dem.
Eftersom flera av de rörliga aktiviteterna styrs av internationella avtal och
konventioner har havsplaneringen begränsat mandat att anvisa utrymme för
dem. Havsplaneringen kan mer direkt påverka placeringen av fasta installationer. Det finns dock stora möjligheter att ange lämpliga förändringar för
rörliga aktiviteter.
Möjliga utrymmeskonflikter och synergier ovanför havsytan
Konflikter ovanför havsytan rör främst vindkraftens påverkan på civilt och
militärt flyg samt Försvarsmaktens signalspaning. Vindkraftverk kan även
påverka fåglar och fladdermöss.
Havsplaneringen har stora möjligheter att påverka placeringen av vindkraftverk.
Påverkan på landskapsbilden
Konflikter som rör påverkan på landskapsbilden handlar om kulturmiljöer
och friluftslivets och turismens behov av opåverkade omgivningar. Höga installationer som vindkraftverk syns på långt avstånd och innebär stor påverkan på landskapsbilden. Vattenbruksanläggningar och vågkraftsanläggningar
påverkar landskapsbilden inom ett mycket mindre område och är inte lika
synliga på håll, men kustnära anläggningar kan påverka kulturmiljöer och
friluftsliv och turism.
Anläggningar i kustlinjen ingår inte i den statliga havsplaneringen, men
däremot ingår lokalisering av havsbaserade anläggningar.
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Möjliga utrymmeskonflikter
och synergier på havsytan

Rörliga aktiviteter
Fritidsbåtar, sportfiske, dykning,
sjöfart, yrkesfiske, militära övningar

ka
om n ko
u t n ku
r y m r re
me ra

Vindkraft, vågkraft, vattenbruk,
broar

kan konkurrera
om utrymme

Fasta installationer - kan
konkurrera om utrymme med
varandra

ra
re
ur m e
k
o n ym
n k utr
ka o m

Känsliga miljöer
Naturskyddade områden

Fasta installationer
som kan påverka
Vindkraft, (broar)

kan konkurrera
om utrymme

Möjliga utrymmeskonflikter och synergier ovanför havsytan

Intressen som
kan påverkas
Totalförsvaret, flyg, fåglar och fladdermöss

Fasta installationer
som kan påverka
Vindkraft, broar, kustnära vattenbruk, kustnära vågkraft

kan konkurrera
om utrymme

Påverkan på landskapsbilden

Intressen som
kan påverkas
Kulturmiljö, friluftsliv och turism

Slutsatser
Utifrån beskrivningarna av nuläget och analysen drar Havs- och vattenmyndigheten följande slutsatser. Geografiska slutsatser presenteras i analyskapitlet.
Slutsatser om potentiella målkonflikter och målsynergier
• Hållbar utveckling är en uttalad målsättning för de flesta intressen. Att
tvärsektoriellt tolka vad det innebär för havet, för att säkra ekonomisk
och social hållbarhet inom ramarna för den ekologiska hållbarheten, är
en grundläggande fråga i havsplaneringen.

• Målkonflikter kan finnas mellan nytta på land respektive i havet, till exempel utvinning av naturgrus på land jämfört med utvinning i havet.

• Att upprätthålla ekosystemtjänsterna som havet ger är en förutsättning

för de flesta maritima aktiviteter och den samhällsnytta de ger. Att ta tillvara ekosystemtjänster utifrån olika intressens behov kan ge potential till
ökad samhällsnytta. Samtidigt kan flera maritima aktiviteter ha negativ
påverkan på miljömål och ekosystemtjänster. Havsplaneringen har därför
en roll att utifrån dess mandat bidra till utveckling av ekosystemtjänster
och att avstyra negativ påverkan på dem.

Slutsatser om samverkande och konkurrerande intressen
• Kortsiktig respektive långsiktig nytta av olika intressen och aktiviteter bör
inom havsplaneringen analyseras utifrån de ekosystemtjänster som havet
ger. Blå tillväxt förutsätter livskraftiga ekosystem.

• I vissa geografiska områden finns särskilda behov av havsplanering för att
bidra till avvägningar mellan olika intressens nytta och påverkan.

Slutsatser om havsplaneringens mandat och möjligheter
• Havsplaneringen har stora möjligheter att påverka lokalisering av fasta
installationer och områdesskydd.

• Många av de rörliga aktiviteterna styrs av internationella överenskom-

melser, som sjöfartsreglering och EU:s fiskeripolitik. Även om havsplaneringen har begränsat direkt mandat att reglera rörliga aktiviteter finns
stora möjligheter att peka på lämpliga förändringar. Havsplanerna som
tas fram utifrån en helhetssyn på havet kommer att visa Sveriges ställningstaganden och utgöra underlag vid förhandling.

• Många av de miljöproblem som finns i havet orsakas av verksamheter på

land, vilket inte kan lösas genom havsplanering. Däremot bidrar aktiviteter och belastning från land till miljösituationen i havet och är på så sätt
faktorer som måste tas hänsyn till i havsplaneringen.
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Geografiska slutsatser
Det finns flera skillnader mellan de tre havsplanområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet: förutsättningar, miljötillstånd och hur de
används. Här sammanfattas de tydligaste särdragen.

Specifikt för
Bottniska viken
Låg salthalt, som påverkar artförekomster
Isbeläggning som påverkar sjöfarten, försvårar
vågkraft och ger möjlighet till vinterturism
Landhöjning, som påverkar arter och biotoper och
ger avsaknad av kulturmiljöer under vatten
Småskaligt fiske, laxälvar med betydelse för havslevande lax och öringbestånd i hela Östersjön och
även ut i Västerhavet

Specifikt för
Västerhavet
Nästan oceaniska förhållanden ger stor
artrikedom, särskilt i Skagerrak

Lång tradition av industrier, som gett höga
halter av miljögifter längs kusten
Sjöfart som är starkt kopplad till
gruv- och skogsindustri

Stort tryck på friluftsliv och turism
Nästan hälften av Sveriges maritimt anställda
Svergieledande inom fiskberedning och handel och
odling av skaldjur
Största andelen av Sveriges yrkefiskare och fiskefartyg
Intensiv sjöfart som förväntas öka kraftigt, Sveriges
två största hamnar finns här
Stora risker för oljeutsläpp som snabbt når land
Marint skräp ett problem på grund av
vindar och strömmar

Specifikt för
Östersjön
Liten andel skyddade områden
Stigande havsnivåer och erosion problem i
Skåne
Stort tryck på friluftsliv och turism kring Stockholm
och Skåne, Öland och Gotland
Stora problem med övergödning och syrgasbrist i
botten
Intensiv sjöfart som förväntas öka kraftigt
Stora risker för oljeutsläpp
Rikt kulturarv under vatten främst i form av
fartygslämningar och boplatser från
äldre stenåldern
Pressade fiskbestånd

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV

Slutsatser för fortsatt planering
• Sverige har stora havsområden och i flera områden finns i dagsläget inte
utrymmeskonflikter, men vissa områden kräver fördjupad planering. I
första hand gäller det områden som är högt nyttjade och områden med
stor sårbarhet och/eller hög riskfaktor.

• Behovet av havsplanering beror på att trycket på nyttjande ökar samti-

digt som vi har stora miljöproblem, samt att våra grannländer planerar
angränsande havsområden.

• Trots bristande kunskapsunderlag är det nödvändigt att påbörja planeringen utifrån den kunskap som finns.

• Systematisk kunskapsuppbyggnad och kartläggning av marina naturvärden behövs för ekosystembaserad havsplanering.

• Kompetens att arbeta sektorsintegrerat och framtidsinriktat med ett helhetsperspektiv på nationell planering behöver utvecklas på flera nivåer.

• Gränsöverskridande frågor behöver koordineras med våra grannländer
tidigt i planeringsprocessen.

• Havsplaneringen i Östersjön är internationellt mer komplex på grund av

fler grannländer som vi behöver förhålla oss till. Fler länder som planerar
ökat nyttjande i angränsande havsområden medför behov av analys av
kumulativa effekter.

• Sett ur ett ekosystemperspektiv bör Sverige i havsplaneringen sträva efter
att skapa samsyn på förutsättningar och nyttjande av haven med våra
grannländer.

