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Policy Brief
Skydda och restaurera
– så kan vi rädda kustens ekosystem
Mänskliga verksamheter har under lång tid minskat den
biologiska mångfalden och försvagat ekosystemets naturliga funktioner vid kusten. För att stoppa förlusten av arter
och livsmiljöer och säkra tillgången till viktiga ekosystemtjänster behövs akuta insatser, som ökat naturskydd och
minskad belastning från skadlig verksamhet. I vissa fall
krävs även aktiv restaurering för att kustekosystemen ska
kunna återhämta sig.
De svenska kusterna är mycket populära områden för rekreation
och friluftsliv. De erbjuder ovärderliga möjligheter till naturupplevelser och är basen för en betydande besöksnäring. Samma
kustmiljöer bidrar också till hela havets ekosystem genom att
vara hem och barnkammare för många växt- och djurarter. Men
dessa sociala, ekonomiska och ekologiska värden är hotade av påverkan från mänskliga aktiviteter. Övergödning, fiske, båttrafik,
muddringar och byggande har stor påverkan på kustmiljön. Den
del av kusten som är i naturligt tillstånd minskar kontinuerligt, i
takt med att människan tar allt större delar av naturen i anspråk.
Förlusten av naturliga miljöer gör att många arter som är viktiga
för ekosystemets funktion blir ovanligare och leder till förlorade
natur- och upplevelsevärden. Den leder dessutom till att ekosystemets produktionsförmåga och dess motståndskraft mot ytterligare belastningar minskar. Vi är idag långt ifrån att uppnå de miljömål för kusten som Sverige satt upp nationellt eller tillsammans
med andra länder. Det gäller såväl de svenska miljömålen och målen i havsmiljöförordningen som de i EU:s art- och habitatdirektiv
och de globala hållbarhetsmålen.
De pågående klimatförändringarna sätter ytterligare press på kustekosystemen och gör det ännu mer angeläget att stärka deras na-
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Gäddan är en art som vi uppfattar som vanlig, men som minskat kraftigt
i vissa områden de senaste decennierna. Våtmarker och grunda havsvikar
fungerar som barnkammare för gäddan och andra rovfiskar. Väl utförd
restaurering och skydd av dessa miljöer bidrar till att den
återhämtar sig.

REKOMMENDATIONER
Stärk skyddet av livsmiljöer och arter i kustområden genom att:
•
värna strandskyddet vid kusten och undvika att bygga i
känsliga miljöer
•
inrätta fler skyddade områden och fler områden med strikt
skydd från mänsklig aktivitet såsom fiske och byggnation.

Säkerställ att de restaureringsmetoder som används är vetenskapligt utvärderade och bevisat effektiva.

Restaurera förstörda kustmiljöer genom att:
•
minska pågående belastningar så att livsmiljöer och arter
får möjlighet att återhämta sig
•
aktivt restaurera livsmiljöer som inte återhämtar sig på
naturlig väg.

Verka för utökat samordnat arbete för restaurering mellan
länder inom Helcom och Ospar.

Skapa en informationsbank om olika åtgärders effektivitet och
förutsättningar genom att följa upp effekten av åtgärder under
tillräckligt lång tid.

Ställ krav på ekologisk kompensation från verksamhetsutövare
om deras aktiviteter påverkar en livsmiljö vid kusten.

turliga motståndskraft och återhämtningsförmåga. Forskning visar också att intakta ekosystem kan bidra till att dämpa effekterna av klimatförändringarna. I kustområdet fungerar till exempel
sjögräsängar som kolsänkor, och vegetation i strandområdet kan
stabilisera botten och minska risken för erosion. Dessa egenskaper blir dessutom allt viktigare i takt med klimatförändringarna,
som leder till stigande havsnivåer och starkare stormar.
För att stärka förutsättningarna för arter och deras livsmiljöer,
bromsa förlusten av biologisk mångfald och nå ett långsiktigt
hållbart nyttjande av kusten, krävs samordnade åtgärder. Det
krävs också att vi agerar snabbt.

