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Bakgrund  
– Vatten från källa till hav
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Världens vatten utgör en ändlig resurs 
som vi har ett gemensamt ansvar att 
förvalta. Vatten täcker 70 procent av jor-
dens yta och är en grundförutsättning 
för allt liv på vår planet. Vattnet känner 
inga gränser och rör sig i ett evigt krets-
lopp mellan atmosfär, mark och hav. 
Flera av jordens artrikaste ekosystem 
finns i vatten och hundratusentals arter 
av växter och djur lever i världens alla 
sjöar, floder och hav. För oss människor 
är tillgången till rent dricksvatten avgö-
rande för vår överlevnad. I många län-
der är dessutom fisk och annan sjömat 
en livsnödvändig födoresurs. 

Människans framfart har dessvärre 
förändrat jordens havs- och vattenmil-
jöer i grunden, och den biologiska 
mång falden minskar nu i alarmerande 
fart. Den biologiska mångfalden är i sin 
tur nära kopplad till klimatfrågan – det 
gäller såväl i akvatiska som i landbase-
rade ekosystem. Friska vattenmiljöer 
med rik biologisk mångfald har större 
förmåga att klara de miljöförändringar 
som blir effekten av ett förändrat kli-
mat. Jordens hav och sötvattensmiljöer 
är samtidigt enormt viktiga för att fånga 
in koldioxid och reglera klimatet. Hur vi 
människor hanterar våra hav och söt-
vatten är därför avgörande för hur både 
vår och planetens framtid kommer att se 
ut. För att lösa de utmaningar vi står 
inför krävs samarbete och ett samlat 
grepp om vattenfrågor i bred bemärkelse

Naturskyddsföreningens arbete 
med hav och sötvatten (hädanefter för-
kortat till hav och vatten) syftar till att 
skydda arter och ekosystem, att mot-
verka att akvatiska miljöer förorenas 
och förstörs samt att de resurser och 
naturnyttor som jordens sjöar, floder 
och hav förser oss med nyttjas hållbart. 

Vattnets kretslopp
Vattnets kretslopp från källa till hav 
och tillbaka igen kopplar samman jor-
dens landområden med haven genom 
att vattnet rör sig i en oavbruten cirkel 
av avdunstning och transpiration, kon-
densation, nederbörd, infiltration och 
avrinning. Haven innehåller cirka 97 
procent av allt vatten på jorden medan 
sötvattnet, som är helt centralt för livet 
på land, endast utgör tre procent av värl-
dens vatten. Av denna lilla del består 
majoriteten av glaciärer, följt av mark- 
och grundvatten. Endast en bråkdel av 
allt sötvatten finns tillgängligt som yt-
vatten i jordens floder och sjöar.

Nederbörden som faller i form av regn 
och snö kommer att infiltrera i marken 
och bilda mark- och grundvatten. Det 
som inte infiltreras rinner av i form av 
ytvatten och samlas i vattendrag, sjöar 
och våtmarker. En del av det vatten som 
infiltrerar bildar så kallat grönt vatten 
– vatten som finns bundet i jorden och 
som växtligheten kan utnyttja. Det gröna 
vattnet återförs till atmosfären genom 
växternas cellandning och avdunstning 
– dessa processer kallas med ett gemen-
samt namn för evapotranspiration. Det 
vatten som inte binds i marken eller tas 
upp av vegetationen bidrar till att fylla på 
grundvattnet. Grundvatten tillsammans 
med ytvatten utgör det vatten som finns 
tillgängligt för oss människor att ta ut i 
brunnar och vattentäkter - så kallat blått 
vatten. Både det vatten som rinner av på 
ytan och det som bildar grundvatten rör 
sig nedåt i systemet för att så småning-
om nå havet. Där fortsätter vattnet sin 
rörelse genom storskaliga strömmar i 
världens oceaner där djupvatten bildas 
vid jordens poler och trycks upp till ytan 
i uppvällningszoner världen över. 
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vanligt att det uppstår syrebrist när det 
ska brytas ner. I näringsfattiga sjöar 
däremot är vattnet klart, antalet arter är 
ofta lägre än i näringsrika sjöar och det 
uppstår sällan syrebrist. I rinnande 
vatten avgörs levnadsvillkoren för växter 
och djur framför allt av det strömmande 
vattnets hastighet och om det finns 
vandringshinder i vattendraget som 
försvårar för fisk och andra djur att röra 
sig fritt. 

Livet i havet har andra förutsättningar 
och begränsas inte i sin utbredning på 
samma sätt som arter i sjöar och 
vattendrag. Det finns en enorm mångfald 
av arter och livsmiljöer i världens olika 
hav, från kusten till de största djupen. I 
dagsläget har ungefär en kvarts miljon 
marina arter beskrivits och totalt upp-
skattas antalet till uppåt en miljon 1,2 Hur 
arter breder ut sig i världens hav beror 
framför allt på salthalt, temperatur, 
ljusförhållanden och djup. Den biologiska 
mångfalden är för det mesta högre vid 
botten än i den fria vattenmassan och 
längs kusterna än i det öppna havet. 3,4 
Detta beror på att det finns fler olika 

1  Costello, M. J., & Chaudhary, C. (2017). Marine 
biodiversity, biogeography, deep-sea gradients, and 
conservation. Current Biology, 27(11), R511-R527. 
https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.04.060

2  Appeltans, W., Ahyong, S. T., Anderson, G., 
Angel, M. V., Artois, T., Bailly, N., ... & Costello, M. J. 
(2012). The magnitude of global marine species di-
versity. Current biology, 22(23), 2189-2202. https://
doi.org/10.1016/j.cub.2012.09.036  

3  Garpe, K. (2008). Ecosystem services provided 
by the Baltic Sea and Skagerrak Ecosystem services 
provided by the Baltic Sea and Skagerrak. Natur-
vårdsverkets rapport 5873.

4  Gray, J. S. (1997). Marine biodiversity: patterns, 
threats and conservation needs. Biodiversity & 
Conservation, 6(1), 153-175.

Vattnets väg genom världen illustrerar 
hur sammanlänkat hav och land är och 
att havet i sig inte har några gränser. 

Livet i vatten och hav
Alla levande varelser på jorden är bero-
ende av vatten för sin överlevnad. Men 
för de akvatiska ekosystemens organis-
mer utgör vattnet även själva livsmiljön. 
Vattnets egenskaper skiljer sig markant 
mellan olika platser på jorden. Den mest 
uppenbara skillnaden finns mellan 
världens hav, där vattnet är salt, och söt-
vattensmiljöerna i världens sjöar, vatten-
drag och våtmarker. Förutsättningarna 
för livet i vattnet påverkas i hög grad av 
aktiviteter på land, dvs källan till påver-
kan återfinns ofta i landbaserade aktivi-
teter. Denna policy fokuserar dock på 
den akvatiska miljön.

 Över 140 000 arter lever i världens 
sötvattensmiljöer. Förutsättningarna för 
de sötvattenslevande arterna varierar 
beroende på var i världen en sjö eller ett 
vattendrag finns, vilken årstid det är och 
hur stor den mänskliga påverkan är just 
där. Vattenmiljön, och därmed 
levnadsvillkoren för de växter och djur 
som finns i ett vatteneko system, beror 
framför allt på det omgivande 
landskapet. När nederbörd rör sig genom 
marken och samlas i vattendrag och 
sjöar tar den med sig bland annat 
närings ämnen, färgämnen, metaller, 
andra lösta ämnen och partiklar som ger 
vattnet olika egenskaper. Om marken är 
näringsrik blir även sjöar och vattendrag 
i landskapet näringsrika. Det leder till en 
hög biomassa och tillväxt av växter och 
djur och ofta en hög artrikedom, vilket 
ibland kan göra vattnet grumligt. 
Dessutom samlas stora mängder dött 
organiskt material på botten och det är 
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livsmiljöer vid botten och längs 
kusterna, med utrymme för en större 
mångfald av arter. I grunda områden 
finns extremt artrika och viktiga 
livsmiljöer såsom mangroveskogar, 
tropiska korallrev, sjögräsängar, 
algbälten och musselbankar. 
Korallreven är särskilt artrika och trots 
att de täcker mindre än en procent av 
havsbotten, så återfinns ungefär en 
fjärdedel av alla marina arter där. I 
djupare områden finns till exempel 
djuphavskoraller och mjuka bottnar 
med en mångfald av djurliv både i och 
ovanför bottensedimentet. 
Artrikedomen i svenska hav varierar 
med salthalten längs kusten, från fullt 
marin vid västkusten till nästan helt 
sött i nordligaste Bottenviken. I 
Västerhavet finns några tusen arter som 
är synliga med blotta ögat, medan det i 
Bottenviken endast finns några 
hundra.5 I Östersjöns bräckta vatten 

5  HELCOM. (2018). State of the Baltic Sea - 
Second HELCOM holistic assessment 2011-2016. 
Baltic Sea Environment Proceedings.

blandas sötvattensarter med marina 
arter och flera arter lever på gränsen till 
vad de klarar av. Vissa arter såsom torsk 
och sill har särskilda populationer som 
är anpassade till Östersjöns speciella 
förhållanden.

Världens strandområden och 
våtmarker bildar gränsområden mellan 
land, sötvatten och hav. Våtmarker upptar 
en relativt liten del av jordens yta jämfört 
med många andra ekosystem. Men ett 
stort antal växt- och djurarter har över-
gångszonen mellan land och vatten som 
sin livsmiljö och den biologiska mång-
falden där är för det mesta mycket hög.

Hav och vattens  
bidrag till människor 
Hav och vatten bidrar på många olika 
sätt till människors liv och välmående, 
genom så kallade naturnyttor. Dessa kan 
delas in i reglerande (t.ex. vattenrening 
och klimatreglering), materiella (t.ex. 
fisk, medicin och byggmaterial) och im-
materiella (t.ex. rekreation, identitet och 
kunskap). De reglerande naturnyttorna 
är av stor vikt.
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upplevelser och platser för friluftsliv, 
rekreation, pedagogik och forskning. 
Detta utgör exempel på de så kallade 
immateriella naturnyttorna. En 
förutsättning för alla naturnyttor är den 
biologiska mångfalden och friska 
ekosystem och dessa måste därför värnas 
både för miljöns och människans skull.

Utmaningarna är många
Trots att människan är helt beroende av 
naturnyttor från hav och vatten har våra 
ohållbara konsumtions- och produk-
tionsmönster lett till att naturresurser 
överutnyttjas, att havs- och vattenområ-
den förstörs och förorenas och att 
främmande arter sprids i miljön i en 
accelererande hastighet.6 Detta har 
drivit på förlusten av biologisk 
mångfald i akvatiska miljöer och 
resulterat i att många naturnyttor har 
gått förlorade. Klimatförändringarna 
förstärker dessa effekter ytterligare. 