• Potentiella fördjupningsområden har identifierats. De bör prioriteras

när det gäller framtagande av underlag och de kan behöva planeras med
större detaljeringsgrad än övriga delar av havet.
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Potentiella fördjupningsområden i Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken
Det svenska havsområdet är det största i Östersjöregionen. Här möts anspråken
från global och lokal sjöfart, energiproduktion samt kablar och rörledningar för
energiöverföring, försvar, fiske och vattenbruk, friluftsliv och turism samt från
naturskydd och kulturmiljövård. I stora delar av havet kan dessa anspråk tillgodoses utan konflikter mellan konkurrerande intressen. I vissa områden uppstår
dock konkurrens mellan olika intressen om använd¬ningen av samma områden.
Generellt gäller att kust och skärgård i närheten av de växande storstadsregionerna
Stockholm, Göteborg och Malmö är attraktiva områden, vilket leder till att trycket
mot närbelägna strand- och havsområden är högt och kommer att öka. Det gäller
inte på samma sätt kustområden med lägre befolkningstryck.
Följande potentiella fördjupningsområden har identifierats utifrån underlag från
kustlänsstyrelserna och från deras regionala rapporter, samt genom en översiktlig
GIS-analys som bygger på en sammanställning av riksintresseanspråk och skyddade områden. Länsstyrelserna har i huvudsak gjort översynen utifrån områdenas
nyttjandegrad och eventuella utrymmeskonflikter samt sårbarhet och riskfaktor.
Avsikten är att ringa in vilka områden som är i störst behov av planering. Fördjupningsområden kan behöva prioriteras när det gäller framtagande av underlag och
de kan behöva planeras med större detaljeringsgrad än övriga delar av havet.

Västerhavet
I den regionala rapporten som länsstyrelserna har utarbetat, lyfts några frågor
särskilt fram som existerande och potentiella intressekonflikter i Västerhavet: en
framtida ökande sjöfart, Försvarsmaktens intresseområden, yrkes- och fritidsfiskets
påverkan på höga naturvärden, samt planerad våg- och vindkraft i områden med
höga naturvärden. Några områden som ligger utanför havsplanområdet beskrivs
också: påverkan från militär verksamhet på höga naturvärden i Gullmarn, en
konflikt mellan sjöfart och naturmiljön i Idefjorden, samt en ökad sjöfart genom
Öresund eftersom fartygstrafiken innebär risker för andra intressen inom Västerhavet. Det är ett stort tryck på friluftsliv och turism längs hela havsplanområdets
kuststräcka. Nedan presenteras tre områden som har lyfts fram i den regionala
rapporten för Västerhavet.
1. Svabergsgrunden
Där strömmarna från Kattegatt och Skagerrak möts, utanför den välkända fiskeorten Smögen på svenska västkusten, ligger Svabergsgrunden. Grundområdet är
beläget som en västlig utpost i den ström som sveper upp längs svenska västkusten
och för med sig larver av olika organismer. Eftersom grunden har en stor variation av olika bottentyper på olika djup, så finns det miljöer som passar de flesta
arter. Området har en mycket hög biodiversitet. Vid inventeringar år 2009 och år
2010 fann man flera mycket sällsynta arter. Även några för vetenskapen nya arter
upptäcktes vid dessa grund. Fisket här är inte särskilt intensivt på grund av den kuperade bottnen, men området är viktigt för burfiske efter kräfta och hummer. Den
största potentiella konflikten ligger i att grunden också är intressanta för utbyggnad
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5. Hanöbukten med Skånes östkust och
Blekinges sydkust samt Bornholmsgattet

av både våg- och vindkraft. Här finns också en eventuell intressekonflikt med Försvarsmaktens övnings- och skjutområde. Svabergsgrunden är enligt länsstyrelsen
ett prioriterat område för att upprätta marint områdesskydd.
Intressen
Fritidsfiske, försvar, energi och naturskydd.
2. Göteborgsområdet
Göteborg har Sveriges största hamn och det finns flera riksintressen och andra
intressen i området; yrkesfiske, försvar, friluftsliv och natur- och kulturvärden.
Farvattnet är intensivt trafikerat i kombination med ett intensivt nyttjat kustvatten.
I Kungälv, Öckerö och Göteborg finns områden utpekade för både vind- och
vågkraft. Flera av de konkurrerande intressena ligger utanför havsplanområdet, i
skärgården, men kopplingen mellan land och hav tydliggörs av det starka sjöfartsintresset. Trafik med fritidsbåtar förekommer nära Göteborg mot Danmark. En
framtida ökande sjöfart kan ha stor påverkan på redan intensivt nyttjade områden
som Göteborgs skärgård.
Intressen
Friluftsliv och turism, yrkesfiske, sjöfart, försvar, energi och naturskydd.
3. Lilla Middelgrund, Fladen och Stora Middelgrund
De tre utsjöbankarna omfattas av Natura 2000 men både yrkes- och fritidsfiske
förekommer här.
På och i närheten av Stora Middelgrund finns starka intressen för naturvård,
yrkesfiske och friluftsliv. Ett omfattande yrkes-och fritidsfiske bedrivs i området.
Även dykning förekommer. Söder om Stora Middelgrund finns ett lekområde för
torsk. Området är dessutom av riksintresse för vindbruk och det finns ett tillstånd
för drygt 100 vindkraftverk från år 2008. I dansk ekonomisk zon finns ett område
utpekat som intresse för grustäkt.
Sjöfarten har farleder på ömse sidor om bankarna och fartygstrafik med farligt
gods trafikerar området.
Intressen
Friluftsliv och turism, yrkesfiske, sjöfart, energi, utvinning av material och naturskydd.