Förstärk skyddet av de värden som finns kvar
Den viktigaste åtgärden för att hejda den pågående förlusten av
biologisk mångfald, och av de ekosystemtjänster vi är beroende av, är att bibehålla och förstärka skyddet av kustens miljöer.
Sverige skyddar idag omkring tio procent av sin havsyta genom
marina skyddade områden, men i många av dessa områden fortsätter aktiviteter som kan skada känsliga arter och livsmiljöer,
exempelvis fiske och anläggning av bryggor. En viktig åtgärd kan
därför vara att ge fler områden ett strikt skydd. Samtidigt behövs
en översyn av vilka livsmiljöer som ingår i de skyddade områdena, och om de är placerade så att spridningen av organismer
mellan områdena är effektiv. Detta är i linje med EU-strategin för
biologisk mångfald, som har som mål att 30 procent av havet ska
skyddas från skadlig påverkan och att 10 procent av havet ska ha
ett strikt skydd.
Kustens känsliga bottenmiljöer skyddas också delvis av det generella trålförbudet innanför trålgränsen. Det är dock viktigt att
beakta eventuell påverkan från de många undantag som görs
från förbudet, i de så kallade inflyttningsområdena. Likaså är det
viktigt att undersöka vilka effekter ett intensivt trålfiske precis
utanför gränsen får för fiskbestånden och vid behov utöka trålningsbegränsningen.
För grunda, strandnära miljöer, som är extra känsliga för störning
från byggande, muddringar och fritidsbåtstrafik, har strandskyd-

det en viktig funktion för att begränsa byggandet i strandzonen.
Det är därför viktigt att det generella strandskyddet bibehålls,
liksom att miljön under ytan beaktas när strandskyddsärenden
avgörs.

Minskad belastning möjliggör återhämtning
Att skydda ett ekosystem innan det har tagit skada är både mer
ekonomiskt och effektivt än att återställa det då skadan redan
är skedd. Tyvärr är stora delar av kustens ekosystem redan i ett
så dåligt skick att det behövs åtgärder för att återställa dem. Det
gäller både livsmiljöer som ålgräsängar, tångskogar och musselrev
och en del populationer av till exempel abborre och gädda, som
försvagats kraftigt vid kusten.
Den grundläggande åtgärden för att återställa en skadad miljö
bör alltid vara att minska de pågående belastningarna till en nivå
där ekosystemet har en reell möjlighet att återhämta sig. I många
fall återhämtar sig arter och livsmiljöer naturligt när de skyddas
från exempelvis fiske eller när utsläppen minskar.
I Östersjön är fortsatt uthållighet i arbetet med att minska utsläppen av näringsämnen till havet en viktig fråga. Efter flera decenniers målmedvetet åtgärdsarbete ser vi idag tydliga tecken på
återhämtning i vissa kustområden och i flera havsbassänger, men
övergödning är fortfarande ett hot mot ekosystemen och påverkar även kusten.
Studier från fiskfredning i svenska kustområden visar att bestånd
av rovfisk kan återhämta sig inom bara några år om fisket stoppas. I Sverige är fiskfredning fortfarande ovanligt, men för kustmiljön skulle det vara en viktig åtgärd som kunde gynna en snabb
återhämtning av de arter som påverkas direkt eller indirekt.

Aktiv restaurering kan behövas
Ibland går ändå den naturliga återhämtningen långsamt eller uteblir helt och hållet. En livsmiljö som ålgräsängen kan till exempel
ha väldigt svårt att återetablera sig på egen hand när den en gång
försvagats. Aktiva restaureringsinsatser kan då behövas, som
kompletterande åtgärder eller för att påskynda återhämtningen.
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Under 1800- och 1900-talen dikades många svenska våtmarker ut för att skapa ny jordbruksmark. Utdikningarna ledde till stora förluster av biologisk
mångfald och det senaste decenniet har det pågått många projekt där man försökt restaurera våtmarker eller anlägga nya. Hemmesta sjöäng på Värmdö
utanför Stockholm är en av dem.

