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kustekosystem i Sverige



Viktiga barnkammare

Antal fiskarter som leker per kustvattentyp och 
djup (data från Lektidsdatabasen, HaV). 
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Grunda vikar i Östersjön och 
Bottniska viken är barnkammare 
för sötvattensarter (t ex abborre, 
gädda och gös)

… och ytan av lämpliga 
barnkammare kan påverka 
bestånden av vuxen fisk

Sundblad et al 2014. ICES J. Mar. 
Sci. 71:672-680

Viktiga barnkammare



Undervattensväxter är viktiga

Hansen et al 2019. Ambio
DOI/10.1007/s13280-018-1088-x

Viktiga barnkammare

Ålgräs

Torsk



Ekosystemtjänster från mjukbottensvegetation

Förbättrar vattenkvalitén

Tar upp kol och minskar 
klimatförändringar

Tar upp näringsämnen 
och minskar övergödning

Minskar stranderosion

Ökar produktionen av mat

Förbättrar rekreationen



Mjukbottensvegetation ger klarare vatten

Austin m.fl. 2017. PLoS ONE 12(8)

Samband mellan mängden vegetation 
och grumligheten i Östersjön

Effekt av ålgräsförlust i Västerhavet: 
siktdjupet minskade med 2 m

Moksnes m.fl. 2018. Estuaris & Coasts 
41:1712–1731 



Känsliga kustmiljöer



Mål och syfte

• Sammanställa vetenskaplig kunskap om miljöeffekter från 

fritidsbåtar

• Ge stöd för en mer hållbar förvaltning av fritidsbåtlivet

Fritidsbåtars påverkan på grunda 
kustekosystem i Sverige

Skriven av 15 forskare från 

• Havsmiljöinstitutet
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• Stockholms universitet

• Umeå universitet

• Totalförsvarets forskningsinstitut, 

• Sveriges lantbruksuniversitet

• Naturhistoriska riksmuseet

• Chalmers tekniska högskola 



Många olika typer av påverkan i känsliga grundområden

• Bryggor och pirar täcker och skuggar känsliga undervattensväxter

• Muddring och dumpning förstör bottenmiljöer och sprider uppgrumlat
sediment över stora områden

• Förändrade strömförhållanden påverkar omgivande miljö

Kustexploatering för fritidsbåtar



Över 500 ha (ca 7%) av ålgräset i 

Västra Götalands län har försvunnit 

eller påverkats negativt pga. bryggor!

Flytbryggor ger dubbelt så stora negativa 

effekter som pålade bryggor

Bryggor skuggar ålgräset som minskar 

med 50-100% runt bryggan

Påverkan av skuggning från bryggor på ålgräs

Eriander mfl. 2017. Ocean & Coast Management 148: 



Påverkan

• Avlägsnande av sediment (muddring)

• Övertäckning av sediment (dumpning)

• Förändrad hydrodynamik (muddring + dumpning) 

• Uppgrumling och spridning av sediment (muddring + dumpning)

Muddring och dumpning



• Sediment sprids >10 km från dumpningsplatsen 

med betydande sedimentation

• Dumpningsplatser <100 m från N2000 och ålgräs

• Ålgräs påverkas negativt genom skuggning och 

minskat syreutbyte  

Dumpning av muddermassor

Ålgräs och N2000

Källödjupet

Spridning av sediment vid dumpning

• Påverkan genom ökad grumlighet, sedimentation, spridning 

av näring och föroreningar



Ökad mängd sediment i vattnet skadar 
fiskrekrytering och musslor

Påverkan

• Sediment på fiskägg skapar syrebrist och gör så att de sjunker

• Sedimentpartiklar skadar och täpper igen fisklarvers gälar

• Försvårar för fisklarver att hitta mat

• Täpper igen filtreringsorgan hos musslor

Ny rapport!



Motorbåtstrafik

Påverkan

• Propellrar och ankare skadar känsliga växter och djur

• Svall och turbulens från motorbåtar orsakar bottenerosion och ger 

grumligt vatten (i skyddade, grunda områden)

• Negativt samband mellan antal båtplatser och mängd vegetation i 

ett grundområde 

>6 båtplatser/ha 
= 10-64% lägre 
täckning

Hansen et al 2019. Ambio
DOI/10.1007/s13280-018-1088-x



Småskalig påverkan ger stora effekter i känsliga miljöer

• Ca 110 000 bryggor som täcker nästan 200 mil 

botten längs Sveriges kuster.

• Nästan 20% av grunda mjukbottnar negativt 

påverkade av bryggor och fritidsbåtar.

• Ca 1700 nya bryggor tillkommer varje år.          

Exploateringstakten av kusten minskar inte.

Data från Metria & Havs- och vattenmyndigheten: 

Kartläggning av fysisk påverkan



Slutsatser

• Grunda kustekosystem i Sverige är utsatta för omfattande negativ fysisk 

påverkan

• I känsliga vågskyddade grundområden är den kumulativa miljöpåverkan 

idag allvarlig och utveckling bedöms inte vara hållbar

Vad kan vi göra för att minska påverkan och vända trenden? 



Hur kan vi minska fysisk påverkan?

Undvik exploatering av grunda vågskyddade områden

• Tillämpa ett landskapsperspektiv vid kustplanering och styr bort 

exploatering och båttrafik från känsliga grundområden

• Öka skyddet för värdefulla känsliga grundområden

• Öka intresse och möjligheter för att förvara båtar på land under 

sommaren för att minska behovet av båtplatser och biocider



Hur kan vi minska fysisk påverkan?

Förbättra handläggning, uppföljning och tillsyn 

• Förbättra underlag och information om verksamheters påverkan till 

handläggare och beslutsfattare 

• Beakta kumulativa effekter vid bedömning av enskilda ärenden 

• Förbättra uppföljning och tillsyn av tillåtna och otillåtna verksamheter 

Inför nationella register över brygg-, muddrings- och dumpningsärenden. 

KällödjupetSpridning av 

muddermassor



Hur kan vi minska fysisk påverkan?

• Sänk hastigheten för att undvika svall eller undvik helt känsliga

grunda mjukbottensområden

• Undvik att ankra i områden med känsliga växter och djur, använd 

boj, samt lyft ankaret rakt upp för att minska skador på botten



Tack för att ni lyssnat

Mer information:  https://havsmiljoinstitutet.se

Sofia Wikström sofia.wikstrom@su.se
Per Moksnes per.moksnes@marine.gu.se

https://havsmiljoinstitutet.se/
mailto:sofia.wikstrom@su.se
mailto:per.moksnes@marine.gu.se