Östersjön
Havsplanområde Östersjön gränsar till flera andra länder som har intressen i
gränszonen. Östersjön har liten andel skyddade områden och pressade fiskbestånd.
Det är stort tryck på friluftsliv och turism i vissa områden. Sjöfarten förväntas öka
kraftigt vilket medför ökade risker för oljeutsläpp. Här presenteras fem områden
som har tagits fram genom GIS-analys av överlappande intressen samt genom länsstyrelsernas preliminära identifiering av områden med planeringsbehov.
4. Öresund, Skånes västkust och Kriegers Flak
Öresund är Sveriges mest trafikerade farled med tät färjetrafik över sundet, växande
trafik med handelsfartyg till och från olika Östersjöhamnar, samt fritidsbåtar. Det är
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ett högriskområde för sjöolyckor.
Öresundsbron binder ihop Sverige och Danmark med väg- och järnvägstrafik.
Området mellan Helsingborg och Helsingör är av intresse för ytterligare fasta
förbindelser liksom mellan Malmö och Köpenhamn. Inflygningen till Kastrups
flygplats påverkar närområdet. Söder om Öresundsbron ligger Lillgrund vindkraftpark. I södra delen av Öresund går ett flertal ledningar till Danmark.
Öresund har flera riksintresseområden för naturvård och friluftsliv. Ett par naturreservat finns i norra delen av sundet liksom ett större område vid Falsterbo. Det
senare är även Natura 2000-område. Kullaberg med angränsande kustområde är av
riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken där friluftslivets intressen särskilt beaktas.
I norra änden av Öresund finns fiskefredningsområden. Flera områden i sundet
är av riksintresse för fiske. Norr om Öresund samt vid Falsterbo finns intresseområden för lagring av koldioxid. Områden av intresse för utvinning av sand finns i
norra delen av Öresund samt kring Falsterbo. Vid Falsterbo finns ett område av
riksintresse för försvaret.
Kriegers Flak är en utsjöbank i den ekonomiska zonen i gränsen till Danmark och
Tyskland. Området är utpekat som riksintresse för både fiske och vindbruk.
Intressen
Friluftsliv och turism, yrkesfiske, sjöfart, försvar, energi, infrastruktur, utvinning
och lagring av material, samt naturskydd.
5. Hanöbukten med Skånes östkust och Blekinges sydkust samt Bornholmsgattet
Skånes östkust är av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken där friluftslivets intressen särskilt beaktas. Vid Hanöbukten finns Stenshuvuds nationalpark. Trollingfiske
efter lax vanligt i Hanöbukten och laxvattnet Mörrumsån mynnar i Hanöbukten. I
Blekinges skärgård finns fiskodlingar.
I Hanöbukten finns utpekade riksintresseområden för sjöfart, vindbruk, försvar, fiske, naturvård och friluftsliv. Sjöfart med farligt gods trafikerar området
och fritidsbåtstrafik förekommer i Hanöbukten. Bornholmsgattet berör svenskt
och danskt vatten och är med en intensivt trafikerad farled ett högriskområde för
sjöolyckor. Flygplatsen i Ronneby har civil och militär trafik. I östra delen av Hanöbukten finns ett intresseområde för utvinning av sand. Ett flertal ledningar finns på
botten mellan Blekinge och Polen.
I Hanöbukten finns en ansökan om att etablera en av världens största vindkraftanläggningar till havs, samtidigt som en stor del av havsområdet är utpekat som
riksintresseområde för försvaret.
Intressen
Friluftsliv och turism, yrkesfiske, vattenbruk, sjöfart, försvar, energi, infrastruktur,
utvinning av material och naturskydd.
6. Sydvästra Gotlandshavet, Midsjöbankarna och Hoburgs bank
Området gränsar mot Polen, Ryssland, Litauen och Lettland, och omfattar de stora
utsjöbankarna Hoburgs bank och Norra och Södra Midsjöbanken med omgivande
havsområden. Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken är Natura 2000-områden.
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Hoburgs bank har en unik och mycket ovanlig substratsammansättning och hyser
ett unikt djur- och växtliv liksom Norra Midsjöbanken. Hav och kust runt Öland
och Gotland är av riksintresse för friluftsliv enligt 4 kapitlet miljöbalken.
Riksintresseanspråk finns för sjöfart, fiske, försvar och vindbruk. Södra Midsjöbanken berörs av ett intresseområde för utvinning av sand. Det finns ett intresseområde för lagring av koldioxid, liksom ett intresse för utvinning av olja och gas
i gränsen mot grannländernas ekonomiska zoner. Där har även grannländerna
intressen för utvinning av olja och gas. Inom området är gasledningen Nord Stream
dragen.
Utsjöbankarna är omgivna av kraftigt trafikerade farleder, med högrisk-områden
för sjöolyckor, där det även förekommer sjöfart med farligt gods. Det finns dumpningsplatser för gas och ammunition i området.
Intressen
Friluftsliv och turism, yrkesfiske, sjöfart, försvar, energi, utvinning och lagring av
material, samt naturskydd.
7. Nordvästra Gotlandshavet
Norr om Gotland finns Gotska sandöns nationalpark samt Natura 2000-området Gotska Sandön-Salvorev som sträcker sig från östra Fårö via Salvorev, Sandö
bank och Gotska Sandön till grunden Kopparstenarna några mil norr om Gotska
Sandön. Området är även marint naturreservat. Riksintresseområden för friluftsliv
enligt 4 kapitlet miljöbalken finns både vid fastlandet och vid Gotska sandön samt
Fårö och Gotland. Det förekommer stor trafik med fritidsbåtar och här går farleder
utpekade som riksintresse.
Farleder in mot Södertälje och Mälaren samt mot Nynäshamn går genom området utanför Landsort. Fartygstrafiken förväntas öka starkt de närmsta åren med
en ny farled vidare in i Mälaren samt den nya hamnen i Norvik nära Nynäshamn.
Även farleden till Oxelösunds hamn är livligt trafikerad. Transporter av farligt gods
till och från hamnarna kan medföra risker för omgivningen.
Riksintresseanspråk finns för friluftsliv, naturvård, vindbruk, försvar, fiske och
sjöfart. Ett intresseområde för sandutvinning finns i närheten av Fårö.
I Landsortsdjupet finns dumpat vapen och avfall. Det finns även områden med
kvarvarande minrisk.
Intressen
Friluftsliv och turism, yrkesfiske, sjöfart, försvar, energi, utvinning av material,
naturskydd och riskområde (miljöfarliga objekt).
8. Områden utanför Huvudskär och Horsten, Almagrundet samt Svenska
Björn
Området berörs av riksintresse för friluftsliv, naturvård, yrkesfiske, vindbruk, försvar och sjöfart samt även av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken för kustområdet och skärgården. I norra delen finns ett stort område utpekat som riksintresse för
kulturmiljövården strax innanför gränsen för havsplanområdet.
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Flera grundområden med höga naturvärden finns inom området. Här finns stora
farleder varav en går rakt genom grundområdet vid Svenska Björns fyr som också
är utpekat riksintresseområde för vindbruk. Farlederna utgör källor till risk för
oljeutsläpp.
Naturvärdena utgörs av bland annat livsmiljöer för dykänder, fisk och säl. Stora
mängder sjöfågel finns inom utsjöområdet vid Svenska Björn. Intill havsplanområdet finns flera skyddade områden i form av bland annat naturreservat och Natura
2000. Ett naturreservat planeras runt Horsten och söder därom planeras en stor
marin nationalpark som sammanbinder flera skyddade områden.
Båtlivet är intensivt och årligen genomförs flera kappseglingar som berör både
territorialhavet och svensk ekonomisk zon vid Almagrundet och området utanför
Horsten.
Försvarsmakten har intressen vid bland annat Svenska Högarna och utanför
Huvudskär.
Intressen
Kulturmiljö, friluftsliv, yrkesfiske, sjöfart, försvar, energi, och naturskydd.

