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N aturreservat bildas i syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla natur-
miljöer eller tillgodose behov av områden för 

friluftslivet.  Målet är att bevara en tillräcklig stor del 
av havsmiljön i ostört tillstånd. De marina naturreser-
vaten ska bilda ett nätverk av representativa områden, 
så att livsmiljöerna för alla arter och deras olika livssta-
dier säkerställs. Det är exempelvis viktigt att ha god kun-
skap om olika fiskarters vandringsvägar och lekområden 
för att reservatsbildningen ska vara funktionell. Alla na-
turtyper, såsom grunda vikar, klippor och djupa bottnar, 
ska vara representerade, och reservaten ska helst skyd-
da helhetsmiljöer.

Sverige ligger efter
Vetenskapsmän har genom FNs konvention om bio-
logisk mångfald rekommenderat en allmän avsättning 

om minst tio procent för att säkerställa den biologiska 
mångfalden. För tillfället finns det nitton svenska ma-
rina naturreservat som tillsammans utgör två procent av 
Sveriges territorialvatten. Inkluderas Natura 2000-om-
råden så uppgår siffran till sex procent, vilket fortfaran-
de är en låg siffra, att jämföras med exempelvis Tysk-
lands 27 procent, Polens 17 procent och Danmarks 15 
procent. Sverige ligger efter, och har ett stort arbete med 
att skydda havsmiljön framför sig.  

Högt exploateringstryck ett hot
Naturreservaten kan utgöra en värdefull resurs för regio-
nal och lokal utveckling. Många människor uppskattar 
havet, stränderna och skärgårdarna, och det är angelä-
get att kunna erbjuda attraktiva och tillgängliga natur-
miljöer för både boende och besökare. De marina skär-
gårdsmiljöerna hotas av ett allt högre exploateringstryck 
av vindkraftsparker, olje- och gasledningar och kustnä-
ra boende, samtidigt som friluftsliv och rekreation blir 
allt viktigare för medborgare i dagens samhälle. Genom 
att bilda naturreservat kan man säkra allmänhetens till-
gång till attraktiva och natursköna områden. 

En ofta diskuterad fråga när det gäller reservatsbild-
ning är hur tomter med fritidshus och byggnader inom 
reservatet ska hanteras. I allmänhet undantas dessa från 

Havet mår inte bra, och en förbättring av havsmiljön står därför 
högt på den politiska agendan. Ett av verktygen för att nå en 
förbättring är att bilda marina naturreservat. I Sverige är idag 
sex procent av havet skyddat. I jämförelse med andra länder är 
detta en låg siffra, och Sverige har ett stort arbete med att öka 
skyddet av havsmiljön framför sig.

Nätverk av reservat
för en bättre havsmiljö

Naturreservaten ska bilda nätverk av representativa områden, så att livsmiljöer för alla arter säkerställs. Havet utgör en speciell miljö, eftersom 
havsområdena i hög grad påverkas av omkringliggande områden. Bilden är från Holmögadd.
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reservatsbestämmelserna, vilket medför att tomter och 
hus kan brukas på normalt sätt. Byggnader som inte 
står på en avgränsad tomt bör tillskrivas en yta som på 
samma sätt som ovan undantas reservatsbestämmelser-
na. Reservaten garanterar bibehållen god livsmiljö för 
fastboende och fritidshusägare, genom att motverka yt-
terligare exploatering.

miljöbalken styr
Hur reservatsbildningen ska gå till styrs av Miljöbalken, 
och arbetet utförs i första hand av länsstyrelserna. En del 
kommuner arbetar även aktivt med dessa frågor. De fles-
ta marina naturreservat omfattar både hav, stränder och 
öar. Natur-, kultur- och friluftsvärden vägs in när natur-
reservatet skall avgränsas. Havet utgör en speciell mil-
jö, där ett havsområde i hög grad påverkas av verksam-
heter utanför området. Därför måste reservaten i ma-
rin miljö vara ordentligt tilltagna, utan att för den skull 
”gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet 
skall tillgodoses” (Miljöbalken). För att inte inskränka 
mer än nödvändigt på nyttjandet av området delas na-
turreservatet ofta in i zoner, med olika föreskrifter för 
de olika zonerna.

Plan för skötsel
I samband med att ett naturreservat bildas utarbetas även 
en plan för hur det skall förvaltas och skötas. De flesta 
naturreservat bildas inte bara i bevarandesyfte, utan ska 
även tillgodose behovet av områden för friluftsliv. Infor-
mationstavlor, stigar och parkeringsplatser kan exempel-
vis göra att besökare kanaliseras bort från extra känsli-
ga områden. Skötselplanen ska även ange hur de mari-
na naturvärdena inom reservatet ska följas upp och bi-
behållas. I arbetet med skötselplanen är en aktiv dialog 
mellan myndigheten, markägare och andra berörda ak-
törer av stor betydelse. Utveckling av besöksturism, lo-
kalisering av gästbryggor, skötsel av gamla sjömärken 
och brukande av marken är frågor som hanteras i sköt-
selplanen, och som kräver en lokal medverkan.

Nätverk av reservat

Fakta: NatioNellt miljömål, HaV i BalaNS 
Samt leVaNde kUSt ocH Skärgård
Enligt det nationella miljömålet ska Västerhavet och 
Östersjön 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. Nä-
ringar, 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.

Målet är att Sverige år 2010 ska ha minst 26 
marina naturreservat.

acceptans hos lokalbefolkningen
Det största arbetet i reservatsbildningsprocessen är att 
få acceptans hos lokalbefolkningen och andra berörda. 
Ofta är de i början väldigt kritiska till reservatsbildning-
en och har farhågor att all verksamhet i området kom-
mer att förbjudas. Man är rädda för fiske- eller jaktför-
bud eller att man inte ska få rå om sin stuga. 

Oron grundas ofta på rykten eller missuppfattning-
ar. Föreskrifterna för naturreservaten sätts utifrån syftet 
med naturreservatet och vilka hot mot naturvärdena som 
utpekats. När det gäller fiske så är det lokala småskaliga 
fisket sällan ett hot mot naturvärdena, utan bidrar istäl-
let till att kulturvärden såsom gamla fiskelägen och fiske-
fyrar bevaras. Fisket bidrar också till att bibehålla en le-
vande kust och skärgård. På samma sätt regleras jakten 
enbart om den äventyrar fågel- eller viltstammar i om-
rådet. Jakt- och fiskeintresserade har i många fall sam-
ma mål som reservatsförvaltaren, nämligen att upprätt-
hålla livskraftiga populationer av vilt och fisk.

En del av arbetet med att bilda naturreservat består 
i att hålla möten med lokalbefolkningen och andra be-
rörda. På så sätt brukar många frågetecken rätas ut, och 
förståelsen ökar för att reservatsbildning är en nödvän-
dig del i arbetet med att förbättra vår havsmiljö.

många människor uppskattar kustens naturmiljöer, och det 
är viktigt att denna typ av områden hålls tillgängliga för både 
boende och besökare. Bilden tagen på askö i trosa skärgård.
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