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En rad politiska mål har satts upp som syftar till att bevara
den biologiska mångfalden och att utveckla ett uthålligt
nyttjande. För att uppnå dessa mål behövs ökad kunskap
om hur mångfalden ser ut, vilka processer som styr den
och hur den påverkas av olika faktorer. I december 2006
publiceras en ny hemsida vid namn MARBIPP. Den inne-
håller samlad kunskap och rekommendationer för skötsel
av biodiversitet i fem marina biotoper; sjögräsängar, tång-
bälten, musselbottnar, grunda mjukbottnar och kallvat-
tenskoraller.

Hemsidan är ett resultat av forskningsprogrammet MARBIPP
som finansierats av Naturvårdsverket mellan åren 2001 – 2006.
Sammanlagt har 30 forskare och forskarstuderande från Göte-
borgs, Stockholms och Umeå universitet, Kalmar högskola samt
Beijerinstitutet varit involverade i programmet.

Ska användas i praktiskt arbete
En stor utmaning inom MARBIPP har varit att översätta veten-
skapliga resultat till praktiska och användbara rekommendatio-
ner för förvaltningen av den biologiska mångfalden längs Sveri-
ges kust. Genom möten med personer som arbetar med marina
miljöfrågor på länsstyrelser, kommuner, Naturvårdsverket och
Fiskeriverket, har vi skapat oss en bild av vilken kunskap som
efterfrågas och vilka frågor de brottas med i sitt dagliga arbete.
Utifrån detta har vi nu byggt upp en hemsida som är tänkt att
användas i praktiskt arbete i frågor som rör marina kustmiljöer.

Tillförlitlighetsklassad information
På hemsidan hittar man dels allmän information om förekomst,
arter och ekologi samt vad som krävs för att biotoperna ska vara
livskraftiga (ha gynnsam bevarandestatus), dels information om
hur biotoperna kan skötas och hur deras ”hälsotillstånd” kan
bedömas och övervakas. I likhet med sin engelska förebild MarLIN
(The Marine Life Information Network for Britain and Ireland),
beskrivs biotopernas tolerans och återhämtningsförmåga i rela-
tion till biologiska, fysiska och kemiska påverkansfaktorer. Ett
avsnitt beskriver hur byggande i vatten (muddring, bryggor,
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annat byggande), utsläpp (näringsämnen, gifter), fiske och båt-
trafik påverkar biotoperna. Ett annat ger underlag för planering
och restaurering och information om vilka metoder som är lämp-
liga att använda vid t.ex. övervakning. Informationen på hem-
sidan är tillförlitlighetsklassad. Det betyder att användaren får
veta vilken säkerhet uttalandet har och vad som ligger till grund
för de olika påståendena. Detta ger forskarna möjlighet att uttala
sig om saker som inte är direkt belagda i undersökningar eller
experiment, men som man utifrån annan kunskap, kanske från
andra arter eller andra miljöer, kan sluta sig till som troligt.

Användbart verktyg
Hemsidan presenterades för professionella användare och media
på MARBIPP:s konferens den 13-14 juni 2006 och är nu i bruk
för allmänheten. Vi hoppas att hemsidan därefter kommer att
kunna fortsätta att utvecklas till ett användbart verktyg till gagn
för den marina biodiversiteten.
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