Bottniska viken
Den låga salthalten i Bottniska viken påverkar havsområdets ekosystem och vilka
arter som återfinns. Landhöjningen bidrar till en mångfald av biotoper och arter i
havsmiljön. Bottniska viken saknar kulturmiljöer i form av boplatser och liknande
spår av mänsklig aktivitet på grund av landhöjningen. Däremot finns liksom i
övriga havsområden fartygslämningar av kulturhistoriskt intresse. Fisket är mer
eller mindre småskaligt. Sjöfarten är kopplad till gruv- och skogsindustrin. Vinteraspekten är viktig eftersom sjöfarten påverkas av isförhållandena på vintern och
nya verksamheter som till exempel vågkraft försvåras av isen. Utmärkande för havsplanområdet är även de historiska industriutsläppen som har resulterat i många
förorenade områden med höga halter av miljögifter längs kusten. Här presenteras
fem områden som har identifierats av Bottniska vikens länsstyrelser (nio mindre
områden beskrivs här i fem större områden).
9. Södra kvarken
Området utgör en trång passage med flera bankar mellan Sverige och Åland. Bland
annat finns utsjöbanken Grundkallegrund med höga naturvärden i området. Sjöfarten till och från Bottniska viken passerar Södra kvarken, vilket medför en ökad
risk för kollisioner. Söder om Södra kvarken ligger inloppet till Furusundsleden som är en tungt trafikerad farled med bland annat passagerartrafik till och
från Finland och Baltikum.
Flera kända vrak finns både närmare kusten och längre ut till havs. Kusten och
skärgården kring Gräsö har höga natur-, kultur och friluftsvärden och skyddas
delvis i form av naturreservat, Natura 2000-områden och ett stort BSPA-område
som även sträcker sig söder om havsplanområdet. Kustområdet är av riksintresse
enligt 4 kapitlet miljöbalken. Vid Öregrund och Östhammar finns ett område som
omfattas av landskapsbildskydd. Området utanför Singö har mycket höga naturvär-
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den för sjöfågel och annat marint liv på grund av områdets orördhet.
Undervattenskabeln Fenno-skan går genom området från Forsmark i Uppsala län
till Finland. Försvarets riksintresseområde Rotens skjutfält i Stockholms län täcker
framförallt Östersjöns havsplanområde men sträcker sig även in över Bottniska
vikens.
Intressen
Kulturmiljö, friluftsliv och turism, sjöfart, försvar, energi och naturskydd.
10. Finngrundet och Storgrundet
Utsjöbankarna Finngrundet och Storgrundet har höga naturvärden. Finngrundet
är skyddat som tre Natura 2000-områden (Västra, Norra och Östra banken) och ett
BSPA-område (Östra banken). Området är av intresse för yrkesfisket.
Finngrundet omfattas av riksintresse för energiproduktion och det har funnits
planer om att uppföra vindkraftverk på Östra och Västra banken. Det finns tillstånd
om att uppföra 70 vindkraftverk på Storgrundet. Finngrundet omfattas av ett
riksintresseområde för sjöfart. Storgrundet passeras av sjöfart på väg till och från
hamnar i Söderhamnstrakten. Finngrundets östra bank är utpekat som ett potentiellt område för utvinning av grus.
Intressen
Kulturmiljö, yrkesfiske, sjöfart, energi, utvinning av material och naturskydd.
11. Höga kusten och Vänta litets grund
Höga kusten är ett världsarv enligt Unesco och kustområdet är av riksintresse enligt
4 kapitlet miljöbalken. Riksintressena för naturvård, friluftsliv och obruten kust
täcker kustområdet och delvis havsplanområdet. Området är känsligt för åtgärder
som skadar Höga kustens höga värden inom friluftsliv och kulturmiljö. Bottniska
vikens djupaste plats Ulvödjupet är förknippat med höga naturvärden och Vänta
litets grund är utpekat som Natura 2000-område på grund av höga naturvärden.
Grundområdet är av betydelse för yrkesfisket.
Inom området har Försvarsmakten ett övnings- och skjutområde. Längs kusten
finns en riksintresseklassad farled för sjöfarten. Dumpat militärt material finns på
havsbotten i närheten av Vänta litets grund. Utanför Sundsvallsbukten finns uppskattningsvis 23 000 dumpade tunnor med kvicksilver.
Intressen
Kulturmiljö, friluftsliv och turism, yrkesfiske, sjöfart, försvar, naturskydd och riskområde (miljöfarliga objekt).
12. Norra kvarken och Rata storgrund
I likhet med Södra Kvarken passerar många fartyg en relativt smal passage som
ligger just söder om Holmöarna, den Norra kvarken. Området är mycket grunt
och risken för kollisioner är mycket stor. De grunda förhållandena och det faktum
att området utgör en tröskel mellan Bottenviken och Bottenhavet gör att området
har höga naturvärden. Holmöarna som angränsar till området är naturreservat på
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grund av höga värden för friluftsliv och natur- och kulturmiljö. Holmöarna med
omgivning är även ett utpekat riksintresseområde för yrkesfiske. Det finns planer
om vindkraft och kabeldragningar runt Holmöarna. Visioner finns om en framtida
fast förbindelse mellan Umeå och Vasa i Finland.
Utsjöbanken Rata storgrund har en del naturvärden och är samtidigt av intresse
för vindkraftsetablering. Ratan, en historisk by vid kusten, är av riksintresse för
kulturmiljö och kan påverkas av vindkraftsetablering till havs. Över grundet finns
ett riksintresseområde för sjöfart. Både vid Norra kvarken och vid Rata storgrund
finns flera kända kulturhistoriska lämningar.
Intressen
Kulturmiljö, friluftsliv och turism, yrkesfiske, sjöfart, energi, infrastruktur och
naturskydd.
13. Bottenvikens skärgård
I det grunda området utanför Luleå skärgård finns Marakallen och Klockgrundet,
två områden som är utpekade som riksintresse för energiproduktion. Samråd för
vindkraftsexploatering har genomförts. De grunda områdena är viktiga för sina
höga naturvärden. Sjöfarten till och från Luleå passerar området och skärgården är
känsligt för aktiviteter som påverkar skärgårdens värden inom kultur och friluftsliv.
Svalans och Falkens grund är utpekade som ett potentiellt område för utvinning
av grus. Delar av området omfattas av riskområdet från det landbaserade Tåme
skjutfält.
Även Haparanda skärgård har höga naturvärden och är samtidigt av intresse för
vindkraft. Samråd för vindkraftsetablering har genomförts. På finska sidan, precis
vid gränsen, finns långt gångna planer på en havsbaserad vindkraftspark med totalt
14 vindkraftverk. Haparanda skärgård omfattas av ett BSPA-område. I likhet med
Luleå skärgård finns höga värden inom kultur och friluftsliv i området.
Intressen
Kulturmiljö, friluftsliv och turism, sjöfart, försvar, energi, utvinning av material och
naturskydd.
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Havsplaneringen
Denna del av nulägesbeskrivningen beskriver
havsplaneringens sammanhang och den fortsatta
planeringsprocessen.
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Den fortsatta planeringsprocessen
Havsplanering är en tidkrävande process över flera år. Havsplaner kommer
att utarbetas för Bottniska viken, Östersjön samt Västerhavet. Planeringen
kan beskrivas i cykler, där havsplanerna blir resultaten av planeringsprocesserna. Målsättningen är att havsplaneringen ska vara öppen och ha
en bred medverkan nationellt samt ske i samverkan med våra grannländer.
Havsplanerna blir vägledande planer som ska tillämpas vid de beslut som rör
havet.
Nulägesbeskrivningen är första steget i en planeringscykel och utgör
avstampet för den fortsatta planeringsprocessen. Nästa steg är utarbetandet
av ett inriktningsprogram med syftet att skapa tydlighet kring den fortsatta
processen samt att formulera planeringsmål. Syftet är även att ge möjlighet att
påverka myndighetens fortsatta planeringsarbete. I inriktningsdokumentet
kommer planeringsförutsättningar, mål, strategier och huvudsakliga sakområden att hantera i respektive havsplan, samt arbetsprocessen och en övergripande tidplan, att redovisas.
Samtidigt som inriktningsdokumentet utarbetas kommer förslag till avgränsning av miljöbedömning att göras. Avsikten är att under sex månader
remittera inriktningsdokumentet och avgränsningen av miljöbedömningen,
så att alla intressenter har möjlighet att lämna synpunkter. När inriktningsdokumentet är bearbetat och färdigställdt bildar det utgångspunkt för respektive havsplan.

Nulägesbeskrivning

Tillämpning

Inriktning

Planering
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Kommunal havsplanering
Havsplaneringen kommer i egenskap av ny statlig planering att ställa krav på
samordning med framförallt den kommunala fysiska planeringen. Behovet av
samordning och att dela kunskapsunderlag är generellt men särskilt betydelsefullt i de områden där planerna överlappar. För de kunskaps- och planeringsunderlag som berör kustzonen är det framförallt kommuner och länsstyrelser som ansvarar för att ta fram, systematisera och tillhandahålla underlag
till havsplanerna. Längre ut är det främst nationella myndigheters uppgift att
ta fram underlag.
Havsplanerna kommer enbart att omfatta det område som ligger en nautisk
mil utanför baslinjen. Emellertid har det som sker i kustzonen och i kustkommunerna inverkan på havsplaneringen. Många av de aktiviteter som påverkar
havet sker på land och framförallt i kustzonen där de kommunala planerna
har stor betydelse tillsammans med vattendirektivet och havsmiljödirektivet.
Kommunernas planering enligt Plan- och bygglagen sträcker sig ut över
hela territorialhavet, det vill säga 12 nautiska mil från baslinjen. Därtill kommer de åtgärder som vidtas enligt vattenförvaltningsförordningen ut till 1
nautisk mil utanför baslinjen och havsmiljöförordningen som sträcker sig
in till land. Den ekonomiska zonen sträcker sig från territorialhavets gräns
och maximalt 200 nautiska mil ut från baslinjen. De nationella havsplanerna
kommer att sträcka sig från en nautisk mil utanför baslinjen och omfatta både
territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon.
En generell iakttagelse om havets behandling i kustkommunernas översiktsplaner i Bottniska viken, Västerhavet och Östersjön är att många intressen överlappar varandra, men tydliga ställningstaganden sällan redovisas
och att avvägningar mellan olika intressen skjuts på framtiden. Områden
nära land och i kustzonen behandlas oftare i planerna än områden längre ut i
territorialvattnet. Ställningstaganden görs ibland mellan olika intressen, men
konsekvensutreds inte förrän projekt ska realiseras. Ur ett havsplaneringsperspektiv vore det en fördel om strategier utarbetas över större geografiska
ytor än enskilda kommuner.
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Blå zon markerar överlappet mellan
nationella havsplaner och kommunala
planer i territorialhavet. Utanför finns
den ekonomiska zonen.

