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Marina natura 2000 naturtyper 

Kod Naturtyp Luontotyyppi

1130 Estuarier (Älv och åmynningar) Jokisuistot

1150 Kustnära laguner (Flador) Rannikon laguunit

1160 Stora grunda vikar och sund Laajat matalat lahdet

1170 Rev Riutat

1620 Skär och små öar i Östersjön Itämeren luodot ja saaret

1630 Havsstrandängar av Östersjötyp Itämeren rantaniityt

1640 Sandstränder med perenn vegetation i Östersjön Itämeren hiekkarannat, joilla on monivuotista 
ruohovartista kasvillisuutta



1130 Estuarier



Kyroälv estuarie



1150 Laguner (Flador)
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1150 Laguner (Flador)



1160 Stora grunda vikar och sund





1170 Rev



1640 Sandstränder



1630 Havsstrandängar





Artikel 17 rapportering till EU

• Vart 6:e år ska en rapport lämnas in till EU-kommissionen om hur 
habitatdirektivet genomförts. Bevarandestatusen hos de naturtyper och 
arter som är listade i direktivets bilagor utvärderas. 
– Natura 2000-naturtyper, såsom estuarier, laguner, rev osv.
– Prioriterade däggdjur, såsom vikare, tumlare, gråsäl och knubbsäl
– Vissa fiskar, såsom siklöja, sik och harr



Tillstånd 
2013







Muddrade laguner och vikar

Den ekologiska utmaningen



Den fysiska utmaningen

Strandmodifieringar, pirar etc.



Den ekosystembaserade utmaningen
• Idag är nästan hälften av 

fiskrekryteringsmiljöerna 
exploaterade (analys i Stockholm)

• Årlig exploateringstakt 0.5-1%

Sundblad & Bergström 2014. AMBIO

Foto: Ulf Bergström

Vad är den samlade 
effekten av all påverkan?



8 % av Västerbottens
grundområde är påverkat

av muddring

31 % av fisklekplatserna är
påverkade



www.seagis.org

Summering:
• Unik mängd med värdefulla naturtyper i Kvarken
• De grunda vågskyddade miljöerna är extra 

värdefulla
• De grunda miljöerna är mest utsatta
• Den samlade effekten av alla små 

påverkansfaktorer är stor!



Frågor?
Kommentarer?

www.seagis.org

Tack för lån av foto, 
Vincent Westberg,
Jaakko Haapamäki, 
Anniina Saarinen och 
Emma Johansson
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