Djur och växter som lever i sötvattens-
miljöer hör till de mest hotade arterna i 
världen. Förlust av livsmiljöer, invasiva 
arter, föroreningar och överutnyttjande 
genom framför allt fiske är de främsta or-
sakerna till förlust av biologisk mångfald 
i sjöar, floder och våtmarker. Mindre än 
hälften av världens älvar och floder kan 
idag flöda fritt utan att påverkas av vat-

6  IPBES (2019): Summary for policymakers of 
the global assessment report on biodiversity and 
ecosystem services of the Intergovernmental Scien-
ce-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. 
T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, 
K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. 
A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. 
Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, 
S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy 
Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. 
J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, 
Bonn, Germany. 56 pages.

Rent vatten är en livsavgörande resurs för 
alla människor på jorden. Här spelar till-
gången på blått vattnet – det vill säga 
grundvatten och ytvatten och som direkt 
utnyttjas av människor - en avgörande 
roll. Det gröna vattnet är nödvändigt för 
all växtlighet på jorden inklusive de grö-
dor vi människor odlar. Även om konstbe-
vattning inom jordbruket står för en stor 
andel av den globala vattenanvändning-
en är majoriteten av världens jordbruk 
helt beroende av regnvatten för att kunna 
producera mat och foder.

Hälften av syret vi andas produceras 
av mikroalger i världens hav. Vatten-
ekosystemen bidrar också till att reglera 
vatten- och sedimentflöden och renar 
vatten från gifter och övergödande 
ämnen. Haven och de akvatiska ekosys-
temen stabiliserar dessutom klimatet 
genom att ta upp och lagra koldioxid. 
Utan havens upptag av koldioxid skulle 
klimatförändringarna vara mycket värre 
än de är idag. 

De akvatiska ekosystemen bidrar 
också med materiella naturnyttor såsom 
livsmedel i form av fisk och annan sjö-
mat, mediciner och vatten som används 
till bevattning och inom industrin. 
Nästan hälften av jordens befolkning bor 
längs kusterna och fler därtill längs flo-
der och sjöar. Hav och vatten är därför en 
viktig källa till försörjning, näring och 
god hälsa för miljarder människor värl-
den över. I låginkomstländer är i 
synnerhet människor som lever i 
fattigdom ofta direkt beroende av 
akvatiska naturresurser och när dessa 
utarmas saknas många gånger 
alternativa försörjningsmöjligheter. 
Dessutom är världens vattenmiljöer 
viktiga för vår kultur och identitet genom 
att erbjuda till exempel estetiska 
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ning av havsområden för t.ex. energi- 
och resursutvinning och sjöfart medfö-
ra negativa konsekvenser genom bland 
annat habitatförstörelse, buller och ut-
släpp. Störst exploateringstryck finns 
längs med världens kuster, eftersom de 
ofta är tätbefolkade och dessutom popu-
lära mål för turism och friluftsliv. Även 
tillflödet av miljögifter, skräp och alltför 
mycket näring från land är grundläg-
gande problem som påverkar livet i 
sjöar, vattendrag och hav. Ohållbar an-
vändning av haven och kustområden 
har lett till att världens mangrovesko-
gar, sjögräsängar och korallrev försvun-
nit i snabb takt. Därtill hotas över en 
tredjedel av världens marina däggdjur 
av utrotning.10

Klimatförändringar med exempelvis 
förändrade nederbördsmönster, is-
smältning, stigande temperaturer och 
havsnivåer, extremväder samt för-
surning driver på förlusten av den bio-
logiska mångfalden i såväl sötvatten 
som havsområden ytterligare. 

Fördelningen av naturnyttor är där-
till orättvis. I många av världens redan 
marginaliserade samhällen tvångsför-
flyttas människor och förlorar sin till-
gång till vatten, mat och inkomstkällor 

10  IPBES (2019): Summary for policymakers of 
the global assessment report on biodiversity and 
ecosystem services of the Intergovernmental Scien-
ce-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. 
T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, 
K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, 
L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, 
G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. 
Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, 
R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hama-
kers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES 
secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.
org/10.5281/zenodo.3553579 

tenkraftverk och dammar. Detta har lett 
till att många fiskbestånd och andra arter 
slagits ut på grund av att vandringshinder 
omöjliggör vandring till lekplatser och 
uppväxtområden. Omfattande utdikning 
av våtmarker har lett till att många arter 
som är beroende av våta miljöer i land-
skapet, som till exempel groddjur och va-
darfåglar, minskat kraftigt. Ett alltför högt 
fisketryck har lett till att en tredjedel av 
världens sötvattensfiskar klassas som 
hotade.7  

Havsmiljön i både Sverige och globalt 
hotas främst av överfiske.8,9

 Ett alltför hårt fisketryck har lett till att 
över 90 procent av världens fiskbestånd 
fiskas för hårt eller precis på gränsen. 
Ofta utförs fisket dessutom med meto-
der som både skadar livsmiljöer och 
leder till bifångst. I Sverige är flera av de 
vanligaste matfiskarna alltför hårt fis-
kade. Likaså är situationen för ålen och 
Östersjötumlaren akut. Utöver fiske så 
kan också exploatering och använd-

7  Hughes, K. (2021). The world’s forgotten fishes. 
World Wide Fund for Nature (WWF).

8  IPBES (2019): Summary for policymakers of 
the global assessment report on biodiversity and 
ecosystem services of the Intergovernmental Scien-
ce-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. 
T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, 
K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, 
L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, 
G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. 
Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, 
R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hama-
kers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES 
secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.
org/10.5281/zenodo.3553579 

9  SLU Artdatabanken (2020). Rödlistade arter i 
Sverige 2020. SLU, Uppsala, https://www.artdataban-
ken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksam-
het/publikationer/31.-rodlista-2020/rodlista-2020
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beslut eller framfarten av industriella 
näringar och byggnadsprojekt som på-
verkar dem, deras kollektiva mark, vat-
ten och nyttjanderättigheter och biolo-
gisk mångfald negativt.11 Förlusten av 
biologisk mångfald och klimatföränd-
ringar drabbar kvinnor särskilt hårt. 
Det beror på att kvinnor ofta utsätts för 
systematisk diskriminering vad gäller 
såväl fördelningen av naturnyttor som 
beslutprocesser. Det finns även ett sam-
band mellan miljöförstöring och ökat 
våld mot kvinnor.12

Den biologiska mångfalden måste 
värnas både för människan,  
klimatet och miljön
Den biologiska mångfalden i världens 
sjöar, floder och hav är inte bara en re-
surs för oss människor. Den har också 
ett värde i sig, för sin egen skull, och vi 
människor har ett moraliskt ansvar att 
skydda den. Friska vatten och hav med 
rik biologisk mångfald är dessutom en 
förutsättning för att nå flertalet av de glo-
bala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, 
inte minst målet om minskade klimat-
förändringar. Akvatiska ekosystem, 
såsom våtmarker, sjögräsängar, saltäng-
ar, mangroveskogar och djupa mjukbott-
nar, utgör nämligen några av världens 
mest effektiva kolsänkor och skydd mot 
till exempel extremväder och erosion.13 

11  DEFENDERS AT RISK Attacks on human rights 
and environmental defenders and the responsibility 
of business. Swedwatch. 2019

12  Castañeda Camey, I., Sabater, L., Owren, C. and 
Boyer, A.E. (2020). Gender-based violence and en-
vironment linkages: The violence of inequality. Wen, 
J. (ed.). Gland, Switzerland: IUCN. 272pp. 

13  Nellemann, C., Corcoran, E., Duarte, C. M., De 
Young, C., Fonseca, L. E., & Grimsdith, G. (2010). 

på grund av exploatering av akvatiska 
miljöer som till exempel industriellt 
fiske och vattenbruk. Även storskaliga 
infrastruktursatsningar som till 
exempel damm- och vattenkrafts-
byggen, vilka syftar till att öka till-
gången på förnybar elektricitet, dricks-
vatten och bevattningskapacitet, kan 
vid sidan av samhällsnyttan leda till 
negativa konsekvenser för biologisk 
mångfald och lokalsamhällen. Förlust 
av livsuppehällen riskerar inte bara att 
öka fattigdomen och hungern i världen 
ytterligare, utan också att traditionell 
kunskap, kultur och språk går förlorade. 
Klimatförändringar med ökad torka, 
vattenbrist, stigande havsnivåer, 
erosion och extremväder kommer att 
drabba en stor del av världens 
befolkning, men effekterna riskerar att 
bli störst för människor som redan lever 
i fattigdom, inte minst för samhällen 
belägna i lågt liggande önationer. Över 
en miljard människor saknar tillgång 
till rent vatten och över två miljarder 
människor - många av dem är barn - 
drabbas årligen av vattenburna sjuk-
domar på grund av dålig vatten kvalitet 
och bristande sanitet. Den främsta 
anledningen till vattenbrist är en 
orättvis fördelning av vattenresurser, 
mellan länder och mellan befolknings-
grupper, men även ohållbar 
vattenanvändning och vattenbrist i 
närområdet bidrar till den allvarliga 
situationen. Ökad konkurrens om mark, 
vatten och naturresurser kan i sin tur 
leda till ökade konflikter. 

Globalt utsätts även allt fler urfolk 
och lokalsamhällen för hot, trakasserier 
och ibland till och med våld när de för-
svarar miljön, utkräver sina mänskliga 
rättigheter och protesterar mot politiska 
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användning av vatten och havs områden 
sker inom ekosystemens gränser. 
Utsläpp av miljögifter, skräp och 
näringsämnen måste minska samtidigt 
som skyddet av vatten och havs-
områden måste öka. Slutligen så måste 
klimatförändringar och förlusten av 
biologisk mångfald i akvatiska miljöer 
hanteras som två tätt samman kopplade 
och lika allvarliga kriser.

Denna policy presenterar Natur skydds-
 föreningens ståndpunkter för hur vi ska 
uppnå visionen om hållbart brukande, 
skydd och bevarande av de akvatiska 
ekosystemen, från källa till hav.