Tolkat planområde
Tolkad överlappande planområdesyta

© NaturalEarth, Lantmäteriet, sammanställning HaV
© Natural Earth, Lantmäteriet

Västerhavet
Kommunala planer och strategier
Västerhavets kommuner redovisar i sina översiktsplaner kustzonen ingående
med avseende på bebyggelse, vattenbruk, småbåtshamnar, näringsliv och miljöstatus. Det öppna havsområdet behandlas i mindre omfattning. Riksintressen för natur- och kulturvård konkurrerar med riksintressen för utveckling
av tung industri, sjöfart, vindkraft och infrastruktur. Sotenäs och Kungälv har
föreslagit möjliga områden för vågkraft, och Kungälv, Öckerö, Göteborg och
Falkenberg har föreslagit områden för havsbaserad vindkraft. Ungefär hälften
av kommunerna anger att havsbaserad vindkraft inte är aktuellt eller lämpligt.
För kommunerna i Bohuslän har havet varit en viktig resurs som har gett
arbete genom fiske, sjöfart och förädlingsindustri. Idag har betydelsen av de
traditionella havsanknutna näringarna minskat och ersätts av bland annat
friluftsliv och turism som framtida näring. Nya båtplatser och småbåtshamnar anges ofta som ett sätt att öka attraktiviteten som boendeort. Vattenbruk
är också något som tas upp i flera av översiktsplanerna. Den starka trenden
att bostadshus i skärgården får användning som fritidshus skapar problem för
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kommunerna. Bortfallet av bostäder för helårsboende kan inte kompenseras i
samma takt, vilket innebär ett reellt hot mot skärgårdskommunernas överlevnad.
Göteborgs stad är en storstadskommun där kustzonen behandlas som rekreations- och boendeområde. Intressekonflikten är tydlig med riksintresset
för sjöfart som går långt in i staden och som innebär en konflikt med stadsutvecklingen. Fiskehamnarna i Göteborg och Fiskebäck bör enligt kommunen
utgå som riksintresse med hänsyn till stadsutvecklingen.
Även kustzonen i Halland har en fisketradition, men kustsamhällena är
inte lika starkt knutna till havet. Både yrkes- och sportfiske är dock av betydelse, och Varberg motiverar exempelvis sitt avståndstagande från havsbaserad vindkraft med att områdena är viktiga för fisket. Även sjöfarten är viktig
i flera kommuner. Västerhavets kommuner i Skåne har inte redovisat havet
utom med avseende på vindkraft. Ängelholm och Höganäs har tillsammans
med Helsingborg gjort ett gemensamt tillägg som innebär att vindkraft till
havs bör undvikas.

Östersjön
Kommunala planer och strategier
I Söderköping och Norrköping i Östergötland finns BSPA-området Sankt Anna-Missjö, där länsstyrelsen i Östergötland tillsammans med kommuner och
markägare har utarbetat en samverkansplan som ska integreras med kommunernas översiktsplaner. Norrtälje kommun har arbetat aktivt med övergripande strategier som pekar ut havsområden som lämpliga eller olämpliga för
olika typer av verksamheter. I översiktsplanen för Gotland behandlas vindkraftsutbyggnaden både med avseende på lokalisering och påverkan på den
gotländska samhällsekonomin. Även i Torsås har kommunen tagit ställning
till i vilka havsområden som vindkraft är lämpligt eller ej. I Sölvesborg har
territorialvattnet behandlats i översiktsplanen med ställningstagande till vattenområdenas användning, till exempel när det gäller vindkraft. Översiktsplanen för Lomma graderar havsområdet efter värde, ytor för friluftsliv samt
områden mindre lämpliga för blåmusselodling.
I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, görs flera
ställningstaganden som gäller skärgårdsmiljöerna. Fritidshus i kustnära
områden förvandlas i många kommuner till permanentboende med växande
befolkningstryck, vilket ökar kraven på kollektivtrafik, vatten- och avloppstjänster och annan service. Eventuellt tillkommande fritidshus i områden
med bro eller färja kommer på sikt att permanentas och måste därför planmässigt betraktas som helårsbostäder. Medan kustområdet och större öar
med fastlandsförbindelse under lång tid har exploaterats för bebyggelse är
många öar i mellanskärgården och öar och skär i ytterskärgården nästan helt
oexploaterade.
I Skåne planeras internationella fasta förbindelser vid Helsingborg-Helsingör och Malmö-Köpenhamn. Region Skåne har utarbetat Regionalt Utvecklingsprogram för Skåne (RUP 2009) som även berör frågor med bäring
på havsområdet. Programmet innehåller dock inga strategier för havsområdet.
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Bottniska viken
Kommunala planer och strategier
Planeringsförutsättningarna skiljer sig åt för Bottniska vikens 20 kustkommuner. Skillnader i exploateringstryck och naturgeografiska förutsättningar
som öppet hav eller skärgård har betydelse för den fysiska planeringen av
havet. En majoritet av kommunerna hade i juni 2013 antagit sin kommunomfattande översiktsplan år 2005 eller senare. Det finns idag ett antal kommuner
inom Bottniska viken med inaktuella översiktsplaner. Många av dessa kommuner är dock igång med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. En del
kommuner har också fördjupade översiktsplaner som behandlar kust- och
havsområdet.
För Skellefteå, Piteå Luleå, Kalix och Haparanda finns en gemensam utvecklingsstrategi för kust, hav och skärgård 2007-2013 (Mare Boreale) samt
en gemensam strategi för Bottenvikens skärgård 2008-2013. Kommunerna i
Norrbotten har även en gemensam vindkraftsutredning som pekar ut utredningsområden för vindkraft i havet. Utredningen används som underlag för
kommunerna i utpekanden i översiktsplanerna av områden som kan vara
lämpliga för vindkraftsetableringar.
I Västerbottens län har Skellefteå och Umeå kommuner kustplaner och
i Umeåregionen har Umeå, Nordmaling och Robertsfors tillsammans med
inlandskommunerna Bjurholm, Vännäs och Vindeln tagit fram en gemensam
tematisk översiktsplan för vindbruk som även behandlar havsområdet.
Bland annat på grund av det låga exploateringstrycket inom Bottniska
vikens havsområde redovisas inte vattenanvändning ut till territorialgränsen
utan främst det kustnära vattnet. Endast Sundsvalls och Kramfors kommun
gör en sådan redovisning i sin översiktsplan, bland annat för att militärens
övningsområde täcker nästan hela havsområdet.
Bristen på planeringsunderlag och kunskap om marina värden är en annan
orsak till att få kommuner redovisar hela havsområdet. Inom många områden saknas heltäckande kunskap om havet och dess ekosystem vilket kommer att vara viktigt att beakta även i den statliga planeringen.
En majoritet av kommunerna behandlar vindkraft i sina översiktsplaner eller i en tematisk översiktsplan. Generellt anser kommunerna att det är olämpligt med vindkraftverk precis vid kustbandet. Påverkan på landskapsbilden
och buller är exempel på skäl att inte föreslå vindkraftverk närmast kusten.
Sundsvalls kommun har i sin tematiska översiktsplan för vindkraft tagit ställning mot vindkraft inom hela sitt havsområde.
Inom Bottniska viken finns flera hamnar av betydelse för transport av
bland annat skogsprodukter, järnmalm och stål. Många kommuner redovisar
i sina översiktsplaner hur hamnverksamheten ska utvecklas.
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Gränsöverskridande projekt inom
havsplanering
Inom Sveriges havsplanområden har det under många år drivits projekt i
olika samarbetsformer. I projekten har det funnits en bred representation av
kommuner, myndigheter, regioner och andra intressenter. Det internationella samarbetet är värdefullt för havsplaneringen och de är relevanta med
avseende på metodutveckling och framtagande av kunskapsunderlag. Nedan
beskrivs vissa av projekten kortfattat.