Trots att det ofta är dyrt och komplicerat att återställa förstörd
natur kan aktiv restaurering vara nödvändigt, och även gynnsamt
med tanke på långsiktiga vinster.
För att restaurerande åtgärder ska få effekt är det viktigt att identifiera var kustmiljöerna har förutsättningar att återhämta sig på
egen hand om belastningarna minskar, var ett utökat naturskydd
är nödvändigt, och var aktiva restaureringsinsatser behövs för att
återställa ekosystemen. Det är också viktigt att de restaureringsmetoder som används är vetenskapligt utvärderade. Det finns en
rad lyckade exempel på aktiv restaurering av ekologiskt viktiga
livsmiljöer, både i Sverige och i andra delar av världen. I svenska
kustområden har forskningen kommit längst när det gäller återetablering av ålgräsängar och anläggning av kustnära våtmarker.
För andra typer av miljöer behövs mer forskning och utveckling
av restaureringsmetoder.
För att återställa en skadad livsmiljö krävs ofta en kombination
av åtgärder. Precis som det kan vara många aktiviteter i kombination som leder till kumulativ stress och att ekosystemet skadas,
kan det behövas flera samtidiga åtgärder för att en restaurering
ska få effekt. Det är till exempel svårt att få tillbaka ålgräsängar
och tångskogar genom återplantering, om inte insatserna kompletteras med åtgärder för en tillräckligt god vattenkvalitet. Vid
lokala åtgärder för att stärka rovfiskbestånd vid kusten behöver
man ofta kombinera fysiska restaureringsåtgärder, som att anlägga våtmarker eller öppna vandringsvägar, med att skydda den
vuxna och uppväxande fisken.

EXPLOATERING AV KUSTMILJÖER
Under 1800- och 1900-talen har en stor andel kustnära
sjöar och våtmarker längs den svenska kusten dikats ut
och torrlagts för att förbättra förutsättningarna för jordoch skogsbruk.
20 procent av de grunda vågskyddade vikarna längs den
svenska kusten bedöms idag vara påverkade av exploatering. Det innebär att de fungerar sämre än normalt som
livsmiljö för undervattensväxter och som barnkammare
för fisk.
I tätbebyggda områden, som i Stockholms skärgård,
är omkring 30 procent av vikarna exploaterade. Sedan
1960-talet har den här siffran ökat kontinuerligt, utan
tecken på att avta.
En av de livsmiljöer som minskat mest är ålgräsängarna.
I Bohuslän har mer än 60 procent av ytan av ålgräsängar
försvunnit bara sedan 1980-talet.
De dominerande rovfiskarna längs Östersjökusten; abborren och gäddan, har minskat kraftigt i vissa områden
under de senaste decennierna. Under 1990-talet minskade arterna med hela 80 procent i och runt Kalmarsund.

Att återställa ekosystemen är möjligt
I en nyutkommen studie över återhämtning i marina ekosystem
drar forskarna slutsatsen att det skulle vara möjligt att återställa en stor del av världshavens degraderade ekosystem på trettio
år, och därmed uppnå de globala hållbarhetsmålen och målen i
konventionen för biologisk mångfald. Det som krävs är ett förstärkt skydd av känsliga arter och livsmiljöer, ett hållbart fiske,
minskade utsläpp, aktiv restaurering och kraftfulla åtgärder för
att minska den globala uppvärmningen. Forskarna konstaterar
också att investeringar i att återställa havsmiljön ger mycket god
ekonomisk avkastning, genom att de leder till återskapandet av
ett lönsamt fiske och av kustmiljöer som lagrar in kol och minskar
risken för erosion och översvämningar.
Restaurering lyfts som en viktig åtgärd i EU-strategin för biologisk mångfald och en bindande åtgärdsplan för restaurering kommer att antas under 2021. För att medlemsländernas arbete med
att skydda biologisk mångfald ska bli så effektivt som möjligt är
det viktigt att det bygger på den kunskap och forskning som finns
om restaurering.

