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Kartor är ett viktigt verktyg för länsstyrelser 
och kommuner när de behöver underlag för pla-
nering, skyddsåtgärder och förvaltning. Även på 
nationell och internationell nivå är kartor över 
den marina miljön av stor vikt. Men det är svårt 
att kartera undervattensmiljöer. Det går inte att 
få en överblick via flyg- eller satellitbilder, och 
inventeringar är betydligt mer kostsamt än på 
land. Istället har vi använt de fakta som finns för 
att göra modeller för var olika arter förekom-
mer, och slutligen kunnat ta fram kartor över 
var förutsättningarna är goda för att värdefulla 
marina miljöer ska finnas.

P Vid exempelvis ärenden kring områdesskydd, åtgärder 
eller ansökningar om exploateringstillstånd behöver för-
valtningen ofta prioritera mellan olika områden. Naturvär-
deskartorna är tänkta att ge en samlad bild av vilka områ-
den som är viktiga ur naturvärdessynpunkt.

Mycket fakta behövs
Som underlag för modellerna har biologiska data sam-
manställts från tidigare genomförda undersökningar och 
nya har samlats in med hjälp av bland annat dropvideo och 
ekolodning. Dessutom har information om djup, salthalt, 
temperatur och potentiellt förorenade områden använts.

Sammanlagt tog vi fram kartor över förutsättning för fö-
rekomst av sju arter kärlväxter, 12 arter eller artgrupper av 
alger, blåmussla, pungräkor, hydroider, svavelbakterier, 19 
arter av bottenlevande djur på djupare bottnar, BQI (ben-
thic quality index), kustnära yngel, spigg samt fyra grupper 
av pelagisk fisk. Samtliga modelleringsresultat är av god 
kvalitet, och har granskats av personer med god ekologisk 
kunskap och god lokalkännedom. 

Dessa förekomstkartor säger dock inget om vilka habitat 
som är skyddsvärda eller hotade. Därför läggs den biolo-
giska informationen samman till naturvärdeskartor. 

Den underliggande klassificeringen för naturvärdeskar-
torna bygger på en indelning av biotoper som gjorts inom 
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Förekomst av blåstång ger höga 
naturvärden till grunda bottnar.

 
MMSS
Marin Modellering i Södermanland och Stockholm, 
MMSS, är ett nyligen avslutat projekt där syftet varit att 
ta fram kartor över den marina miljön. projektet ge
nomfördes av aquaBiota Water Research i samarbete 
med länsstyrelserna i Södermanland och Stockholm 
på uppdrag av Havs och vattenmyndigheten.
läs mer:
•	 Marin	Modellering	i	Södermanlands	län.	AquaBiota	

Report 2013:09
•	 Marin	Modellering	i	Stockholms	län.	AquaBiota	

Report 2013:10
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Helcom. De biotoper som motsvaras av en förekomstkarta 
för någon art eller artgrupp får naturvärden enligt ett antal 
kriterier. Värdena som ges är 0, 1 och 10. Kriterierna för 
respektive biotop summeras så att det sammanlagda värdet 
blir högst 10. De olika förekomstkartorna läggs sedan ihop 
för att ge de geografiska områdena ett samlat naturvärde 
där maxvärdet är 10. I naturvärdeskartan ingår därför en-
bart sådana habitat och biotoper som är möjliga att ta fram 
förekomstkartor för.

För Stockholm och Södermanland har naturvärdeskar-
tor tagits fram som visar förutsättningen för förekomst av 
bottenlevande växter och djur samt för kustnära och pela-
gisk fisk.