Samarbeten inom Västerhavet
Hav möter Land
Hav möter Land är ett treårigt EU-finansierat projekt som har arbetat med
klimatförändringar, vattenförvaltning, kust- och havsplanering, båtliv och
miljöövervakning med mera. Projektet samlar 26 kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter i Sverige, Norge och Danmark. Syftet är att
etablera gemensamma förvaltningsstrategier för Kattegatt-Skagerrakregionen
inom en rad specifika områden.
Samverkansplan
I norra Bohuslän bygger Länsstyrelsen i Västra Götaland vidare på det
mångåriga samarbetet med de fyra kustkommunerna Strömstad, Tanum,
Sotenäs och Lysekil, inom ramen för Kustzonsprojektet och Samverkansplan
för värdefulla kust- och havsområden - Norra Bohuslän. I det gemensamma
arbetet har planeringsunderlag tagits fram som kan vara av betydelse för
kommande havsplanering.
Blå ÖP
De fyra kustkommunerna i norra Bohuslän arbetar för närvarande fram en
gemensam gränsöverskridande Blå ÖP. Ett likartat mellankommunalt samarbete pågår mellan kustkommunerna från Orust i norr till Kungsbacka i
Halland, som genomförs i nära samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Samarbeten inom Östersjön
BaltSeaPlan
BaltSeaPlan arbetade under 2009-2012 med fysisk havsplanering inom ramen
för EU: s havspolitik genom att utveckla nationella maritima strategier för
Östersjöregionen, mot bakgrund av bland annat Helcoms rekommendation
om havsplanering.
PartiSEApate
I PartiSEApate arbetade fram till och med 2014 med att utveckla modeller
för hur havsplanering kan realiseras i Östersjöregionen. Detta gjordes genom
ett transnationellt sektorövergripande samarbete med integration land – hav,
gränsöverskridande samråd, ekosystembaserad strategi samt aktörsdeltagande.
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Balance
Balance (Baltic Sea Management - naturskydd och hållbar utveckling av
ekosystem genom fysisk planering) är ett EU-finansierat projekt som syftar
till utveckling av verktyg för havsplaneringen i Östersjön och bygger på sektorövergripande och gränsöverskridande samarbete. I projektet, som pågick
2005-2007, sammanställdes marina data som habitatkartor och skyddsområden för Östersjön, samt för Kattegatt och Skagerrak.
Prehab
Inom forskningsprojektet Prehab (2010-2012) har man utvecklat metoder för
kartläggning av biodiversitet baserade på modellering, samt för att bedöma
hur olika förvaltningsscenarier kan påverka utbredningen av arter och habitat. Man har utvecklat en webbresurs med råd till planerare och förvaltare
kring dessa frågor.
Marmoni
Marmoni (metoder för marin miljöövervakning) startade år 2010 för att utvärdera innovativa miljöövervakningsmetoder för att beskriva förändringar i
Östersjöns miljö. Marmonis svenska studieområde är Hanöbukten. Projektet
är ett samarbete mellan forskare och förvaltning i Lettland, Estland, Finland
och Sverige. Projektet avslutas år 2015.
Baltadapt
Baltadapt arbetade 2007- 2013 med att utarbeta en klimatanpassningsstrategi
för Östersjöområdet med fokus på havet och kustlinjen. Syftet har varit att
öka kunskapen om klimateffekterna, lyfta fram behovet av anpassning och att
påverka beslutsfattare och ansvariga att agera.
Submariner
Submariner syftar till att hitta nya miljövänliga näringslivsmöjligheter inom
Östersjöområdet. Vågkraft, algodling, musselodling och biofarmaceutisk
produktion är några av de områden som har studerats. Projektet kommer att
under 2014.
Projekt inom oljeskydd och riskfrågor
Inom området beredskap för oljeskydd har en rad projekt genomförts under
den senaste femårsperioden; Baltic Master Ett och Två, Brisk, EnSaCo, MIMIC och OILRISK. Projekten omfattar frågor kring oljeskadeskydd, beredskapsplanering, riskanalys, miljökonsekvenser och de har haft många aktörer
involverade från de flesta av Östersjöns länder. Övergripande syften har varit
att öka kunskapen om risker, konsekvenser av olyckor och utsläpp samt att
förbättra beredskapen vid olyckor.
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Projekt inom transport och sjöfart
Det finns flera projekt inom transport och sjöfart med betydelse för Östersjön, exempelvis Monalisa Ett och det nu pågående Monalisa Två. De syftar
till att hitta lösningar för effektiv, säker och miljövänlig sjöfart. Baltic Transport Outlook 2030 är ett annat exempel som inom ramen för Östersjöstrategin har studerat transportflöden och behovet av infrastrukturplanering för att
kunna göra regionen mer tillgänglig och konkurrenskraftig.

Samarbeten inom Bottniska viken
Plan Bothnia
Det EU-finansierade pilotprojektet Plan Bothnia som avslutades år 2012
fokuserade gränsöverskridande havsplanering mellan Sverige och Finland,
med Helcom som ansvarig organisation. Planeringen täcker Bottenhavets
vattenområde mellan länderna; territorialhaven utanför baslinjerna samt de
ekonomiska zonerna. Förutom havsområdet beskrivs även kustzon, strandlinje, samt aktiviteter på land som industri och handel med mera. En pilotplan för havsplanering presenterades för Bottenhavet, med siktet ställt 15 år
fram i tiden.
SeaGIS
SeaGIS (Stöd för ekosystembaserad planering av havsmiljön med hjälp av
geografiskt informationssystem) är ett svenskt-finskt samarbetsprojekt med
syfte att ta fram kunskapsunderlag för maritim planering i Norra Kvarken.
Deltagande är svenska och finska regionala organ, myndigheter och högskolor i nära samarbete med kommuner.
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Ekosystemansatsen
Ekosystemansatsen lyfts fram som en viktig princip att utgå från i havsplaneringen, både i havsplaneringsutredningen och i det senare lagstiftningsförslaget. Den har sitt ursprung i FN:s konvention om biologisk mångfald.
Ekosystemansatsen har fått stort genomslag i politiken kring användning och
förvaltning av naturresurser. Den är också en utgångspunkt för EU:s havsmiljödirektiv. Ekosystemansatsen kan ses som en strategi för bevarande, hållbart
nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser. Dess tillämpning ska säkerställa att användningen av ekosystemen sker inom ramarna för deras gränser.
Tillämpning av ekosystemansatsen förutsätter ett helhetsperspektiv, en
kontinuerlig utveckling av kunskapen om haven och deras användning, til�lämpning av försiktighetsprincipen och en anpassningsbar förvaltning. Det
ställer krav på delaktighet och samverkan på flera nivåer och på en ekonomisk analys av värdena i ekosystemen och de tjänster vi får från dem. Til�lämpningen av ekosystemansatsen i havsplaneringen kommer att ske genom
anpassning av planeringsprocessens huvuddrag liksom genom arbetet med
miljöbedömning och samhällsekonomisk analys.
Ekosystemansatsen lämnar utrymme för tolkning och ställer krav på
konkretisering i specifika tillämpningssammanhang. En tolkning och konkretisering av ekosystemansatsen i ett havsplaneringssammanhang är också
en förutsättning för att i senare skede kunna utvärdera hur framgångsrik til�lämpningen av ekosystemansatsen har varit.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en rapport som beskriver hur
myndigheten tolkar ekosystemansaten i förhållande till havsplaneringen och
hur den kan komma till uttryck i arbetet. I rapporten beskrivs de principer
som har preciserats för tillämpning av ekosystemansatsen:

• Gemensamma mål och delaktighet.
• Naturens förmåga att producera varor och tjänster är överordnad och
försiktighetsprincipen ska tillämpas.

• All slags kunskap ska beaktas.
• Värdera ekosystemen samhällsekonomiskt.
• Avgränsningar i tid och rum.
• Flexibel och anpassningsbar.
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Miljöbedömning
En miljöbedömning kommer att genomföras som del i havsplaneringsprocessen för respektive havsplan. Arbetet kommer att integreras i planeringsprocesserna för att ha en direkt koppling till planeringsarbetet. Arbetet med
miljöbedömning (processen) kommer att leda fram till en miljökonsekvensbeskrivning, ett MKB-dokument, per havsplan. MKB-dokumentet ska uppfylla miljöbalkens krav i kapitel 6 samtidigt som det ska vara lättillgängligt
och fokuserat på väsentliga frågor.