Livskraftiga akvatiska ekosystem med 
rik biologisk mångfald är också mer 
resilienta, det vill säga de har bättre 
möjligheter att hantera och anpassas 
till ett förändrat klimat och andra 
former av störningar, liksom fort sätta 
att utvecklas. Vi måste därför hindra 
förlusten av arter och livsmiljöer genom 
att begränsa och hantera mänsklig 
påverkan, samt säkerställa en lång-
siktigt hållbar och rättvis resurs-
användning och att exploatering och 

Blue carbon: the role of healthy oceans in binding 
carbon. https://scholars.unh.edu/ccom/132 
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Naturskyddsföreningens 
principiella utgångspunkter 
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Försiktighetsprincipen står inskriven i 
svenska miljöbalken och innebär att 
verksamhetsutövaren ska vidta åtgär-
der eller begränsningar i sin verksam-
het eller vidta andra försiktighetsmått 
för att förebygga, hindra eller motverka 
att skada eller andra olägenheter för 
miljö eller hälsa uppstår. Till exempel 
ska brist på full vetenskaplig bevisning 
inte användas som argument för att inte 
vidta försiktighetsåtgärder för fisket när 
det finns risk för betydande ekosystem-
effekter. Hanteringen och användningen 
av kemikalier, varor och bekämpnings-
medel ska baseras på försiktighets-
principen, för att minimera direkta, 
indirekta och ackumulerade effekter på 
miljö och hälsa i framtiden. 

Genomför en integrerad  
förvaltning av vattenresurser 
Förvaltning av världens vattenresurser 
ska utgå från det faktum att vatten på 
många platser är en begränsad resurs 
som måste hanteras på avrinningsom-
rådesnivå och fördelas rättvist. Att ge-
nomföra en integrerad förvaltning av 
vattenresurser på alla nivåer - såväl na-
tionellt som gränsöverskridande - är ett 
av delmålen under det övergripande 
globala målet Rent vatten och sanitet för 
alla. Integrerad förvaltning av vatten-
resurser (så kallad IWRM) innebär att 
hanteringen av vattenresurser ska 
samordnas på ett ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt hållbart sätt. För-
valtningen av vattenresurser måste 
dessutom involvera de som använder 
vattnet och kvinnor spelar en speciellt 
viktig roll i detta sammanhang 
eftersom de har huvudansvar för 
hushållets vattenhantering i många 
samhällen.

Följande utgångspunkter och principer 
ligger till grund för ståndpunkterna i 
denna policy.

Utgå ifrån ekosystemansatsen 
Allt nyttjande av hav och vatten måste 
ske inom ekosystemens gränser i 
enlighet med ekosystemansatsen. 
Ekosystemansatsen är en strategi för 
att sammanföra bevarande och hållbart 
nyttjande samt en rättvis fördelning av 
naturresurser, som även säkrar ett 
meningsfullt deltagande i besluts-
processer.

Ekosystembaserad förvaltning är att 
arbeta i enlighet med ekosysteman-
satsen. Det innebär en förvaltnings-
process som tar hänsyn till inter-
aktionerna mellan olika organismer i 
ekosystemet inklusive mänskliga 
aktiviteter med påverkan på akvatiska 
miljöer. Målet med ekosystembaserad 
förvaltning är att säkerställa friska och 
produktiva vattenmiljöer som används 
inom ekosystemens gränser. Denna 
förvaltning måste baseras på bästa 
tillgängliga kunskap om sambanden 
mellan ekosystemens funktioner och 
processer, samt människans användning 
av och påverkan på dessa. Detta kräver 
en djup förståelse för interaktionerna 
mellan arter, ekosystemfunktioner, miljö 
och effekterna av mänsklig påverkan. 
Det kräver därutöver att förvaltningen är 
adaptiv, dvs den förändras allt eftersom 
ny kunskap framkommer eller förut-
sättningarna förändras. 

Tillämpa försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen ska tillämpas 
vid bedömningar av miljökonsekven-
serna för all användning av eller påver-
kan på akvatiska miljöer och resurser. 
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Säkerställ god miljöövervakning
Systematisk miljöövervakning av rele-
vanta parametrar på adekvat rumslig 
och tidsmässig skala ska säkerställas. 
Miljöövervakning är centralt för att 
kunna följa tillstånd och trender och 
hur ekosystemen påverkas av mänsklig 
aktivitet. Resultaten utgör en veten-
skaplig grund i utformning av regelverk 
och åtgärder. För detta krävs regelbun-
den miljöövervakning med tillräckligt 
god rumslig upplösning. Fokus för en 
stor del av den svenska övervakningen 
ligger ofta på att kunna rapportera mot 
t.ex. EU-direktiv och miljökvalitetsmål. 
Trots att omfattande övervakning pågår 
för vissa parametrar finns det stora 
behov av att utveckla och utöka mil-
jöövervakning inom andra områden, 
såsom miljögifter, oljeutsläpp från far-
tyg och i skyddade områden.

Följ miljölagstiftningen
Nationell och internationell miljölag-
stiftning ska följas och sektorsspecifik 
lagstiftning ska införlivas i eller sam-
ordnas med denna. Internationellt finns 
en rad konventioner och överenskom-
melser för bevarandet och förvaltning-
en av akvatiska miljöer, såsom till ex-
empel FN:s Havsrättskonvention 
(UNCLOS), Konventionen om biologisk 
mångfald (CBD) och Våtmarks-
konventionen (Ramsar). Inom EU och 
Sverige finns därtill ett flertal direktiv, 
förordningar och lagar som tillsam-
mans utgör en ambitiös miljölagstift-
ning. Dock har syftena hos flertalet 
ännu inte uppnåtts, till stor del på grund 
av brist på implementering och att de 
tidvis står i konflikt med sektorsspeci-
fik lagstiftning. Havsmiljödirektivet 
och Vattendirektivet har till exempel 

Tillämpa principen  
om att förorenaren betalar
Principen om att förorenaren betalar 
(PPP) ska tillämpas för alla verksamhe-
ter som använder eller påverkar akva-
tiska miljöer. Detta innebär till exempel 
att fisket ska bära sina egna miljökost-
nader i fråga om den påverkan som sker 
på havsmiljön, och att miljöanpass-
ningar vid vattenkraftverk ska bekostas 
av vattenkraftsbolagen. Det innebär 
även att miljöskadliga subventioner ska 
fasas ut.

Tillämpa ett rättighetsbaserat  
och jämställt förhållningssätt
Ett rättighetsbaserat förhållningssätt 
ska genomsyra havs - och vattenför-
valtningen. Principerna om informerat 
och meningsfullt deltagande, möjlighet 
till ansvarsutkrävande, icke-diskrimi-
nering, jämlikhet och jämställdhet, 
egenmakt och transparens är centrala 
delar. Alla människor, oavsett kön, 
ålder, etnicitet et cetera, ska ha makt att 
forma sitt eget liv liksom möjlighet att 
värna sina rättigheter. Beslutsfattare 
behöver å sin sida ha tillräcklig kun-
skap och kapacitet att respektera, skyd-
da och uppfylla dessa rättigheter. Allt 
nyttjande och bevarande av akvatiska 
resurser ska bedrivas med respekt för 
urfolk och lokalsamhällens kollektiva 
mark-, vatten- och nyttjanderättigheter 
inom till exempel fisket, samt främja 
jämställdhet genom att särskilt upp-
märksamma och stärka kvinnor och 
ungas egenmakt. ILO-konventionen 169, 
konventionen om urfolks rättigheter, 
ska ratificeras och efterlevas. Denna 
konvention stärker inte bara urfolks 
ställning utan ökar också möjligheten 
att bevara biologisk mångfald.
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vattensmiljöer, för ökat skydd och restau-
rering, klimatinsatser, likväl som en om-
ställning till ett skonsamt och hållbart 
fiske. Trots detta har det globala hållbar-
hetsmålet som handlar om Hav och ma-
rina resurser (mål 14) hittills varit det 
mest underfinansierade målet globalt. 
Likaså har Sveriges investeringar i mål 
14 varit betydligt lägre än för merparten 
av de andra målen.14 Dessutom har åt-
gärdsarbetet och förvaltningen av hav, 
kust och sötvatten länge varit under-
finansierat, projektbaserat och ofta resul-
terat i punktinsatser snarare än ett effek-
tivt helhetsgrepp. 15 Effekter av 
klimat   förändringar och miljöförstöring 
slår hårdast mot de allra fattigaste län-
derna. Det är därför viktigt att miljö- och 
klimatarbetet får en högre prioritet i ut-
vecklingsarbetet och biståndet. 

14  Exempel på Sveriges investeringar 2019: 
SDG 14 - 16,66 m USD, SDG 13 – 137,08 m USD, 
SDG 15 – 119,03 m USD,  https://sdg-financing-lab.
oecd.org/sdg-ranking?distribution=providers&finan-
ce=commitment&from=2019&oda=true&oof=tru-
e&other%20private%20flows=true&per=All&pri-
vate%20grants=true&sdg=14&to=2019  

15  Havet och människan, SOU 2020:83, https://
www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-of-
fentliga-utredningar/2021/01/sou-202083/

ännu inte lett till att god miljöstatus upp-
nås i Europas hav eller god status i alla 
Europas vatten, trots att målåren passe-
rats. Miljöbalkens hänsynsregler appli-
ceras inte på fiske och fiskelagen i sig 
försvårar för införandet av föreskrifter 
om hänsyn till naturvårdens intressen.

Ta ett samlat grepp  
kring havsfrågor 
Ett helhetsgrepp kring haven ska ge-
nomsyra såväl internationell som 
svensk havspolitik och förvaltning. 
Alltför länge har haven behandlats 
styvmoderligt inom politiken och an-
svaret har delats upp mellan en rad 
olika instanser. För att lösa havets ut-
maningar krävs ett samlat grepp och en 
gemensam målbild. Detta ställer i sin 
tur höga krav på samverkan och inte-
grering mellan de olika politikområde-
na, sektorerna, liksom stärkt samarbete 
inom och mellan länder och regioner.

Säkerställ tillräcklig finansiering
Långsiktig, tillräcklig och ändamålsen-
lig finansiering för att främja välmående 
akvatiska ekosystem ska säkerställas. 
Finansiering är en grundförut  sättning 
för en effektiv förvaltning av hav och söt-
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och många arter i våra hav och vatten 
hotas av mänsklig påverkan.17 Genom 
att vidga synsättet till en större helhet, 
ett landskapsperspektiv, så tas hänsyn 
till de sammanhang där arter, naturty-
per och ekosystem förekommer, i stäl-
let för att se dem som oberoende enhe-
ter. Landskapsperspektivet omfattar 
alla miljöer, på land såväl som i vatten, 
och inkluderar inte minst kopplingar-
na mellan naturtyper och hur nyttjan-
det av ett område kan få konsekvenser 
på annat håll. Detta är viktigt inte 
minst för att värna de kopplingar, även 
kallat konnektivitet, som finns mellan 
livsmiljöer genom att många organis-
mer använder sig av mer än en livsmil-
jö för att fullborda sin livscykel. 
Landskapsperspektivet innebär också 
att se och integrera människans nytt-
jande av naturresurser och dess påver-
kan på ekosystemen, vare sig den är 
positiv eller negativ.

