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Arbetsområde



Vad har varit våra mål
1. Ta fram bättre kartunderlag för planering och förvaltning

 Utvalda N2000 habitat
 Heltäckande HELCOM Underwater Biotopes (HUB)
 Mänskligt tryck
 Miljövariabler

2. All kartunderlag skall vara gränslösa

3. Analysera belastning på habitat/biotoper orsakat av trycket från mänskliga aktiviteter

4. Analys av skyddsområdenas placering i förhållande till habitat/biotoper

DESSA FINNS NU PÅ 
KARTTJÄNSTEN



Vad kommer jag att prata om

• Bakgrund

• Insamling av data

• En ny modellerings metod

• HUBar och N2000

• Kartor över mänskligt tryck och belastning

• Skyddsområdes analyser 



Bakgrund för arbetet

HABITAT DIREKTIVET (92/43/EEG)

RAMDIREKTIVET OM EN MARIN STRATEGI 
(2008/56/EG)

RAM FÖR HAVSPLANERING (MSP) (2014/89/EU)

ÅTSKILLIGA NATIONELLA 
/INTERNATIONELLA 
BESTÄMMELSER/STRATEGIER
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Insamling av data

• Samarbete mellan många projektpartners och även utomstående källor

• Ännu finns det data som kunde läggas till (men man måste ju börja i någon 
ända)

• Utmaningar
• Tillgänglighet (t.ex. känsligt data eller höga kostnader)
• Data sprit på många instanser och enheter

• Inventerings data från Finland 17 373 punkter och Sverige 13 388 punkter 
från tidigare projekt



NY METOD!

Expert Assisted Modelling

MILJÖVARIABEL DATABIOLOGISKT DATA

”STATISK KARTPRODUKT””ANPASSNINGSBAR KARTPRODUKT”

Arters preferenser
Geografiska egenheter

Resultatet är kartor över sannolika områden där 
du kan träffa på specifika arter/biotoper





Sammanställning av miljövariabler 

Några exempel på miljövariabler som använts

DJUP EXPONRING

SALINITET LJUS







Mänskligt aktiviteter och belastning på miljön

• Effekten av mänskliga aktiviteter

Kombinera all belastnings data 
för at visa kumulativ effekt

Mänsklig belastnings 
modellering för enskilda 

tryck kategorier

Data över mänskliga 
aktiviteter

Modell över tryck 
orsakade av enskilda 

aktiviteter

Kombinera enskillda 
tryck till “tryck 

kategorier” (MSDF)

Vägning av tryckens 
effekt på habitat och 

biotoper

Habitat data
(N2000)

Biotop data
(HUB)
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23 HUBar
7 N2000 habitat
9 Tryck kategorier



Kumulativ belastning



Några resultat från skyddsområdes analysen

• Representativitet (% av 
biotopen/habitatet är skyddad) 
bör ses över

• Sverige har lägre 
representativitet men starkare 
lagligt skydd jämfört med 
Finland

• Nationella tolkningen av N2000 
habitat definitionerna bör 
harmoniseras (EU definitioner 
vaga)

CR EN



Nästa steg

• Modelleringar av nutid => modellering av framtids scenarion

• Skyddsområdes analyserna bör utvecklas vidare
• Konnektivitet
• Lagligt skydd
• Bredare dataunderlag 
• Inkludera ekosystem baserad förvaltning

• Vikten av att inte bara ha data från insidan av skyddsområden och 
från olika områden

• Modellering är ett bra verktyg men kan inte ersätta 
fältobservationer helt och hållet 



www.seagis.org
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