Miljöbedömningsmoment
Nedan listas några viktiga moment i miljöbedömningen i de första faserna av
planeringsprocessen. Generellt gäller att momenten kan återkomma genom
hela processen (undantaget behovsbedömning). Den ska alltså inte ses som
en linjär sekventiell process, utan som ett iterativt dynamiskt arbete.
Behovsbedömning
Behovsbedömningen innebär ett avgörande om krav ställs på miljöbedömning eller ej. Havsplaner faller under de planer och program som berörs av
miljöbalkens reglering av miljöbedömning. Huvudfrågan i behovsbedömningen är därför om havsplanerna bedöms kunna medföra en betydande
miljöpåverkan. Havs- och vattenmyndigheten har gjort en preliminär bedömning att så är fallet och har för avsikt att genomföra miljöbedömning i
havsplaneringen.
Avgränsning
Avgränsningen av miljöbedömningen innebär en fokusering på den betydande miljöpåverkan som planen kan ge upphov till. För att ta in externa
synpunkter på avgränsningen genomförs ett avgränsningssamråd där behovsbedömningen kan ingå. I avgränsningen tas frågan upp om vilka miljömål
planen kan påverka och vilka konkreta bedömningsgrunder (miljörelaterade
planeringsmål) planen ska bedömas emot. Andra frågor som ingår i avgränsningen är vilka typer av planalternativ som ska behandlas och hur bedömningsarbetet ska läggas upp.
Miljöbeskrivning som del i nulägesbeskrivning
En beskrivning av hur miljön ser ut idag är en viktig utgångspunkt för att
bedöma om en plan bidrar till det bättre eller sämre. Miljöbeskrivningen ska
innehålla en redogörelse för de miljöförhållanden som kan komma att påverkas av planen. Ekosystemens strukturer, funktioner och värden ska beskrivas
där så är möjligt.
Miljöbeskrivningen är en utgångspunkt för en beskrivning av det så kal�lade nollalternativet som redovisar miljötillståndet vid en viss framtida tidpunkt utan planen. Nollalternativet är framförallt ett referensalternativ som
används för att ge perspektiv på möjligheterna att påverka utvecklingen med
hjälp av planen.
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Samhällsekonomisk
konsekvensanalys
Samhällsekonomisk konsekvensanalys ingår i konsekvensbedömning i planeringssammanhang. I havsplaneringen ska havsplanernas konsekvenser för
samhället som helhet och dess olika aktörer redovisas och värderas. Syftet är
att klargöra och synliggöra konsekvenser av förslag till havsplaner utifrån ett
samhällsekonomiskt perspektiv och bidra till underlaget för beslut om antagande av havsplanerna.
Konsekvensarbetet ska vara ett stöd under hela planeringsprocessen, det
vill säga från insamling av underlag ända till utvärdering. Likaså ska potentiellt berörda identifieras. Avgränsning och skala för konsekvensanalysen
kommer att kräva särskild analys.
Den samhällsekonomiska konsekvensanalysen ska tillsammans med miljöbedömningen integreras i planeringsarbetet. Integrering av konsekvensbedömningar betyder att det ska finns en tydlig växelverkan med planeringen.
Att integrera konsekvensbedömningarna är ett sätt att tillämpa ekosystemansatsen eftersom det bidrar till att man i processen tydliggör miljöfrågorna,
ekosystemtjänsternas värden och ger möjlighet till bred delaktighet kring
havsmiljöns förvaltning. Det är också av betydelse för att uppfylla miljöbalkens krav och för att bidra till dess mål om en hållbar utveckling.
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Miljömål
Sveriges riksdag har beslutat om miljömål för en hållbar samhällsutveckling.
Målen ger en samlad bild av den svenska politikens målsättningar inom
miljöområdet och inkluderar de miljökrav Sverige har att följa i form av
EU-lagstiftning och internationella överenskommelser. Det finns flera olika
målnivåer i miljömålssystemet:
Generationsmål
Ett övergripande generationsmål som beskriver Sveriges samlade ambitioner
inom miljöområdet. Målet anger inriktningen för den samhällsomställning
som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
Miljökvalitetsmål
Sexton miljökvalitetsmål som tillsammans beskriver olika kvalitet eller
tillstånd i miljön som ska uppnås. Miljökvalitetsmålen har preciseringar som
förtydligar deras innehåll och är vägledande för miljöarbetet.
Etappmål
Ett antal etappmål som utgör steg på vägen för att nå generationsmålet och
ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör
var insatser bör sättas in. Nya etappmål tas fram löpande och beslutas av
regeringen. Under 2012 beslutade regeringen om ett etappmål som innebär
att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast
år 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och
skäligt. Regeringen beslutade i februari 2014 om fem nya etappmål för att
stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett av dem omfattar skydd
av marina områden.
Av de sexton miljökvalitetsmålen är det i första hand fem mål som har central
betydelse för havsplaneringen:
Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet
kan uppnås. Utsläpp av koldioxid bidrar till den ökande havsförsurningen
som uppmärksammas allt mer som som en viktig miljöfråga i internationella
samarbeten. Åtgärder inom havsplaneringens område kan ha betydelse för
möjligheten att nå målet.
Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna
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av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen ska vara försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. Situationen i havet
är inte tillfredsställande, med alltför höga halter av flera giftiga ämnen och
långa återhämtningstider.
Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Övergödningen är
ett stort problem, särskilt i Östersjön. De flesta källorna till övergödningen
finns på land.
Hav i balans samt levande kust och skärgård

Sveriges havsområden ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas
så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas
mot ingrepp och andra störningar. Centralt för målet är att åstadkomma ett
hållbart nyttjande av havsmiljön och dess resurser. Åtgärder inom havsplaneringen där ekosystemtjänsternas värde beaktas kan bidra till detta.
Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Flera hotade arter och naturtyper riskerar att försvinna. Åtgärder inom havsplaneringens område kan ha
stor betydelse för utvecklingen.
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Ordförklaringar
Begrepp
Akvatisk		
något som har att göra med vatten eller
			vattenmiljöer.
Angränsande zon
området utanför territorialhavet och ut till maximalt
			
24 nautiska mil från baslinjen, där en stat kan utöva
			vissa lagar.
Antropogen		

av människan orsakad.

BaltAdapt		
EU-projekt, som har arbetat med anpassning till 		
			klimatförändringar i Östersjöregionen.
BaltSeaPlan		
EU-projekt för integrerad havsplanering och
			
maritima strategier inom Östersjön inom ramen för
			Helcom.
Baslinje			
lågvattenlinjen utmed kusten enligt officiella sjökort,
			
som används för att beräkna territorialhav och eko			nomisk zon.
Batymetri		
terrängens fysiska form under vatten motsvarande
			topografi på land.
Biotop			
omgivning där vissa växt- eller djursamhällen hör
			hemma.
Bottenhavet		

en del av Bottniska viken.

Bottenviken		

den nordligaste delen av Bottniska viken.

Bottniska viken		
			

dels ett havsplaneringsområde i Sverige, dels den
nordligaste delen av hela Östersjöområdet.

Demersal		

fisk som lever nära botten till exempel torsk.

Demersalt fiske		

fiske närmast bottnen till exempel med bottentrål.

Diversitet		 mångfald.
Dörja			
			

att fiska från en båt som rör sig med lina och en eller
flera eventuellt agnade krokar.

Ekonomisk zon		
			
			

exklusiv ekonomisk zon sträcker sig upp till 200 		
nautiska mil från baslinjen, där kuststaten har
exklusiv rätt till exploatering av naturresurser.

Ekosystem		
			
			

ett avgränsat område som hyser ett visst antal
grupper eller arter av organismer i en gemensam
miljö samt deras fysiska omgivning.

Erosion			
			

nötning av berggrund och jordtäcke genom
påverkan av vatten, vind, vågor eller is.

Esbokonventionen
			

konvention som reglerar miljökonsekvensbeskrivningar, antagen i Esbo i Finland år 1991.
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Eutrofiering		

utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen.

Fotisk zon		
den zon där nedträngande solljus räcker för
			fotosyntes.
Försurning		
			

mark, grundvatten och ytvatten blir försurade om de
utsätts för nedfall av svavel- och kväveoxider.

Förädlingsvärde
			
			

värdet av de varor och tjänster som ett företag producerar minus värdet av de råvaror, halvfabrikat och
liknande som företaget köper från andra företag

Gdanskkonventionen
			
			
			

fiskerikonventionen om fisket och bevarandet av
de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten
(Convention on Fishing and Conservation of the
Living Resources in the Baltic Sea and the Belts).

Habitat			

en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva.

Havsrättskonventionen FN-konvention från 1994 som reglerar nationernas
			
rättigheter och skyldigheter vid nyttjande av haven,
			
UN Convention on the Law of the Sea (Unclos).
Havsmiljödirektivet
			

regler för alla EU-länder med målet att alla
havsområden ska ha nått god miljöstatus 2020.