I denna policy beskrivs tillståndet 
för den biologiska mångfalden i sjöar, 
floder och hav och hur den påverkas av 
mänskliga aktiviteter som till exempel 
fiske, exploatering av livsmiljöer och 

the global assessment report on biodiversity and 
ecosystem services of the Intergovernmental Scien-
ce-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. 
T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, 
K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, 
L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, 
G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. 
Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, 
R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hama-
kers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES 
secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. https://doi.
org/10.5281/zenodo.3553579 

17  Eide, W. m.fl. (red.) (2020). Tillstånd och tren-
der för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter 
i Sverige 2020. SLU Artdatabanken rapporterar 24. 
SLU Artdatabanken, Uppsala

Biologisk mångfald 
och klimat – vår tids 
ödesfrågor
Vi står idag inför två enorma och nära 
kopplade utmaningar: klimatkrisen och 
utarmningen av den biologiska mång-
falden. Ett förändrat klimat spär på för-
lusten av arter och livsmiljöer som 
redan hotas av annan mänsklig påver-
kan. Förlusten och försämringen av 
ekosystem minskar vattenmiljöernas 
kapacitet att ta upp och lagra kol liksom 
deras förmåga att minska effekterna av 
extrema väderhändelser såsom över-
svämningar, stormar och flodvågor. 
Men på samma sätt som den ena krisen 
förvärrar effekterna av den andra, så 
kan också positiva effekter uppnås om 
åtgärderna för biologisk mångfald och 
klimat samordnas. Naturvårdsinsatser 
som syftar till att stärka och bevara bio-
logisk mångfald kan också bidra till att 
öka upptaget av kol och stärka 
kustskyddet. Lösningar som enbart 
fokuserar på klimatet, som till exempel 
vid viss utbyggnad av förnybara energi-
källor, riskerar däremot att leda till nya 
problem för den biologiska mångfalden. 
Det är därför centralt att dessa ut-
maningar hanteras till sammans, liksom 
att de genomsyrar all förvaltning av 
havs- och vattenmiljöer. 

Bevara biologisk mångfald
Mångfalden av livsmiljöer, arter och 
populationer utgör grunden för livs-
kraftiga och resilienta akvatiska eko-
system. Idag utarmas den biologiska 
mångfalden snabbare än någonsin16 

16  IPBES (2019): Summary for policymakers of 

17



av koldioxiden.18 Många akvatiska 
ekosystem såsom våtmarker, 
sjögräsängar, mangroveskogar och 
djupa mjukbottnar utgör dessutom 
viktiga kolsänkor, genom att koldioxid 
tas upp och lagras i rotsystem och 
sediment. Världens mangroveskogar 
binder till exempel upp till fem gånger 
så mycket kol per ytenhet som skogar 
på land.19 Organiskt material som faller 
ned på havsbotten utgör i sig en viktig 
kolsänka, där inte minst havens 
fiskbestånd utgör en viktig del av den så 
kallade kolpumpen som transporterar 
kol från ytan ner till havsbotten. 20,21 Att 
bevara och restaurera havens 
ekosystem är därför viktigt för att öka 
den naturliga kolinlagringen. 

I takt med klimatförändringarna för-
ändras vattenflöden, havsnivån stiger 
och haven blir varmare och mer syrefat-
tiga. Den stora mängden koldioxid som 

18  IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: 
IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere 
in a Changing Climate [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, 
V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloc-
zanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. 
Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]. In 
press. 

19  Chatting, M., Al-Maslamani, I., Walton, M., Skov, 
M., Kennedy, H., Husrevoglu, S., & Le Vay, L. (2022). 
Future mangrove carbon storage under climate 
change and deforestation. Frontiers in Marine Sci-
ence, 9, 781876.

20  Mariani, G., Cheung, W. W., Lyet, A., Sala, E., 
Mayorga, J., Velez, L., ... & Mouillot, D. (2020). Let 
more big fish sink: Fisheries prevent blue carbon 
sequestration—half in unprofitable areas. Science 
advances, 6(44), eabb4848.

21  Saba, G. K., Burd, A. B., Dunne, J. P., Hernán-
dez‐León, S., Martin, A. H., Rose, K. A., ... & Wilson, 
S. E. (2021). Toward a better understanding of fish‐
based contribution to ocean carbon flux. Limnology 
and Oceanography, 66(5), 1639-1664.

utsläpp av föroreningar. För att hejda 
förlusten av biologisk mångfald måste 
människans negativa påverkan på mil-
jön minimeras och såväl enskilda arter 
som hela ekosystem skyddas och ges 
möjlighet att återhämta sig. Ibland be-
hövs även aktiva restaureringsåtgärder 
för att rädda hotade arter och miljöer. 
Världens länder har ett gemensamt an-
svar att bevara den akvatiska mångfal-
den för kommande generationer.

Naturskyddsföreningen anser att: 

• hänsyn till den biologiska mång-
falden ska genomsyra all havs- 
och vattenförvaltning, 

• biologisk mångfald i akvatiska 
miljöer ska bevaras och stärkas 
på ekosystem-, art- och genetisk 
nivå, 

• ett landskapsperspektiv bör ge-
nomsyra förvaltningen av land, 
vatten och hav.

Akvatiska ekosystem och klimatet
Jordens istäckta delar, haven och de ak-
vatiska ekosystemen är planetens 
främsta klimatreglerare. Tack vare sina 
ljusa istäcken fyller polarområdena, 
Arktis och Antarktis, en viktig 
värmereflekterande funktion. Världens 
hav tar upp koldioxid och överskotts-
värme från atmosfären och de 
akvatiska ekosystemen lagrar stora 
mängder kol. Haven har tagit upp mer 
än 90 procent av överskottsvärmen som 
utsläppen av växthusgaser har orsakat 
sedan 1970-talet och ungefär 40 procent 
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kan leda till att vattenresurserna 
minskar – speciellt i områden som 
redan är drabbade av vattenbrist. Mer 
nederbörd leder till att avrinningen 
ökar vilket i sin tur ökar läckage av 
övergödande ämnen. Översvämningar 
kan också leda till att deponier och 
förorenad mark läcker mer gifter till 
sjöar och hav. 

Grunden till klimatförändringarna 
och därmed också de förändringar vi 
ser i de akvatiska ekosystemen är den 
ökade mängden koldioxid och andra 
växthusgaser. Därför måste utsläppen 
minska och de naturliga klimat-
lösningarna öka för att komma till rätta 
med problemen. Men eftersom 
effekterna av de utsläpp som redan 
gjorts släpar efter så kommer haven 
under en period att bli allt surare och 
varmare och havsnivåerna fortsätta 
höjas oavsett om utsläppen minskar. 
Många marina organismer, till exempel 
korallreven, riskerar att i stort sett 
försvinna även vid drastiskt minskade 
utsläpp. Den sammanlagda effekten av 
klimatförändringarna är ännu 
oöverblickbar, men enligt FN:s 
internationella forskningspanel för 
klimatfrågor (IPCC) uppskattning av 
framtida scenarier, så står det klart att 
akvatiska miljöer måste få en betydligt 
tydligare roll i klimatpolitiken. 

Så kallade naturbaserade lösningar 
används i allt större utsträckning värl-
den över och innebär bland annat att 
ekosystem restaureras och skyddas så 
att de kan bidra till att motverka negati-
va klimateffekter. Naturbaserade lös-
ningar är multifunktionella och utgår 
från de funktioner ekosystemen bidrar 
med för att gynna såväl klimat som bio-
logisk mångfald. Det kan till exempel 

tas upp av havet gör dessutom vattnet 
surare och orsakar så kallad havsför-
surning. Förändringarna i havsmiljön 
leder till negativa konsekvenser för 
såväl ekosystem som arter. Till exempel 
har havslevande djurs förmåga att bilda 
skal och andra kalkstrukturer försäm-
rats på grund av havsförsurningen. 
Även beteendeförändringar och sämre 
överlevnad har observerats hos en rad 
akvatiska organismer i varmare och su-
rare vatten.22 Många havslevande fis-
karter kan komma att förflytta sina ut-
bredningsområden mot polernas 
kallare vatten, vilket leder till att lokala 
fiskarter försvinner och hela ekosystem 
riskerar att rubbas. Ökande temperatu-
rer kan även påverka ekosystemen i 
sjöar och vattendrag negativt – dels di-
rekt eftersom kallvattensarter som lax 
och öring missgynnas vid högre tempe-
raturer, dels indirekt genom förändring-
ar i till exempel isläggning och flö-
desmönster. En av de tydligaste 
effekterna av klimatförändringarna ses 
hos värmekänsliga tropiska korallrev 
som drabbas av så kallad korallblek-
ning och så småningom dör då tempe-
raturen stiger. Även växt- och djurlivet i 
svenska vatten såsom Östersjön riske-
rar att drabbas hårt av förändringar i 
temperatur, salthalt och syrehalt. 

Klimatförändringar ger också 
upphov till mer extrema väder-
händelser, översvämningar och torka. 
Glaciärerna smälter och snö- och 
istäckena krymper. Högre temperaturer 
innebär att mer vatten avdunstar vilket 

22  Nagelkerken, I., & Munday, P. L. (2016). Animal 
behaviour shapes the ecological effects of ocean 
acidification and warming: moving from individual to 
community‐level responses. Global Change Biology, 
22(3), 974-989.
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Fisk, fiske  
& fiskeriförvaltning
Fisken i miljön och som resurs
Fisk är en viktig del i de flesta akvatiska 
ekosystem. Såväl sammansättningen av 
fiskarter som storleksfördelningen inom 
arter påverkar ekosystemens balans och 
mångfald. Särskilt viktiga är rovfiskar 
och stora individer som reglerar före-
komsten av mindre fiskar och andra djur. 
Fisk utgör också en livsnödvändig resurs 
för många människor världen över – 
flera miljarder människor är beroende av 
fisk som viktig källa till protein och vita-
miner. Alltför stort uttag av fisk – överfis-
ke, då fisk fiskas upp i en snabbare takt 
än den förökar sig – kan få stora konse-
kvenser för både ekosystem och 
människor. Idag är mer än 90 procent av 
världens fiskbestånd fullt nyttjade eller 
överexploaterade, vilket har lett till att 
såväl arter som specifika bestånd mins-
kat kraftigt och riskerar att försvinna.23 
För att skydda havens ekosystem och få 
till stånd ett långsiktigt hållbart fiske be-
höver uttaget av fisk begränsas så att 
överfiskade bestånd kan återuppbyggas. 
Goda fiskbestånd binder också stora 
mängder kol och bidrar till transporten 
av kol från ytan till botten, där det kan 
lagras.24, 25 

23  FAO. 2020. The State of World Fisheries and 
Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. 
https://doi.org/10.4060/ca9229en 

24  Mariani, G., Cheung, W. W., Lyet, A., Sala, E., 
Mayorga, J., Velez, L., ... & Mouillot, D. (2020). Let 
more big fish sink: Fisheries prevent blue carbon 
sequestration—half in unprofitable areas. Science 
advances, 6(44), eabb4848.

