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ATT FÖRVALTA HAVSMILJÖN

I Svenska Högarnas naturreservat i 

Stockholms län har försök gjorts att ta 

fram en naturvärdeskarta för de marina 

miljöerna. Kartan bygger på en summe-

ring av sannolikheter att det förekommer 

egenheter som ses som positiva utifrån 

ett naturvårdsperspektiv och sådana 

som ses som negativa. Metoden är för-

hållandevis billig, och skulle kunna fung-

era som ett underlag för naturvärdesbe-

dömning och jämförelse av områden. I 

nuläget är detta mycket svårt eftersom 

det ännu inte fi nns några fullt fungerande 

riktlinjer för bedömning av vad som är 

värdefullt i våra marina miljöer.

 Naturvården ställs hela tiden inför nya 
utmaningar. Under de senaste åren har 
Sveriges marina miljöer äntligen börjat få 
den uppmärksamhet de förtjänar. 

Vad är skyddsvärt?

Det är emellertid långt ifrån självklart vad 
som bör anses som skyddsvärt. Artrika 
och unika miljöer brukar oft a lyft as fram 
som särskilt skyddsvärda. Men i artfattiga 
Östersjön, där många livsmiljöer liknar 
varandra, är det få områden som kan värde-
ras utifrån dessa kriterier. Samtidigt fi nns 
oft a begränsat med kunskap om andra 
värden såsom exempelvis områdens funk-
tion för reproduktion eller som tillfl ykts-
områden. Den kunskap som fi nns är även 
oft a generell medan detaljerade områdes-
beskrivningar är ovanligt. Bedömningar av 
marina områdens naturvärden har därför 
oft a varit baserade på alldeles för lite fakta.

Naturvården har ett behov av att värde-
ra natur, att tycka att viss natur är mer 
värdefull än annan. Ett problem är dock 
att det i princip bara är marinbiologer som 

har kunskaper om hur naturen ser ut och 
fungerar under ytan, och vi i förvaltning-
en upplever att de ogärna omsätter sina 
kunskaper i de värderingar som naturvår-
den behöver. Företeelser och organismer 
anses också olika viktiga av olika forskare, 
och kritik forskare emellan är därför ound-
viklig. Det är därför angeläget att diskutera 
vilka kriterier som är viktiga för att bedö-
ma naturvärden i Östersjön.

Bedömningen avgör skydd

Från ett naturvårdsperspektiv är natur-
värdesbedömningen grundläggande. Vid 
prioriteringar av skyddsinsatser måste 
naturvårdaren vara någorlunda säker på 
att det är de riktigt värdefulla områdena 
man satsar på. När marinbiologiska inven-
teringar görs i naturvårdssyft e är det därför 
mycket viktigt att, redan innan invente-
ringen görs, tänka eft er vilken kunskap 
som är nödvändig för att bedöma områdets 
naturvärde. Självklart behöver underlag 

även samlas in för områdets skötsel, men 
bedömningen av skyddsvärdet är primär. 

Inventering av Svenska Högarna

Svenska Högarna ligger i Stockholms 
yttersta skärgård innan det öppna havet tar 
vid. Reservatet inkluderar en ögrupp på 71 
öar där huvudön är ca 0,5 km2 stor, omgi-
vet av ett ca 26 km2 stort havsområde med 
maxdjup nedåt 100 m. Miljön utmärks av 
vågexponerade klippstränder, men det 
fi nns även mindre exponerade miljöer och 
några väl skyddade vikar. Ett av reservatets 
syft en när det bildades 1988, var att skydda 
de marinbiologiska värdena. Dessa värden 
beskrevs emellertid aldrig i reservats-
beslutet. Under 2006 lät därför länsstyrel-
sen utföra en större marinbiologisk kart-
läggning och naturvärdesbedömning av 
Svenska Högarnas naturreservat för att ta 
reda på om området har de marina natur-
värden som angetts i reservatsbeslutet.

Fint och fult
i den marina naturvården
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Blåstången är en av de 

arter som indikerar att 

det fi nns naturvärden 

på en plats.
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Mycket högt naturvärde

Högt naturvärde

Lågt naturvärde
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Ett förslag till karta över naturvärdena på Svenska högarna. I kartan 

har positiva och negativa egenskaper summerats.

Svenska högarna är den yttersta utposten mot Östersjön i Stockholms 

skärgård, och är sedan 1988 skyddat som naturreservat.

Modellering av egenskaper

En svårighet med marinbiologiska inven-
teringar är att de är dyra och mödosamma. 
Det fi nns inga fl ygbilder för undervat-
tensmiljöerna. Samtidigt är det omöj-
ligt att besöka varenda plats för att få en 
heltäckande bild. Vid inventeringen av 
Svenska Högarna besöktes strategiska och 
representativa platser. Den information 
som samlades in användes däreft er för att 
modellera, eller skatta, sannolikheten för 
att ett område hyser vissa arter eller egen-
skaper vars naturvärden det idag råder 
konsensus om.

• Blåstång – indikerar naturvärden
• Kransalger – indikerar naturvärden
• Fintrådiga alger på hårt substrat 

– indikerar låga naturvärden
• Fintrådiga alger som växer på blåstång 

– indikerar låga naturvärden
• Lösliggande alger – indikerar låga 

naturvärden
• Svavelbakterier – indikerar låga natur-

värden

De egenskaper som beskrivs som negativa 
indikerar övergödning och de som ses som 
positiva indikerar en mer naturlig havs-
miljö.

Summan av fi nt och fult

Sannolikheten för att de olika algerna och 
egenskaperna ska fi nnas på specifi ka loka-
ler visades i kartor. Företeelserna gavs olika 
vikt för att tillsammans ge ett underlag för 
en beskrivning som speglar vår allmänna 
bedömning. Kartorna sammanfattades 
däreft er i en naturvärdeskarta som visar 
summan av alla positiva och negativa egen-
skaper där ett högt värde också indikerar 
högt naturvärde. Kartan visar att de grunda 
områdena ned till 5-10 m djup domineras 
av höga och mycket höga naturvärden där 
de huvudsakliga ytorna med mycket höga 
naturvärden återfi nns på ögruppens östra 
sida, vilket överensstämmer med dykarnas 
observationer.

Metoden som vi beskrivit är i sin linda. 
I modelleringen som gjordes för Svenska 
Högarna handlade naturvärdesbedöm-

ningen mycket om huruvida reservatet var 
negativt påverkat av övergödning. För att 
kunna göra bra naturvärdesbedömningar 
behövs fl er organismer och egenskaper 
som kan indikera såväl högt som lågt 
naturvärde och som inte bara visar huru-
vida ett vattenområde är övergött eller ej. 
Det handlar dels om huruvida olika natur-
typers värde skiljer sig åt även i opåverkat 
tillstånd, dels om eff ekter av andra påver-
kansfaktorer som t.ex fritidsfi ske, yrkes-
mässig båttrafi k och fritidsbåtar.

Någon måste tycka till

En erfaren naturvårdare sa en gång att 
naturvården är en humanism där det av 
nöden krävs att människor tycker till, att 
någon till syvende och sist bestämmer sig 
för att ”detta är fi nt och detta bör vi skydda” 
och ”detta är mindre fi nt och är inte värt 
vår insats”. För att kunna göra dessa slutgil-
tiga omdömen krävs emellertid ett så gott 
underlag som möjligt. Vi tror att natur-
värdeskartan skulle kunna bli ett sådant 
verkty g. S
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