Helsingfors-		
konventionen		
			

överenskommelse mellan Östersjöns strandstater om
att värna miljön i Östersjön, omfattande Östersjön
och del av Sveriges västkust.

Hydrologi		

läran om vatten i vid bemärkelse.

Hårdbotten		
havsbotten som består av klippor, stenblock eller
			mindre stenar.
Inre vatten		

vattnet mellan land och baslinjen.

Invasiv art		
			

främmande art som kan sprida sig vidare från ett
område till omkringliggande områden.

Kontinentalsockel
			

del av havsbotten som tillhör en kontinentalplatta,
definierad i FN:s havsrättskonvention.

Marint skräp
marint skräp består av sådant som människor till			
verkat eller använt sig av och som på olika sätt ham			
nat i havet. Både större föremål och mindre partiklar
			omfattas av begreppet.
Maspnose		
EU-finansierat samarbetsprojekt om marin fysisk
			planering i Nordsjön.
Miljöbalken		
svensk ramlag som syftar till att främja en hållbar
			utveckling
Miljökonsekvensbeskrivning av direkta och indirekta effekter för
beskrivning		
miljön och människors hälsa av en planerad
			verksamhet eller åtgärd.
Miljökvalitetsnorm
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Miljökvalitetsmål
av riksdagen beslutade mål för den nationella
			miljöpolitiken.
Mjukbotten		
bottnar eller substrat i havsområden som består av
			mjuka sedimentavlagringar.
Nationalpark		
ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får
			
av regeringen förklaras som nationalpark enligt
			miljöbalken.
Natura 2000		
naturområden med ur ett EU-perspektiv särskilda
			skydds- eller bevarandevärden.
Naturreservat		
			
			
			

länsstyrelsen eller kommuner får förklara ett markeller vattenområde som naturreservat enligt miljöbalken i syfte att skydda biologisk mångfald, naturmiljöer eller tillgodose friluftslivets behov.

Nautisk mil		

längdmått motsvarande 1 852 meter.

Nodul			
geologisk term för en mindre kropp med en
			
avvikande mineralsammansättning från omgivande
			sediment eller bergart.
Nord Stream		
naturgasledning mellan Ryssland och Tyskland
			genom Östersjön.
PartiSEApate		
internationellt samarbetsprojekt i Östersjöregionen
			kring havsplanering.
Pelagiskt fiske		

fiske på fisk som lever i öppna havet.

Plan Bothnia 		
			

EU-projekt för Östersjön i samarbete mellan Sverige
och Finland och inom Helcom.

SeaGIS			
svensk-finskt samarbetsprojekt kring ekosystem			
baserad planering av havsmiljön med hjälp av geo			grafiska informationssystem.
Spökgarn 		
			
			
			
			

avsiktligt eller oavsiktligt förlorade nät eller andra
typer av fiskeredskap såsom burar och ryssjor, som
ligger kvar i havet och fiskar. Spökgarn dödar fiskar,
fåglar och marina däggdjur. Förlorade fiskeredskap
är en form av marint skräp.

Territorialhav		

maximalt 12 nautiska mil från baslinjen.

Trollingfiske		

att släpa beten efter båt med handredskap.

Vattendirektivet		
			

regler för alla EU-länder för skydd av sjöar,
vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Västerhavet		
havsplanområde som omfattar Kattegatt och
			Skagerrak.
Östersjön		
dels havsområdet från Bottenviken till Öresund och
			
de danska Bälten, dels havsplanområde som
			
omfattar den del av Östersjön som ligger söder om
			Ålands hav.
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Förkortningar
BRISK 			
			
			

EU-projekt för riskhantering i Östersjön (Subregional risk of spill of oil and hazardous substances
in the Baltic Sea).

BSPA 			
			

skyddade havsområden enligt internationella
konventioner i Östersjön (Baltic Sea Protected Area).

CBD			
Convention on Biological Diversity, konventionen
			om biologisk mångfald.
CBRNE			
en centrumbildning vid Umeå universitet, kring
			
forskning, övning och utbildning inom områdena
			säkerhet och sårbarhet.
CCS			

Carbon Capture and Storage, lagring av koldioxid.

DDT			
			
			

diklordifenyltrikloretan är ett insektsgift som i de
flesta länder är förbjudet sedan 1970-talet. DDT är
ett miljögift och en långlivad organisk förorening.

EEZ			
			

Exclusive Economic Zone, ekonomisk zon, från
territorialgränsen ut till 200 nautiska mil.

FMIS			Riksantikvarieämbetets fornminnesinformations			system.
GFP			

EU:s gemensamma fiskeripolitik.

GIS			geografiska informationssystem.
Helcom			

Baltic Marine Environment Protection Commission

ICES			
			

Internationella havsforskningsrådet (International
Council for the Exploration of the Sea).

IMO			
International Maritime Organization, en
			internationell sjöfartsmyndighet.
Marmoni		
ett EU-projekt för att utvärdera metoder för
			miljöövervakning i Östersjön.
Marpol 		
			
			

The International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, internationell konvention om
förhindrande av havsförorening från fartyg.

MPA 			
skyddade havsområden enligt Ospar-konventionen
			(Marine Protected Areas).
Ospar 			
Convention for the Protection of the Marine
			
Environment of the North-East Atlantic, (Oslo			
Pariskonventionen) för skydd av den marina miljön
			i Nordostatlanten.
PCB			
polyklorerade bifenyler, en grupp svårnedbrytbara
			
klorerade organiska ämnen som ansamlas i levande
			organismer.
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PSSA 			
särskilt känsligt havsområde (Particular Sensitive
			
Sea Area), skyddsklassning inom ramen för Marpol			konventionen.
RAIS			

Risk Assessment Information System.

SECA 			

kontrollområde för luftutsläpp av svavel från fartyg.

Unesco			
			
			

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, FN:s organisation för utbildning,
forskning och kultur, som beslutar om världsarv.

Vasab			
samarbete kring fysisk planering mellan länder runt
			
Östersjön, Visions and Strategies around the Baltic
			Sea.
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Lagar
Kulturmiljölagen

Kulturmiljölagen (1988:950).

Havsmiljödirektivet
EUs direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram
			
för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens
			område.
Havsmiljö-		 Havsmiljöförordningen(2010:1341).
förordningen			
Havsplanerings-		
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU
direktivet		
av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för
			havsplanering.
Svaveldirektivet		
			
			

Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om
att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och
om ändring av direktiv 93/12/EEG.

CCS-direktivet		
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG
			
av den 23 april 2009 om geologisk lagring av
			koldioxid.
Översvämningsdirektivet		
			

Europaparlamentets och Rådets direktiv
2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedöm-		
ning och hantering av översvämningsrisker.

Fågeldirektivet		
			
			

Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/147/EG av den 30 november 2009
om bevarande av vilda fåglar.

Art- och 		
habitatdirektivet
			

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter, ändrad genom direktiv 2006/105/EG.

Områdesskyddsförordningen		

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Artskydds-		
Artskyddsförordningen (2007:845).
förordningen			
Vattendirektivet		
			
			
			

Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om
upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på vattenpolitikens område.

Vattenförvaltningsförordningen		

Förordning (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön.

FNs havsrätts-		
konvention		

Förenta nationernas havsrättskonvention av den
10 december 1982.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglag (2010:900).
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Enheten för forskning och miljömål
Enheten för miljöövervakning
Enheten för biologisk mångfald
Enheten för havsplanering och maritima frågor
Enheten för miljöprövning och miljötillsyn
Enheten för fiskereglering
Havs- och vattenmiljöenheten
Juridiska enheten

Foto
Introduktionsbild till kapitel Havets ekosystem och tillstånd: Andre Masslenikov
Introduktionsbild till kapitel Befolkning: Andre Masslenikov
Introduktionsbild till kapitel Intressen och förutsättningar: Andre Masslenikov
Introduktionsbild till kapitel Analys: Roel Wijtmans
Introduktionsbild till kapitel Havsplaneringen: Jerker Lokrantz
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Den här rapporten är en nulägesbeskrivning inför den nationella havsplaneringen.
Den syftar till att ge en överskådlig bild av förutsättningar för att nyttja havets resurser och de intressen och anspråk som finns i havet och är en utgångspunkt för
den fortsatta havsplaneringsprocessen.
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