25  Saba, G. K., Burd, A. B., Dunne, J. P., Hernán-
dez‐León, S., Martin, A. H., Rose, K. A., ... & Wilson, 

handla om att återskapa våtmarker och 
anlägga dagvattendammar vilket däm-
par häftiga vattenflöden, renar vatten 
och bidrar till biologisk mångfald, eller 
att skydda och restaurera sjögräsängar 
som binder koldioxid, stabiliserar bott-
narna och utgör viktiga uppväxtmiljöer 
för fisk och andra djur. Naturbaserade 
lösningar som innebär långsiktigt och 
ansvarsfullt brukande med skydd av 
biologisk mångfald är ett viktigt bidrag 
till att möta såväl klimatkrisen som 
hotet mot den biologiska mångfalden. 
Detta praktiseras redan av urfolk och 
lokalsamhällen.

Naturskyddsföreningen anser att: 

• ett klimatperspektiv ska genom-
syra all havs- och vattenförvalt-
ning, 

• skydd och restaurering av kollag-
rande ekosystem såsom våtmar-
ker, mangrove, sjögräsängar och 
djupa mjukbottnar ska öka, 

• havets roll för klimatet och de ma-
rina ekosystemens upptag och 
lagring av kol ska uppmärksam-
mas i den globala klimatagendan 
och återspeglas i nationella åt-
gärdsplaner för klimatet,  

• klimatinitiativ, såsom naturbase-
rade lösningar, ska respektera 
mänskliga rättigheter, inbegripa 
urfolks och lokalsamhällens kun-
skapsbaserade förvaltningsmeto-
der och säkerställa urfolk och lo-
kalsamhällens meningsfulla 
deltagande i beslut, design och 
implementering.
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flottor liksom undanträngning av små-
skaligt fiske har därmed inte bara all-
varliga konsekvenser för såväl den 
bio logiska mångfalden som klimatet, 
utan också för de miljarder människor i 
låginkomstländer som är beroende av 
fisk och hantverksfiske för sin överlev-
nad. Runt en fjärdedel av all fisk som tas 
upp av det storskaliga fisket blir dessut-
om till djurfoder, framför allt inom det 
industriella vattenbruket, trots att hu-
vuddelen skulle kunna användas som 
livsmedel.26 

När det kommer till lagstiftning be-
skrivs nationers rättigheter och skyl-
digheter vid nyttjandet av haven och 
dess resurser, såsom fisket, i FN:s havs-

26  Cashion, T., Le Manach, F., Zeller, D., & Pauly, D. 
(2017). Most fish destined for fishmeal production are 
food‐grade fish. Fish and Fisheries, 18(5), 837-844.  

Det är också viktigt att den fisk som fis-
kas används på ett effektivt och rättvist 
sätt. Idag domineras såväl världshaven 
som svenska hav av industriellt fiske. 
Höginkomstländer dominerar även det 
fiske som sker i låginkomstländer 
medan det småskaliga fisket - ofta så 
kallat hantverksfiske med enkel teknik 
- trängs undan världen över. Detta trots 
att 90 procent av världens fiskare och fis-
kearbetare, varav hälften är kvinnor, ar-
betar småskaligt. Det småskaliga fisket 
har vanligen en lägre miljöpåverkan än 
det storskaliga, genom att det sker i min-
dre skala, ofta med skonsammare fiske-
metoder och lägre bränsleförbrukning. 
Ett hårt fisketryck av ett fåtal stora fiske-

S. E. (2021). Toward a better understanding of fish‐
based contribution to ocean carbon flux. Limnology 
and Oceanography, 66(5), 1639-1664.
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Naturskyddsföreningen anser att:

• fiskeriförvaltningen ska ta hän-
syn till fiskens roll i ekosystemet 
som en del av en ekosystembase-
rad förvaltning, 

• fiskeriförvaltning i Sverige, EU 
och globalt ska, i linje med FAO:s 
internationella riktlinjer, främja 
ett rättvist, jämställt och miljö-
mässigt hållbart småskaligt fiske 
med selektiva och skonsamma 
metoder, 

• uttag av fisk och andra akvatiska 
arter ska baseras på bästa 
tillgängliga vetenskapliga 
kunskap; för detta krävs en 
utvecklad vetenskaplig 
rådgivning,  

• fångsterna av fisk och andra 
akvatiska arter ska främst gå till 
humankonsumtion med fokus på 
att trygga 
livsmedelsförsörjningen i 
världen,  

• allt riktat fiske på hotade arter 
eller bestånd, såsom europeisk ål, 
ska förbjudas med omedelbar 
verkan, både nationellt och 
internationellt, 

• ett hållbart småskaligt fiske och 
dess potential för att uppnå såväl 
miljö som sociala mål ska integre-
ras i utvecklings - och bistånds-
politiken.

rättskonvention. Konventionen delar in 
havsområdena i inre vatten (land–yt-
tersta öarna), territorialhav (max 12 nau-
tiska mil utanför yttersta öarna), exklu-
siv ekonomisk zon (max 200 nautiska 
mil från yttersta öarna), kontinental-
sockel, samt fritt hav. Nationernas egen 
beslutsrätt minskar som regel med av-
ståndet från land. Fiske på internationellt 
vatten regleras ofta genom regionala fis-
keförvaltningsorganisationer. Inom EU 
förvaltas fisket huvudsakligen genom 
den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) 
som är direktverkande som lag i med-
lemsländerna. Inom ramen för GFP be-
stäms bland annat hur mycket, var och på 
vilka sätt man får fiska. Kustnära fiske 
och inlandsfiske förvaltas i regel natio-
nellt. Det finns stora behov av att ta in 
ekosystemeffekter av fiske i implemente-
ringen av fiskeriförvaltningen. I dags-
läget sätts till exempel fiskekvoter främst 
baserat på en art i taget, utan att ta hän-
syn till interaktioner mellan arter och 
ekosystemet i stort. För att komma till 
rätta med detta måste bland annat rådgiv-
ningen som kvoterna baseras på breddas 
och anpassas med syftet att kunna ge-
nomföra en ekosystembaserad förvalt-
ning. Vad gäller det småskaliga fisket så 
har det ofta utelämnats i policy och be-
slut. År 2014 antog dock FN:s jordbruks- 
och livsmedelsorganisation (FAO) inter-
nationella riktlinjer för utvecklingen av 
ett hållbart småskaligt fiske.27 Rikt-
linjerna är de första i sitt slag och har an-
tagits av 120 stater. Trots denna milstolpe 
är de långt ifrån implementerade, varken 
internationellt eller inom EU.

27  Voluntary Guidelines for Securing Sustainable 
Small-Scale Fisheries in the Context of Food Secu-
rity and Poverty Eradication Food and Agriculture 
Organization of the United Nations Rome, 2015 
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ment vilket bland annat gör att miljögif-
ter, näringsämnen och sediment sprids 
samtidigt som bottnarnas förmåga att 
lagra kol minskar genom att kolet som 
lagrats i sedimentet återmineraliseras 
till koldioxid. 

Bifångst, det vill säga fångst av oön-
skad art eller storlek, förekommer vid de 
flesta sorters fiske, men vilka arter och 
mängder som bifångas beror på fiske-
metod. Det är inte ovanligt att oönskad 
fångst kastas överbord. Bottentrålning 
bifångar bottenlevande arter och fisk av 
fel art och storlek medan nätfiske riske-
rar att leda till bifångst av marina dägg-
djur och sjöfågel. Passiva redskap 
såsom nät och burar har däremot ofta 
en högre selektivitet för art och storlek 
på fisk, och är dessutom skonsammare 
för bottenmiljön. Burar eller tinor ger 
dessutom ofta låg bifångst med möjlig-
heten att släppa tillbaka. En omställ-
ning till ett mer selektivt fiske med så 
låg miljöpåverkan som möjligt kräver 
därför utöver en övergång till icke-de-
struktiva fiskemetoder också redskaps-
utveckling för att minimera oönskad 
bifångst. 

I vissa sammanhang görs så kallade 
utsättningar av fisk eller skaldjur. Dessa 
medför en risk för vilda arter och be-
stånd genom bland annat spridning av 
sjukdomar och genetisk uppblandning 
med befintliga bestånd. Lokala popula-
tioner kan förlora sin genetiska särprä-
gel, vilket sker vid storskaliga utsätt-
ningar av lax och öring. Även en 
omfattande utsättning av vildfångade 
ålyngel sker i en rad sjöar och 

31  Wikström, S., Blomqvist, M., & Svedäng, H. 
(2018). Effekter av bottentrålning på ekosystem-
tjänster i svenska hav. Rapport nr 2018:3

Fiskemetoder,  
bifångst och utsättningar
Att begränsa uttaget av fisk är bara en 
av delarna i en hållbar fiskeriförvalt-
ning. Även fiskemetoderna måste an-
passas så att de inte äventyrar vare sig 
havets livsmiljöer eller funktioner, fisk-
bestånd eller andra arter. Fiske är den 
påverkansfaktor som har störst negativ 
påverkan på den marina biologiska 
mångfalden och hotar flest marina arter 
i svenska hav. 28,29 Botten trålning är en 
av de vanligaste och mest destruktiva 
fiskemetoderna, och används för att 
fånga bottenlevande fisk och skaldjur, 
såsom torsk, havskräftor och räkor. När 
trålen släpas över botten orsakar den 
stor skada och minskar den biologiska 
mångfalden genom att ändra såväl bot-
tenstruktur som djur- och fisksamhäll-
en och medför dessutom en betydade 
bifångst. 30,31 Trålen river även upp sedi-

28  IPBES (2019): Summary for policymakers of the 
global assessment report on biodiversity and ecosys-
tem services of the Intergovernmental Science-Poli-
cy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. 
Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brau-
man, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, 
K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. 
Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, 
A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, 
Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. 
N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 
pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579 

29  SLU Artdatabanken (2020). Rödlistade arter i 
Sverige 2020.SLU, Uppsala, https://www.artdataban-
ken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksam-
het/publikationer/31.-rodlista-2020/rodlista-2020 

30  Sköld, M., Göransson, P., Jonsson, P., Bastar-
die, F., Blomqvist, M., Agrenius, S., ... & Bartolino, 
V. (2018). Effects of chronic bottom trawling on 
soft-seafloor macrofauna in the Kattegat. Marine 
Ecology Progress Series, 586, 41-55.
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EU:s partnerskapsavtal  
med tredje land
EU:s fiskeflotta bedriver även fiske i vat-
ten utanför EU genom så kallade part-
nerskapsavtal (SFPA:s32). Likt fisket 
inom EU regleras dessa avtal genom 
den gemensamma fiskeripolitiken.  
Avtalen tecknas främst med länder i 
Afrika, Västindien och Stillahavs-
området och finansieras till stor del av 
EU med avsikten att det ekonomiska och 
tekniska bidraget ska ge stöd till avtals-
landets fiskesektor och förbättra landets 
fiskeriförvaltning. I utbyte får unionens 
fiskeflotta tillträde till dessa länders eko-
nomiska zon. Avtal får endast upplåtas 
om det finns ett överskott av fisk. Vidare 
ska fisket som utförs inom ramen för av-
talet ske i enlighet med EU:s fiskeregler, 
främja hållbara bestånd och god fiskeri-
förvaltning, samt respektera mänskliga 
rättigheter. Avtalen har förbättrats över 
tid men utmaningar såsom otillförlitliga 
beståndsuppskattningar och brister i fis-
keriförvaltningen kvarstår. Inte sällan 
kon kurreras dessutom landets småska-
liga fiskesektor ut till förmån för indus-
trifisket. 