Vad är ett naturvärde?
De viktigaste kriterierna för vad som är ett naturvärde har 
hämtats från konventionen för biologisk mångfald, CBD. 
De kriterier som använts är:
•	 hur	unik	eller	sällsynt	arten	eller	biotopen	är
•	 diversitet,	dvs.	antal	andra	arter	kopplade	till	biotopen	
•	 hot	enligt	Helcoms	rödlista	
•	 om	området	används	för	rekrytering	eller	övervintring
•	 artens	funktion	ur	ett	ekosystemperspektiv	

Kvaliteten på naturvärdeskartan beror bland annat på hur 
många biotop- och habitatkartor som kan tas fram för ett 
område. Datatillgången måste också vara stor nog för att 
tillåta en objektiv bedömning av värdet för varje biotop el-
ler habitat enligt de kriterier som satts upp. Storleken av 
den totala ytan en modell pekar ut som lämplig för före-
komst av en viss biotop bör också vägas in i bedömningen. 
På så sätt får arter eller artgrupper som potentiellt före-
kommer på stora områden en lägre naturvärdesklass då de 
generellt inte är vare sig ovanliga eller hotade.

Idealet är att såväl valet av kriterier som värderingen 
görs i samarbete mellan specialister och förvaltare med god 
kännedom om lokala förhållanden. För närvarande finns 
ingen nationell standard för hur marina naturvärden skall 
definieras och karteras. Havs- och vattenmyndigheten tog 
initiativ till en förstudie 2012 som sammanställde de an-
satser som gjorts dittills. Detta arbete har ännu inte följts 
upp av något projekt som fastställer principerna för svensk 
marin naturvärdeskartering.

Ovanliga arter finns ej med
Vanliga habitat beskrivs väl i kartform, medan ovanliga arter 
eller artgrupper är svårare eller omöjliga att modellera. De 
senare kan därför ofta inte inkluderas i naturvärdeskartan 
trots att de kan vara förknippade med naturvärden. Exem-
pel på sådana biotoper är ålgräs och olika arter av kransal-
ger. Denna brist påverkar givetvis slutresultatet eftersom 
dessa biotoper dessutom anses skyddsvärda. De utpekade 
naturvärdena bör därför betraktas som minimiareor, som 
inte utesluter icke-karterade värden på andra platser.
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Y Modellering av förutsättningen för minst 25% täcknings
grad av blåstång, Fucus vesiculosus, i området runt lacka i 
Södermanlands skärgård. detta är en av alla de förekomst
kartor som ligger till grund för Naturvärdeskartan nedan. 
Modelleringen är baserad på inventeringsdata från dropvideo
undersökning av 1006 stationer. antal blåstångsförekomster 
av totala antalet inventerade stationer anges inom parentes 
för varje klass.

Y ett exempel på en av de 
fyra naturvärdeskartor som 
blev resultatet av projektet. 
Höga naturvärden på vegeta
tionsklädda bottnar identifi
eras framförallt i grunda vikar 
och längs stränder. god eller 
mycket god förutsättning för 
förekomst av blåstång eller 
borstnate med täckningsgrad 
över 25% bidrar till de högsta 
värdena.

FÖReKoMStKaRtoR tIll  
gRuNd FÖR NatuRVäRdeSKaRtoR
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Fler exempel på naturvärdeskartor

W på djupare bottnar blir ganska stora områden identifi
erade som värdefulla, då förutsättningen för förekomst av 
både östersjömussla och vitmärla är god eller mycket god i 
stora delar av de båda länen. Vitmärlan är dock känslig för 
syrebrist och eftersom förutsättningen för förekomst inte 
kunnat ta hänsyn till syrefria bottnar, riskerar den att vara 
något överskattad. 

Y områden där man finner mycket rovfiskyngel antas vara 
viktiga rekryteringshabitat för arterna, och får därför höga 
naturvärden. då spigg kan påverka livsmiljön för andra 
arter negativt via trofiska kaskader får områden med goda 
förutsättningar för spigg ett minusvärde. områden med värdet 
9 indikerar konfliktområden mellan spigg och rovfiskyngel.

Y Naturvärden för pelagisk fisk baseras dels på småfisk och 
yngel och dels på stora predatorer, eftersom dessa klasser 
representerar viktiga värden. då de ingående modelleringarna 
som högst har fått värdet 1 blir det högsta sammantagna 
naturvärdet 2.
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