Regionalt samarbete och uppföljning krävs
Även om det finns flera lyckade exempel på restaurering, saknas
ofta uppföljning av resultaten. För att möjliggöra en kunskapsuppbyggnad och ett gradvis ökat lärande är det mycket viktigt att
åtgärder och restaureringsprojekt följs upp på ett vetenskapligt
sätt och under tillräckligt lång tid. För att identifiera kostnadseffektiva lösningar är det viktigt att skapa en informationsbank
om olika åtgärders effekter, förutsättningar och kostnader. En sådan skulle vara till god nytta både i det svenska praktiska arbetet
med restaurering, inom ramen för exempelvis åtgärdsprogram för
havsmiljön, och i utvecklingen av internationellt gemensamma
planer och strategier, till exempel EU Nature Restoration Plan.
En annan viktig del för kunskapsuppbyggnad är en utökad
samverkan mellan olika aktörer som arbetar med åtgärder för
havsmiljön. Det gäller dels mellan myndigheter och privata näringar i Sverige, dels mellan olika länder. Ett samordnat arbete
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Människan tar allt större del av kusten i anspråk och den del som är
i naturligt tillstånd minskar kontinuerligt. Övergödning, byggnation,
muddringar och fiske är några av de aktiviteter som sammantaget har
stor påverkan på livsmiljöerna längs kusten.

mellan länder är idag väletablerat när det gäller frågor som övergödning och fiske, men inte när det gäller restaurering. Ett sådant
samarbete kan lämpligen utvecklas inom de regionala havskonventionerna (Helcom och Ospar), inom ramen för uppdateringen
av aktionsplanen för Östersjön (BSAP) och den nya miljöstrategin
för Nordostatlanten (NEAES).

Ekologisk kompensation kan bidra med finansiering
Den restaurering som sker idag av kustmiljöer är i huvudsak
finansierad med offentliga medel eller genom stiftelser. Restaureringen fokuserar ofta på historisk påverkan, och möter sällan
principen om att förorenaren ska betala för de skador i miljön
som en verksamhet orsakar, trots att denna princip är central i
Sveriges miljölagstiftning. Ett sätt att komplettera de restaureringsprojekt som genomförs idag är att ställa krav på ekologisk
kompensation från verksamhetsutövare om deras aktiviteter påverkar en livsmiljö.
Ekologisk kompensation är ett sätt att kompensera för förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samband med
samhällsnödvändig verksamhet, det vill säga verksamhet som bedöms vara så viktig att den ges tillstånd trots att den ger skador
på ekosystemet. I Sverige tillämpas ekologisk kompensation i sista
hand, efter att miljöprövningen visat att det inte går att undvika
skada eller vidta tillräckliga skyddsåtgärder.
I praktiken används ekologisk kompensation endast i liten utsträckning i Sverige idag, och väldigt sällan i kustområden. En
viktig anledning till det är att det saknas etablerade rutiner i
vattenverksamhetsärenden och för domstolarna för att utkräva
kompensationen. Praktiska frågeställningar kan till exempel uppstå när det gäller att beräkna och identifiera vilken kompensation
som är rimlig för förlust av biologisk mångfald och andra nyttor
som vi är beroende av. Det kan också vara svårt att identifiera
lämpliga kompensationsprojekt och var de ska lokaliseras för att
leda till en faktisk naturvårdsnytta.
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Det finns flera framgångsrika exempel på aktiv restaurering av ålgräsängar i Sverige. Bilden är tagen vid Koster, där ett stort restaureringsprojekt pågår.

Det är viktigt att ekologisk kompensation inte används lättvindigt, utan endast då andra möjligheter att begränsa skadorna på
ekosystemen är uttömda. Rätt använt kan dock en ökad tillämpning i svenska kustområden tillföra finansiering till angelägna restaureringsprojekt och därmed bidra till att minska nettoförlusten
av biologisk mångfald. Ett viktigt steg för detta är att utarbeta
vetenskapligt underbyggda regelverk och praxis för ekologisk
kompensation i kustmiljöer.
Genom väl valda och vetenskapligt underbyggda restaureringsprojekt som kombineras med minskad belastning från mänskliga
aktiviteter kan vi rädda de viktiga kustmiljöerna från fortsatt utarmning och säkerställa att vi även i framtiden kan nyttja dem för
rekreation, utkomst och andra viktiga ekosystemtjänster.

OM PROJEKTET ECOCOA
Den här policy briefen bygger på studier gjorda inom projektet ECOCOA som syftar till att stödja användningen av
ekologisk kompensation som verktyg för kustförvaltning.
Målet är att undersöka om och hur ekologisk kompensation
kan användas för att kompensera förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i grunda kustområden i samband med mänsklig aktivitet, samt hur negativ påverkan på
kustområden kan lindras.
Projektet finansieras av Naturvårdsverket.
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