Naturskyddsföreningen anser att:

• partnerskapsavtal mellan EU och 
tredje land (SFPA:s) ska bygga på 
sakliga beståndsuppskattningar, 
stödja en hållbar utveckling av 
landets småskaliga fiskesektor, 
underordnas internationella avtal, 
samt säkerställa civilsamhällets 
deltagande i beslutsprocesser, 
såväl i EU som i tredje land.

32  https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/
fisheries/international-agreements/sustainable- 
fisheries-partnership-agreements-sfpas_sv 

vattendrag, för att kompensera för fiske 
och vandringshinder, trots att det är 
högst osäkert om detta bidrar till artens 
bevarande. På grund av de avsevärda 
riskerna bör utsättningar endast ske i 
bevarandesyfte och då under strikt 
kontroll med avseende på risker. 
Utsättningar bör endast ske efter att 
dödlighet från mänsklig påverkan, som 
fiske eller vattenkraft, har minimerats 
och om det finns vetenskapligt stöd för 
åtgärdens lämplighet. 

Naturskyddsföreningen anser att: 

• fiskeriförvaltning ska ge företräde 
för det fiske som sker med minst 
miljöpåverkan, 

• destruktiva och ohållbara fiske-
metoder såsom djuphavsfiske och 
dynamitfiske ska förbjudas omgå-
ende, 

• bottentrålning ska generellt för-
bjudas inom Sverige och EU och 
på sikt fasas ut globalt; all form av 
industriell trålning ska förbjudas 
i kustnära vatten, 

• bifångst av arter som inte tas till-
vara, som inte är föremål för en 
hållbar förvaltning eller som är 
hotade ska minimeras genom 
redskapsutveckling eller utfas-
ning av olämpliga fiskemetoder, 

• avsiktlig utsättning av fisk och 
skaldjur ska endast ske i strikt 
bevarandesyfte.
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vilket i sin tur försvårar över vakning 
och kontroll av fiskeaktiviteter.

Naturskyddsföreningen anser att: 

• information över registrerade fiske-
fartyg, fiskelicenser och avtal, 
fartyg srutter och fångst systema-
tiskt ska samlas in och göras pu-
blik, 

• kontrollen av omlastning av fisk 
till havs ska stärkas på inter-
nationell nivå, 

• EU ska vidta åtgärder för att få 
stopp på fiske under så kallad 
bekvämlighetsflagg,  

• det ska skapas förutsättningar för 
kustsamhällen och lokala fiskeor-
ganisationer att aktivt delta i ar-
betet mot IUU-fiske.  

Konsumtion, spårbarhet och 
miljö certifiering av sjömat 
Konsumtionen av fisk globalt ökar stän-
digt och varierar mellan länder. 
Merparten av världens fiskkonsumtion 
kommer från vildfångad fisk, resten 
från vattenbruk. Idag är kunskapen om 
ohållbart fiske relativt utbredd hos kon-
sumenter och intresset för att göra mil-
jömedvetna val av fisk- och skaldjurs-
produkter är stor. Det är de politiska 
besluten som sätter spelreglerna för 
både privatpersoner och företag och 
därigenom har det yttersta ansvaret. 
Dock är även konsumentmakt ett 
betydelsefullt verktyg. För att den ska 
kunna bli effektiv krävs dock god spår-
barhet, samt tillräcklig och pålitlig 

Illegalt, orapporterat  
och oreglerat fiske
Det illegala, orapporterade och oregle-
rade (IUU) fisket är störst på internatio-
nellt vatten och i fattiga länder med ut-
bredd korruption och små resurser att 
kontrollera, övervaka och sanktionera 
fiskebrott. Men IUU-fiske – dvs fiske 
som bedrivs utan licenser, som inte 
rapporteras, som innebär fångst eller 
försäljning av förbjudna arter, eller som 
sker i förbjudna områden – sker även 
inom länders exklusiva ekonomiska 
zon, i sjöar och vattendrag. Så ock i 
Sverige. Förutom negativa effekter på 
fiskbestånd, ekosystem och laglydiga 
lokala fiskare, så förknippas IUU 
globalt inte sällan med bristfälliga 
arbetsförhållanden, tvångsarbete och 
organiserad brottslighet.33 Det är svårt 
att uppskatta exakt hur stora tjuv-
fångsterna är och hur många båtar som 
är inblandade, men beräkningar visar 
att det kan röra sig om flera miljoner 
ton årligen. Sedan 2016 finns ett 
internationellt bindande avtal – Hamn-
statsavtalet – som syftar till att 
bekämpa det illegala fisket och 
säkerställa att IUU-fångad fisk inte når 
den internationella marknaden, men 
hittills har kontroller, spårbarheten 
och åtgärder varit otillräckliga. En bi-
dragande orsak till problemet är dålig 
kontroll av fartygens flaggstat och det 
faktum att ett stort antal fartyg seglar 
under bekvämlighetsflagg, dvs är 
registrerade i ett land med svagare 
kontroll och reglering av fisket. Om-
flaggning kan ske flera gånger om året 

33  Mackay, M., Hardesty, B. D., & Wilcox, C. 
(2020). The  intersection  between illegal fishing, 
crimes at sea, and social well-being. Frontiers in 
Marine Science, 7, 863.
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avstå från att införa nya sådana subven-
tioner. Trots detta uppgår miljöskadliga 
fiskesubventioner till hundratals miljar-
der kronor per år, varav merparten går 
till industrifisket i form av skattelättna-
der på bränsle, liksom stöd till förbätt-
ringar och effektivisering av fartyg.34 
Genom att underlätta för särskilt 
industriella fiskefartyg att effektivisera 
fisket, åka allt längre bort och stanna 
ute till havs under långa perioder, ökar 
därigenom risken för överfiske.35 
Globala regler för subventioner 
förhandlas inom Världshandels-
organisationen WTO - en process där EU 
har stort inflytande och därigenom bör 
föregå med gott exempel. 

Naturskyddsföreningen anser att: 

• alla miljöskadliga fiskesubventio-
ner som bidrar till överfiske och 
överkapacitet ska förbjudas natio-
nellt, inom EU och internationellt, 
inklusive skattelättnader för båt-
bränsle.

Sport- och fritidsfiske
Fiske är en av de vanligaste fritidssys-
selsättningarna i Sverige. Sport- och fri-
tidsfiske bidrar till naturupplevelser 
och rekreation och ger dessutom den 
som har fiskelycka mat på bordet. Vid 
husbehovsfisket används vanligen pas-
siva redskap som ger liten miljöpåver

34  Schuhbauer, A., Skerritt, D. J., Ebrahim, N., Le 
Manach, F., & Sumaila, U. R. (2020). The global fishe-
ries subsidies divide between small-and large-scale 
fisheries. Frontiers in Marine Science, 7, 792.

35  Sumaila, U. R., Ebrahim, N., Schuhbauer, A., 
Skerritt, D., Li, Y., Kim, H. S., ... & Pauly, D. (2019). 
Updated estimates and analysis of global fisheries 
subsidies. Marine Policy, 109, 103695.

information. Sedan ett antal år finns 
svenska och internationella miljö-
märkningar med syftet att öka spår-
barheten och god förvaltning av fisk-
bestånd. Dessvärre är miljökraven ofta 
för lågt ställda och det förekommer 
brister i kontroll och efterlevnad. Detta 
är särskilt påtagligt för jätteräkor som 
odlas i öppna system och stor skala i 
tropikerna. Trots försök att göra indu-
strin mer hållbar genom certifiering, så 
finns det ingen “hållbart odlad” 
jätteräka i butik. 

Naturskyddsföreningen anser att: 

• spårbarheten för fisk- och vatten-
bruksprodukter ska stärkas,  

• relevanta handelsavtal endast 
ska omfatta handel med ekolo-
giskt och socialt hållbart fiskade 
eller odlade produkter,  

• information till konsumenter ska 
vara lättförståelig och innehålla 
all relevant information för att 
konsumenten ska kunna göra ett 
miljöklokt val,  

• fisk och skaldjur som har fiskats 
eller odlats med ohållbara meto-
der eller där en hållbar förvalt-
ning inte kan säkerställas ska 
inte miljöcertifieras. Dit hör tro-
piskt odlade jätteräkor.

Subventioner
Världens länder har enats om att förbju-
da vissa former av fiskesubventioner 
som kan leda till överkapacitet och 
överfiske eller bidra till olagligt, orap-
porterat och oreglerat fiske, och därtill 
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konsumeras globalt.36 Vattenbruk 
framhålls ofta som ett miljömässigt 
hållbart alternativ till vildfångad fisk 
och som en viktig del i kampen mot 
hunger, såväl som ett hållbart alternativ 
till nöt, gris och fågel. Även om 
vattenbruk kan utgöra en del av en 
hållbar livsmedelsframställning, så har 
även vattenbruket sina baksidor som 
måste adresseras för att produktionen 
ska vara hållbar. Odlade rovfiskar 
kräver proteinrikt foder och i dag 
används runt en fjärdedel av den 
vildfångade fisken till foder inom 
vattenbruket, fisk som skulle kunna 
användas till humankonsumtion.37 
Detta är särskilt påtagligt i 
låginkomstländer där resursstarka 
fiskmjölsföretag har etablerat sig på 
bekostnad av såväl fiskbestånd, miljön 
som tillgången till näringsrik mat för 
lokalsamhällena. Kvinnor är särskilt 
utsatta då denna fisk utgör en viktig del 
av deras försörjning. För att komma 
ifrån beroendet av vildfångad fisk 
används nu även soja i vattenbruket, 
som inte sällan odlas i områden där 
regnskog skövlats för att ge plats åt 
sojaplantage. Utöver foder problematiken 
kan också själva vatten  bruks odlingarna 
utgöra ett problem, inte minst när det 
gäller räkor i tropikerna, där mangrove 
skövlas för att ge plats åt stora bassänger. 
Förutom negativa effekter på kustmiljön 
och ekosystem så förloras ett viktigt 

36  FAO 2021, State of the World Fisheries and 
Aquaculture 2020, http://www.fao.org/3/ca9229en/
ca9229en.pdf  

37  Cashion, T., Le Manach, F., Zeller, D., & Pauly, 
D. (2017). Most fish destined for fishmeal produc-
tion are food‐grade fish. Fish and Fisheries, 18(5), 
837–844.  

kan jämfört med andra former av fiske. 
Liksom det kommersiella fisket kan 
sport- och fritidsfisket ha stor påverkan 
på lokala fisk- och skaldjursbestånd, 
såsom lax och kustnära rovfiskar. För 
att säkerställa en hållbar förvaltning av 
bestånden är det därför viktigt att 
förbättra rapporteringen inom sport- 
och fritidsfiske. 

