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Åtgärd att införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden (befintliga/nya, där 
sådana inte finns idag). 

Motivering För att säkerställa att bevarandemålen i marina skyddade områden som 
exempelvis Natura2000-områden uppfylls krävs att skadlig verksamhet regleras. 
Det innebär att man behöver införa lämpliga bevarandeåtgärder i marina 
skyddade områden där sådana inte finns (befintliga och nya områden). Det kan till 
exempel vara fiskereglering, restaurering, begränsningar av störande 
verksamheter. Nya åtgärder kan behövas om det kommit fram ny kunskap, eller 
om man har ett gammalt beslut för ett naturreservat där man inte beaktat de 
marinbiologiska värdena. Syftet med skyddet kan ha ändrats. Detta kan vara en 
följd av resultatet i den nationella handlingsplanen för marina skyddade områden 
som avses tas fram under 2016. Genom denna åtgärd ökar möjligheten att nå 
bevarandemålen i de marina skyddade områdena (Havs- och vattenmyndigheten 
2014c). 

Miljökvalitetsnorm  C.3 (1.2d), C.4 (1.6e), D.1, D.2, C.1, C.2 (HVMFS 2012:18, del 3) 
 
Beskrivningen av god miljöstatus (HVMFS 2012:18, bilaga 2 del A, pkt om 
biodiversitet, genom föreskrifter som reglerar verksamhet som hotar arter och 
habitat) 

Genomförande Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret för åtgärden. 
 
Länsstyrelserna påtalar behov av förvaltningsåtgärder hos berörda myndigheter 
som de identifierar i arbetet med förvaltningsplanerna i de fall länsstyrelserna 
själva inte anser sig vara mest lämpade att vidta åtgärderna. Beroende på vilken 
typ av förvaltningsåtgärd som krävs kan ett flertal myndigheter och beslutsorgan 
bli inblandade i arbetet. Detta kräver tydlig ansvarsfördelning mellan berörda 
myndigheter.  
 
Åtgärder kan införas med olika typer av lagstiftning, exempelvis fiskelagstiftningen 
eller sjötrafikförordningen. 

Lagstiftning/regelverk  Arbetet med införande av skyddade områden sker med stöd av 7 kap. miljöbalken 
och förordningen om områdesskydd (1998:1252).  Fiskelag (1993:787),  
Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, Den 
gemensamma fiskeripolitiken 

Miljömål Sverige har, inom ramen för såväl internationella konventioner som nationella 
etappmål, åtagit sig att skydda minst 10 % av havsarealen till år 2020. 

Bakgrund Marina skyddade områden med ändamålsenliga föreskrifter och 
förvaltningsåtgärder kan vara ett viktigt sätt att undanta vissa skyddsvärda 
områden från belastningar såsom fysiska störningar från exploatering och viss 
marin aktivitet/rekreation. De skyddade områden som finns har i vissa fall inte 
tillräckliga bevarandeåtgärder eller bristande förvaltning. Exempelvis har skyddet i 
form av Natura 2000 habitat visat sig vara otillräckligt för att bevara viktiga 
livsmiljöer för fisk (Sundblad et al. 2011).  

Geografisk 
omfattning 

Nordsjön och Östersjön. Nationell nivå.  kustzonen, territorialhavet och ekonomisk 
zon 

Koordinering  
EU-direktiv 

Art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet 

Regional 
koordinering 

Åtgärden har främst lokal applicering men i fråga om fiskereglering utanför 
trålgränsen behöver koordinering ske med berörda medlemsländer.   
 

Bieffekter  befolkning, (socioekonomiska faktorer) människors hälsa,  materiella 
tillgångar : Möjliga lokalt negativa effekter vid begränsningar av 
verksamheter i havsmiljön till exempel begränsningar i fiske, båttrafik 
eller exploatering. Kan dock även ha positiva effekter för turism 
etcetera.  

För att förebygga eller undvika negativ påverkan på exempelvis lokalt näringsliv 
krävs lokal förankring och samarbete med aktörer och andra intressenter vid 
inrättandet av områdesskydd och skötselplaner 

Samhällsekonomiska 
konsekvenser 

Kostnads-nyttoanalys och kostnadseffektivitet har analyserats, se kapitlet 
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet 

Uppföljning Havs- och vattenmyndigheten ska, enligt 2015 års regleringsbrev, redovisa 



åtgärder som vidtagits i syfte att nå bevarandemålen i marint skyddade områden, 
framförallt vad avser fiske som är skadligt i förhållande till bevarandemålen i 
dessa områden.  

Ytterligare 
information 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/bevarandeatgarder-2014.html 

 


