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Efter flera års intensivt arbete fattade Länssty-
relsen under våren 2020 beslut om att utvidga 
Svenska Högarnas naturreservat. Detta gör re-
servatet till Sveriges största med en yta på cirka 
61 000 hektar, där mer än 99 procent utgörs av 
hav. Här finns en rik mångfald både över och un-
der ytan.

Syftet med Svenska Högarnas naturreservat är att 
skydda, bevara och utveckla ett ytterskärgårdsom-
råde med höga natur- och kulturvärden. Värden för 

ett rörligt friluftsliv ska också tillvaratas, förutsatt att inte 
känsliga natur- eller kulturvärden störs. Målsättningen är 
att reservatet ska utgöra ett referensområde för forskning, 
undervisning och miljöövervakning. Naturreservatet ska 

dessutom bli en del av ett nätverk av skyddade marina om-
råden i Östersjön som bidrar till att upprätthålla ett gynn-
samt tillstånd för havets livsmiljöer och arter. Reservatet 
innebär också att mer än 10 procent av havsarealen i Stock-
holms län nu är skyddad.

Pärla i ytterskärgården 
Svenska Högarna är beläget längst österut i Stockholms yt-
terskärgård cirka 35 km ost om Möja. Skärgården omfattar 
Storön, där kulturhistorisk bebyggelse fi nns liksom mindre 
ytor skog och ängsmark, samt fl era mindre öar och skär 
med karg naturmark. I övrigt består reservatet av havsom-
råden som omsluter ögruppen och sträcker sig cirka tre 
mil i nordostlig riktning förbi Svenska Björn. Här fi nns 
ett mosaikartat undervattenslandskap med blåmusselrev, 

Svenska Högarna 
- Sveriges största marina naturreservat
✒ Ingrid Nordemar, Länsstyrelsen Stockholm

Svenska Högarna består av en större bebodd 
huvudö samt flera obebodda mindre öar och 
skär, där djurlivet dominerar.
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djupa grus- och mjukbottnar samt delvis rörliga sandbott-
nar. Närmare land påträffas frodiga algbälten och enstaka 
små skyddade havsvikar med känslig mjukbottenvegeta-
tion, som exempelvis kransalgerna havsrufse (Tolypella nidi-
fi ca) och borststräfse (Chara aspera). I början av 2000-talet 
observerades även ålgräs på en lokal. Miljöerna ger förut-
sättningar för ett rikt marint djurliv med ovanligt mycket 
sjöfågel och gråsäl som bidrar till unika naturupplevelser.

Frodiga algbälten
Dykundersökningar utförda år 2006 respektive 2016 be-
skriver undervattensväxtligheten som i allmänhet frisk och 
med god täckning. Nära land växer blåstångsbälten ner till 
cirka sju meters djup, och enstaka tångplantor förekom-
mer ner till åtminstone nio meters djup. Tången är delvis 
täckt med påväxtalger, exempelvis brunslick, vilket tyder på 
näringspåverkan eller brist på små betande kräftdjur och 
snäckor. Tångludd, en annan vanlig påväxtalg, är dock för-
knippad med de artrika algbälten som också karaktäriserar 
området. 

Rödalgerna som breder ut sig nedanför tångbältet upp-
visar en rik biologisk mångfald, där de vanligaste arterna 
är ullsläke, rödblad, storvuxen kräkel, rödris och rödslick. 
Rödalgsbälten fi nns också på de mer vågexponerade blå-
musselreven, och enstaka vegetation har noterats på drygt 
30 meters djup. Det stora skafferiet av grunt växande blå-

Dykinventeringar vid Svenska Högarna visar bland an-
nat stora blåstångsbälten och artrika rödalgsamhällen. 
Dessvärre finns även här höga halter näringsämnen som 
gynnar påväxt av fintrådiga alger på tången. 

Hårdbotten under tångbältet med bland annat bergborsting, rödplysch, rödblad och blåmusslor. 
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musslor nyttjas av bland annat ejder och alfågel. God till-
gång på föda där ejdern häckar är en förutsättning för ar-
tens relativt goda bestånd i området.