Ibland kan det vara nödvändigt att 
sätta tillbaka fisk som fångats. Det 
gäller till exempel fiskarter som är 
fredade, för unga individer eller när det 
av förvaltningsskäl inte kan tillåtas att 
mer än en viss mängd fisk tas upp. 
Sportfiskeorganisationer och myndig-
heter har ansvar för att upplysa 
allmänheten om vilka fiskeregler som 
gäller och hur fisk som fångas på ett 
skonsamt sätt kan sättas tillbaka.

Naturskyddsföreningen anser att:

• sport- och fritidsfiskets fångster 
av fisk och skaldjur ska uppskat-
tas och rapporteras, 

• sport- och fritidsfiske så långt 
som möjligt ska syfta till att till-
varata fångsten; återutsättning av 
fisk kan dock behövas för icke 
könsmogna eller fredade fiskar, 
samt då det av bevarandeskäl 
krävs att mängden fisk som tas 
upp begränsas.

Vattenbruk
Vattenbruket är en stadigt växande glo-
bal sektor som domineras av produktion 
av fisk och bidrar med nära hälften av 
den fisk och de skaldjur som 

F
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med användning av växtätande fisk och 
med möjlighet att tillvarata näringen 
från foder och avföring.

Naturskyddsföreningen anser att:

• vattenbruk främst ska bedrivas i 
energieffektiva slutna system 
med växtätande arter,  

• vattenbruk ska bedrivas med 
minsta möjliga negativa effekt på 
den omgivande miljön,  

• vattenbruk i öppna system enbart 
ska bedrivas med arter som ej 
kräver utfodring, och endast med 
inhemska arter och populationer 
utan signifikant risk för genetisk 
eller parasitisk spridning,  

• vattenbruk ska inte använda vilda 
avelsbestånd eller vilda yngel om 
fisket efter dessa är ohållbart, som 
till exempel för europeisk ål, 

• känsliga kust- och vattenmiljöer, 
såsom mangroveekosystem, ska 
värnas och skyddas i sin helhet 
från industriellt vattenbruk. 

kustskydd när mangrove skövlas. 
Därtill är arbetsförhållanden för de som 
arbetar i och runt odlingarna ofta 
undermåliga och mänskliga rättigheter 
kränks systematiskt. Inte sällan tvingas 
lokalsamhällen bort från sina territorier 
och livsuppehällen när odlingar anläggs.

Vattenbruk i öppna system, där de 
odlade arterna är i direktkontakt med 
den omgivande vattenmiljön, för med sig 
en rad olika problem. Spridning av läke- 
och bekämpningsmedel samt spridning 
av näring från foder och avföring kan ge 
lokala effekter på omgivande vatten, 
andra akvatiska organismer samt 
bottenmiljön. I öppna system är det 
därför att föredra att odla arter som inte 
kräver utfodring, såsom alger, musslor 
och ostron, som dessutom ofta kommer 
från lokala bestånd. Rymningar kan 
resultera i konkurrens, att vilda bestånd 
förlorar sin genetiska särprägel eller 
spridning av parasiter och infektioner. 
Laxodling i Norge är ett sådant exempel 
där såväl parasitspridning som 
rymningar har lett till stora problem för 
vilda laxbestånd. 

För att minska påverkan på miljön är 
det fördelaktigt om vattenbruk kan ske 
utan kontakt med omgivande vatten, 

F
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En pågående överflytt av transporter 
från land till sjöss måste beakta all på-
verkan på havsmiljön. Att regleringen 
av fordon på hav och vatten är så skild 
från vår landbaserade fordonsflotta 
måste ändras.

Naturskyddsföreningen anser att:  

• all sjöfart ska ställa om till 100 
procent fossilfritt och förnybart, 

• hänsyn ska tas till skyddade och 
känsliga områden samt till repro-
duktions- och födosöksområden 
vid all farleds- och infrastruktur-
planering, samt vid behov omdiri-
gering av befintlig fartygstrafik,  

• miljö- och säkerhetsanpassad 
fartbegränsning ska införas för 
sjöfarten, inledningsvis inom 
Sveriges gränser, 

• Sverige ska förbjuda utsläpp av 
skrubbervatten och regleringarna 
kring utsläpp av svart- och grå-
vatten för all sjöfart ska skärpas.

 
Fritidsbåtar
Fritidsbåtsintresset i Sverige är stort. 
Med tiotusentals sjöar, en lång kust med 
många skyddade vikar och älvar är båt 
ett fantastiskt sätt att uppleva vår havs- 
och vattenmiljö på. Men med fler båtar, 
starkare motorer och vattenskotrar ökar 
trycket på hav och vatten. Hamnar, 
båtklubbar och marinor ligger ofta 
placerade i skyddade vikar, där det är 
lugnare och stilla vatten. Men dessa 
områden är även optimala för alger och 
sjögräs att växa på, vilka bildar viktiga 
födo-, lek- och uppväxtområden för 

Användning  
och ex ploatering av  
havs miljön

Sjöfart
Världshaven, såväl som haven runt 
Sverige, är hårt trafikerade av fartyg och 
i dag går flera rutter nära eller genom 
marina skyddade områden. Sjöfartens 
samlade påverkan på havsmiljön är 
komplex och uppmärksammas sällan i 
sin helhet. Fartygen släpper ut koldiox-
id, svavel- och kväveoxider till luften, 
vilket påverkar klimatet och kan leda 
till försurning och övergödning. Utöver 
utsläppen till atmosfären påverkas 
havsmiljön även av utsläpp av grå- och 
svartvatten, kylvatten, avsiktliga och 
oavsiktliga utsläpp av olja, skrubbervat-
ten, länsvatten, barlastvatten och pro-
pellerhylsolja.38 Påväxt av arter på båt-
bottnen är en väg in för främmande 
invasiva arter, och kan dessutom öka 
bränsleförbrukningen. Samtidigt kan 
ett båtbottenmålat fartyg avge tung-
metaller och bekämpningsmedel till 
havet.

Hastigheten på fartygen är avgörande 
för mängden koldioxid utsläpp, men även 
för bullernivåer, svall och erosions-
skador samt risken för olyckor. Även 
tiden på året kan vara avgörande för hur 
stor påverkan blir på den marina miljön. 
Under reproduktions- och uppväxtfaser 
är växter och djur som känsligast, och 
intensiv sjöfart kan då bidra till stress 
hos arterna. 

38  Hassellöv, I., Larsson, K., & Sundblad, E. 
(2019). Effekter på havsmiljön av att flytta över 
godstransporter från vägtrafik till sjöfart. Havsmiljö-
institutets rapport 2019:5.
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motorer som används, och miljövinster 
skulle kunna göras genom riktade 
åtgärder och information till båtägare. 
För att kunna fortsätta njuta båtliv på 
hav, älvar och sjöar krävs det att den 
samlade påverkan på miljön beaktas och 
likställs med krav på fordon på land.

Naturskyddsföreningen anser att: 

• fritidsbåtlivet i Sverige ska utövas 
med hänsyn till natur och miljö, 
genom till exempel hastighetsbe-
gränsningar, ankringsförbud 
samt en omställning till en fossil-
fri fritidsbåtsflotta, 

• vid planeringen av lämpliga plat-
ser för djup- och småbåtshamnar 
ska de miljömässiga marina för-
utsättningarna och redan till-
gänglig infrastruktur beaktas, 

• muddring i akvatiska miljöer ska 
enbart tillåtas i undantagsfall och 
där samhällsnyttan är stor, 

• miljöskadliga båtbottenfärger 
med giftiga, långlivade eller bio-
ackumulerande ämnen ska för-
bjudas nationellt och internatio-
nellt till förmån för alternativa 
mekaniska metoder eller biolo-
giskt aktiva antipåväxtmedel, 

• regeringen ska verka för hårdare 
miljökrav på båtmotorer och fos-
silfritt bränsle för fritidsbåtar 
inom EU, 

• det ska inrättas ett nationellt fri-
tidsbåtsregister.

akvatiska organismer. Antalet nya 
bryggor ökar varje år, och bidrar till 
skuggning av bottnen, och med ökad 
sjöfart, såväl av fartygstransporter som 
fritidsbåtar, ökar också behovet av fler 
djup- och småbåtshamnar. Byggandet 
kan även leda till muddringar och stora 
infrastruktursatsningar, även på platser 
där naturvärdena är höga.

Fritidsbåtsåkandet ger även upphov 
till buller, svallvågor, utsläpp av avgaser, 
grumling och ankringsskador på 
undervattensvegetation.39 Fartyg och 
båtar världen över bottenmålas med 
svårnedbrytbara och bioackumulerande 
båtbottenfärger för att undvika påväxt av 
bl.a. havstulpaner. Gamla, förbjudna båt-
bottenfärger, som innehåller bl.a. koppar 
och tributyltenn (TBT), fortsätter läcka ut 
tungmetaller i havet. Dessutom fortsätter 
gamla tvåtaktsmotorer att släppa ut 
20–30 procent av bränslet helt oförbränt i 
vattnet. Bensin är mycket giftigt för 
akvatiska organismer och binder till 
organiskt material och förs därmed 
uppåt i näringskedjan. Det finns mindre 
giftig bensin, alkylatbensin, men till-
gänglighet och efterfrågan på den är låg i 
Sverige idag. Utbudet och användandet 
av elmotorer ökar, men i långsam takt. 
Miljökraven på fritids båtar är bristfälliga 
och regleras på EU-nivå inom fritids-
båtsdirektivet och saknar i dag bl.a. 
gräns värden för avgasrening och 
katalysatorer.

