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9 marina naturtyper 

och 2 kusttyper med marin undervattensdel

Naturtyper

HAV

1110 Sandbankar

1130 Estuarier

1140 Blottade ler- och sandbottnar

1150 Laguner

1160 Vikar och sund

1170 Rev

1180 Bubbelstrukturer

1650 Smala Östersjövikar

8330 Havsgrottor

Naturtyper

KUST

1610 Åsöar i Östersjön

1620 Skär i Östersjön



Bedömningar av bevarandestatus för

naturtyper, artikel 17
Ta fram areal (per 

biogeografisk region och 
inom N2k)

Ta fram referensvärde på 
areal (per biogeografisk 

region)

Ta fram 
utbredningsområde (per 

biogeografisk region)

Ta fram referensvärde på 
utbredningsområdet (per 

biogeografisk region)

Väga samman 
bedömningarna till 
naturtypens totala 
bevarandestatus

Ta fram data på och 
bedöma strukturer och 
funktioner, inkl typiska 

arter

Sammanställa data och 
bedöma naturtypens 

framtidsutsikter

Bedöma 
bevarandestatusen på 

naturtypens areal

Bedöma 
bevarandestatusen på 

naturtypens 
utbredningsområde

Inmatning i databas (sker kontinuerligt under arbetets gång). 

Avstämningsmöten 

med referensgrupper 

naturtypsvis



Bedömning

Samlad

Bedömning

Naturtyp

•Area *

•Utbredning *

•Kvalitet

•Prognos(trend)

•Samlad bedömning







Artikel 17-rapportering

- nuläge

• Senaste rapporteringen 2013

• Biogeografisk uppföljning 

→ Engångsinsatser (utveckling, inventeringar, pilotdrift etc)

→ Undersökningstyper (beslut vår 2017)

• Vägledningar/svenska tolkningar (beslutade vår/sommar 2017)

→ ”Nya” för bubbelrev (1180); havsgrottor (8330)

→ Uppdaterade och reviderade: 1110, 1130, 1140, 1150, 

1160,1170, 1610, 1620, 1650



Biogeografisk uppföljning

Påverkan bentiska samhällen (Metria)

Blottade ler och sandbottnar (1140) (GU)

Visuella metoder (flertal univ, länsstyrelser, utförare mfl.)

Yngelprovfiske (”sprängningsmanualen”) (SLU-aqua)

Ålgräs och annan långskottsvegetation



Artikel 17-rapportering

- nuläge

Engångsinsatser och drift/pilotdrift har genererat 

data och ökad kunskap:

1110, 1130, 1140, 1160, 1170 (in- och utsjö), 1180, 1650, 8330

Sammanställning och analys 



Artikel 17-rapportering 2019 

Vad ska göras?

• Nästa rapportering till EU 2019

• Bedömningsarbetet sker under 2018

• Arbetet samordnas med havsmiljödirektivet

• Nya nationella naturtypskartor (fastställda vägledningar)

• Revidera referensvärden

• Övriga underlag (regional uppföljning, mm)

• Analysera data
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