Salta sillar och söta gäddor
Provfi sken visar att fi sksamhället vid Svenska Högarna do-
mineras av marina utsjölevande arter, dvs. strömming och 
skarpsill. De har spridda lek- och uppväxtområden i Stock-
holms skärgård, och inför leken samlas de i stora mängder 
i anslutning till grundområden utanför Svenska Högarna. 
Under perioder av god torsktillgång i Östersjön har torsk 
varit vanlig i området, men för närvarande är den sällsynt. 
Den vanligaste plattfi sken är skrubbskädda, men piggvar 
förekommer också. Bland områdets arter med ursprung i 
sötvatten fi nns gädda och abborre. I dagsläget är tillgången 
på abborre relativt begränsad, men den förekommer spora-
diskt i större stim. Ett unikt bestånd av gädda har påträffats 
vid Svenska Högarna, trots att arten är mycket ovanlig i 
närliggande ögrupper. Att gädda förekommer här förklaras 
troligtvis av en särskilt gynnsam lekplats med stort sötvat-
tensutfl öde från våtmarkerna på Storön i kombination med 
mycket begränsat fritidsfi ske. 

Sommartid syns stora mängder småfi sk i tångbältet. 
Framför allt är det storspigg och elritsa som rör sig där och 
gärna äts av större fi sk och tärnor. På grund av nedgången 
på rovfi sk domineras Östersjöns skärgårdar generellt av så-
dan småfi sk. I övrigt påträffas till exempel tånglake, tejste-
fi sk, tångsnälla och fl era arter av simpor i området. 

Sjöfåglar i fokus
Sedan 1970-talet har återkommande fågelinventeringar 
och ringmärkningsprojekt utförts vid Svenska Högarna. 
Från mitten av 1980-talet har Skärgårdsstiftelsen gjort 
årliga sjöfågelinventeringar, och sedan 2015 samordnar 
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Sillgrissla häckar i kolonier vid Svenska Högarna. 
Den är en långlivad havsfågel som lever av fisk som 
ofta fångas långt ut till havs. Vanligen kommer de 
tillbaka till samma häckningsplats år efter år. 
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Vid Svenska Högarna finns gott om skär där 
säl ömsar päls om våren.

Tordmular på klippa utanför Storön.
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Länsstyrelsen den nationella kustfågelövervakningen där 
sjöfåglar inventeras vid Svenska Högarna. Sommaren 2016 
hittades dessutom en rekordgammal (42 år) sillgrissla som 
ringmärktes på Stora Karlsö 1972. 
 
Fiskeregleringar
Inför ombildningen av Svenska Högarna till ett marint na-
turreservat blev det aktuellt att se över områdets avgräns-
ning, och Länsstyrelsen uppdrog åt två forskare att studera 
sillgrisslors och tordmulars födosöksområden under häck-
ningsperioden. Man konstaterade att fåglarna regelbundet 
fl yger långt ut till havs (uppåt två mil) för att fånga by-
tesfi sk, och de dyker till åtminstone 40 meters djup. Det 
ombildade reservatet inkluderar därför en så stor del av 
fåglarnas födosöksområden som möjligt, samtidigt som allt 
fi ske förbjuds. Bifångst i nät är annars en vanlig dödsorsak 

för dessa sjöfåglar, och brist på bytesfi sk kan också påverka 
både häckning och överlevnad. Eftersom fi sket i området 
delvis regleras genom särskilda internationella överens-
kommelser kommer Länsstyrelsen i samarbete med Havs- 
och vattenmyndigheten att driva fortsatta förhandlingar 
inom EU:s gemensamma fi skeripolitik. I nuläget förekom-
mer ett storskaligt industritrålfi ske efter framförallt skarp-
sill och strömming/sill.

Ett levande maritimt kulturarv
Svenska Högarna har en lång historia som både fi skehamn 
och fyrplats. Betydelsen av strömmingsfi sket kan spåras 
tillbaka till 1400-talet och periodvis har uppemot 100 per-
soner bott säsongsvis på öarna. Numera fi nns endast en 
bofast familj, men området har fl era tusen besökare varje 
år. Man kommer till Svenska Högarna för att uppleva den 
lugna ytterskärgården, det karga maritima landskapet med 
de storslagna vidderna och unika gamla kulturmiljöer som 
samsas med ett rikt fågelliv. Efter några timmar i denna 
avskilda miljö framstår huvudstadens puls som mycket av-
lägsen.
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Svenska Högarna lockar till sig många 
besökare, bland annat fågelskådare.

Svenska Högarnas naturreservat 
i Stockholms ytterskärgård är 
numera Sveriges största marina 
reservat och mer än 99 procent 
består av hav och livet där.
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