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Havmiljödirektivet 

HMD ska med hjälp av kartläggning av belastning och status 

definiera miljökvalitetsnormer. 

• Rapporteringsenhet: km2 or % i relation till naturligt utbredning 

• Stark koppling till habitat direktivet och vattendirektivet 

• Regional samordning 
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Samordning mellan AHD och HMD 

• Bedömning av samma geografiska enhet? 

• Koordinering av referens- och gränsvärden? 

• Samma dataunderlag? 
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Liknande krav = Synergier 
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Problem Tidsplan HMD ≠ AHD 
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Praktisk samordning - Geografiskt 
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Praktisk samordning - Geografiskt 
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Praktisk samordning - Geografiskt 
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Praktisk samordning - Geografiskt 

Vilka Naturtyper är representativa för vilka Broad Habitat Types? 

Pågående arbete på ArtDatabanken 
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Integrationsmetoder inte definerad än 
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Holistiskt bedömning – broad habitat types 

Kartläggning av 

            fysiskt förlust                          fysiskt störning 

på havsbotten 

 
 

Utsträckning av habitat 

= HD ”range/area covered by 

habitat type wihtin range” 

Biologisk och abiotiskt struktur 

mot fysiskt störning 

Habitat kvalité  

= HD ”specific structures and 

functions” 

Främmande 

arter 

Eutrofiering 

Miljögifter 

Hydrografi 
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Fysisk förlust och störning 

• Fysiskt störning – Kartläggning av belastning: 

• Utsjön: Benthis – trålning 

• Kustzonen: SeaGIS/BSII/SYMPHONY 

• Fysiskt förlust – Kartläggning av belastning: 

• Utsjön: BSII/SYMPHONY/SeaGIS 

• Kustzonen: BSII/SYMPHONY/SeaGIS 

• Fysiskt störning – Struktur 

• Utsjön: OSPAR BH3/Benthis - Trålning 

• Kustzonen: ingen bedömning 2018 

OSPAR BH3 
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Bedömning av habitatkvalité 
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• Stark koppling till art- och habitatdirektivet beroende på 

geografiska enheten 

• HELCOM: ”Condition of benthic habitats” 

• Utsträckning av en viss naturtyp = AHD ”area” 

• Distribution av en viss naturtyp = AHD ”extent” 

• Habitatkvalité: Databrist därför användning av proxy? 

 

 

Test pågår i svenska vatten (Artdatabanken + AquaBiota inom HELCOM 

samarbete) 
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Sammanfattning 

• Samordning mellan hmd och ahd är oundvikligt 

• Måste bygga på representativitet 

• Utvecklas vidare efter IB 2018  
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Havsmiljödirektivet som katalysator för art-/habitatdirektivets 

åtgärdsarbete 



För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot”  

Tackar! 
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