I dag finns inget register över fritids-
båtar i Sverige. Ett sådant register skulle 
ge en bättre översyn av vilka båtar och 

39  Moksnes, P. O., Eriander, L., Hansen, J., 
Albertsson, J., Andersson, M., Bergström, U., ... & 
Ytreberg, E. (2019). Fritidsbåtars påverkan på grun-
da kustekosystem i Sverige. Havsmiljöinstitutets 
rapport 2019:3.
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vilket kan ge en positiv effekt på marina 
arter och bottenmiljön. En välplanerad 
utbyggnad av havsbaserad vindkraft bör 
därför maximera potentiella positiva 
effekter i stället för att ytterligare belasta 
våra havsområden.

Naturskyddsföreningen anser att:

• havsbaserad vindkraft bör förläg-
gas där dess potentiella positiva 
inverkan på arter och havsmiljö 
maximeras och risken för negativa 
effekter på desamma minimeras, 

• ingen vindkraftsetablering ska 
ske i marina skyddade områden; 
utsjöbankar med höga naturvär-
den och viktiga flyttfågelstråk 
ska undvikas, 

• vid avveckling av vindkraft ska 
naturvärden som kan ha bildats 
på platsen, såsom revstrukturer, 
bedömas för att avgöra hur av-
vecklingen kan genomföras sam-
tidigt som naturvärden bibehålls, 

• den fortsatta utbyggnaden av 
vindkraften bör föregås av en 
sammanhållen strategisk plane-
ring så att den kumulativa påver-
kan från vindkraften, positiv som 
negativ, kan beaktas. 

Buller 
Buller och undervattensljud i våra havs-
områden ökar ständigt. Motorljud och 
ekolodssignaler från fartygstransporter, 
fritidsbåtar och vattenskotrar bidrar till 
ett kontinuerligt buller i havsmiljön, 
medan muddring, sprängningar och 
pålning genererar impulsivt buller vid 

Vindkraft till havs
Utbyggnad av havsbaserad vindkraft är 
en viktig del i att säkra en hållbar energi-
produktion. Samtidigt riskerar havsba-
serad vindkraft att medföra negativa 
konsekvenser på marint liv, även om 
effekterna skiljer sig mellan olika arter 
och platser och mellan de olika faserna 
av ett vindkraftsverks livstid. Förutom 
att anläggningen kan förstöra känsliga 
bottenhabitat uppstår buller och 
uppgrumling som kan vara skadligt för 
olika fiskarter och marina däggdjur som 
tumlare. Verk i drift kan i sin tur påverka 
sjöfågel och flyttfågel negativt, bland 
annat genom att fåglarna undviker 
områden med vindkraft. Men havs-
baserad vindkraft kan även medföra 
positiva effekter för det lokala djurlivet. 
Vindkraftparker kan exempelvis 
fungera som konstgjorda rev och öka den 
lokala biologiska mångfalden. Dessutom 
tillåts sällan bottentrålning i områden 
med vindkraft, vilket medför en skyd-
dande effekt på bottenhabitat och 
botten levande djur som störs av trålning.

Det går att minimera den negativa 
påverkan från etablering av vindkraft till 
havs genom att göra olika anpassningar, 
främst genom val av lokalisering men 
även genom användning av bästa 
möjliga teknik för att minska påverkan 
från exempelvis buller och sedi-
mentation. Tyvärr har havsbaserad 
vindkraft hittills främst byggts i relativt 
grunda områden, ofta på eller omkring 
utsjöbankar med höga naturvärden och 
som är viktiga för födosökande sjöfågel. 
Men tekniken går snabbt framåt och nu 
börjar planer för anläggning av djupare 
och även flytande vindkraftsverk bli 
verklighet. Parker kan därför placeras i 
till exempel tidigare trålade områden, 
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Naturskyddsföreningen anser att:

• aktiviteter som medför buller och 
undervattensljud ska begränsas 
och anpassas och inte förläggas i 
skyddade områden eller områden 
som är viktiga under lek- och upp-
växtperioder för marina arter, 

• både impulsivt och kontinuerligt 
buller ska vara reglerat i lag och 
att kumulativa effekter beaktas.

Utvinning av mineraler,  
olja, gas och sand 
Havsbotten hyser värdefulla depåer av 
mineraler såsom kobolt, koppar och 
nickel. I takt med ökad efterfrågan på 
till exempel batterier så har jakten på 
mineraler nått haven. Gruvdrift på 
djupa havsbottnar kan dock orsaka all-
varliga och potentiellt irreversibla 
skador i djuphavet och det unika mari-
na liv som finns där. Dessutom kan 
sådan gruvdrift skada de naturliga pro-
cesser som lagrar koldioxid, och på så 
vis förvärra klimatkrisen. Vibrationer, 
ljus och ljudföroreningar är andra på-
tagliga risker. 

tillfället då arbetet utförs. Buller är ett 
problem såväl för människor som för 
djur, inte minst för de arter som är bero-
ende av sin hörsel för att kunna fly från 
rovdjur, söka föda eller för kommunika-
tion, som till exempel tumlare. 
Störningar i reproduktionen kan uppstå 
på grund av högt buller, och även häck-
ande och födosökande fåglar på land 
störs lätt av dessa ljudföroreningar.40 

Forskningen på hur marina arter på-
verkas av antropogent buller är fortfa-
rande bristfällig och har framför allt fo-
kuserat på marina däggdjur på 
individnivå. Givet bristen på kunskap 
om hur marina arter påverkas, både på 
individ-, populations- samt ekosystem-
nivå är det av yttersta vikt att försiktig-
hetsåtgärder vidtas, att bulleralstrande 
aktiviteter anpassas och att 
antropogent buller minskar i 
havsmiljön Tyvärr är bulleralstrande 
verksamheter inte tillräckligt väl 
reglerade idag, vare sig det handlar om 
impulsivt eller kontinuerligt buller.

40  FOI, 2020, Underlagsrapport om undervattens-
buller
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Naturskyddsföreningen anser att: 

• marin gruvdrift och sandutvin-
ning ska föregås av en robust 
miljö- och social konsekvensana-
lys. Vid risk för negativa effekter 
på miljö och lokalsamhällen ska 
utvinning förbjudas,  

• olja och gasutvinning till havs 
ska förbjudas, och redan etablerad 
produktion fasas ut.  

Användning  
och exploatering  
av vattenmiljöer
Vatten i landskapet
Sjöar och vattendrag världen över påver-
kas negativt av mänskliga verksamheter 
som till exempel jordbruk, skogsbruk och 
vattenkraft. Rinnande vatten är ofta räta-
de och rensade. Globalt är jordbruket en 
av de främsta orsakerna till förlust av bio-
logisk mångfald i sötvatten. Jordbruket 
står dessutom för 70 procent av vattenan-
vändningen i världen och vattenbehovet 
förväntas öka. Eftersom många av värl-
dens sjöar och vattendrag delas mellan 
två eller flera länder kan verksamheter 
som till exempel vattenavledning eller 
förorenande utsläpp påverka vattnet ne-
gativt i ett annat land. Av alla länder med 
delade vattendrag har endast en bråkdel 
upprättat och implementerat samarbets-
avtal.41 För att hantera gränsöverskridan-
de vattenresurser är det nödvändigt att 
planeringen av vattenanvändningen ökar 
såväl inom som mellan länder. 

41  UN-Water, 2021: Summary Progress Update 
2021 – SDG 6 – water and sanitation for all. Ver-
sion: July 2021. Geneva, Switzerland. 

Utvinning av olja och naturgas till havs 
har stora negativa konsekvenser för den 
marina miljön genom spridning av 
borrningsrester och miljögifter samt 
genom fysisk påverkan på botten. Att 
borra långt under ytan medför extra 
stora risker. Prospektering efter olja och 
gas sker ofta med tryckluft som skapar 
buller som negativt påverkar både fiskar 
och marina däggdjur. Stora oljeolyckor 
får ödesdigra konsekvenser för arter 
och habitat. 

Sand är, efter vatten, världens volym-
mässigt största handelsvara. Ut-
vinningen äger rum i hela världen, från 
områden på land till flodbankar och 
havsbotten. Sand utvinns för en rad 
olika syften; vägbyggen, husbyggen, för 
tillverkningen av glas och datachips, 
och för storskaliga utvecklingsprojekt 
såsom hamnbyggen. I takt med ökad 
urbanisering och därmed efterfrågan så 
ökar effekterna med förlust av biologisk 
mångfald, utarmning av naturnyttor, 
spridning av främmande och invasiva 
arter via sandtransport, förstörda floder 
och färskvatten reserver, erosion och 
destabilisering av kuster och floder som 
konsekvens. För såväl miljön som 
människor som lever längs kusten är 
detta ett allvarligt problem. 
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Skogsbruk påverkar vattenkvalitet och 
tillgång världen över. Där storskalig av-
verkning sker – som t.ex. i Amazonas - 
påverkas hela det hydrologiska krets-
loppet. Många skogsbruksåtgärder, i 
synnerhet avverkning och dikning, på-
verkar skogens vatten och de organis-
mer som lever där negativt. I Sverige har 
1,5–2 miljoner hektar skogsmark dikats 
ut sedan 1950-talet. Detta har lett till att 
många våta miljöer försvunnit vilket 
påverkar den biologiska mångfalden 
negativt. Stora mängder växthusgaser 
läcker också från de utdikade marker-
na. I samband med avverkning ökar av-
rinningen och därmed urlakningen av 
näringsämnen och tungmetaller. Slam 
som transporteras ut från hyggen för-
sämrar vattenkvalitén och förstör livs-
miljön för många djur som lever i vatt-
net. Avverkning och markberedning 
leder även till ökade halter av giftigt or-
ganiskt kvicksilver i vattnet. 

Då åker- och ängsmarker planteras 
igen med barrträd leder det till en ökad 
produktion av humusämnen som i sin tur 
leder till en brunifiering av vattnet. 
Brunifieringen påverkar bland annat 

Vattnet i det svenska jordbrukslandska-
pet är kraftigt påverkat av dikning, drä-
nering, rätning med mera och majorite-
ten av sjöarna och vattendragen når 
inte god ekologisk status enligt vatten-
direktivet. Ett stort antal sjöar har 
sänkts och över 600 sjöar har torrlagts 
helt och hållet. Denna stora hydromor-
fologiska påverkan har lett till att vatten 
i jordbrukslandskapet idag är en brist-
vara och antalet livsmiljöer för grodor, 
vissa fåglar och vattenlevande smådjur 
har minskat drastiskt. Situationen är 
speciellt allvarlig i södra Sverige. 
Närings ämnen läcker från gödslad 
jordbruksmark till sjöar, vatten drag och 
kustområden vilket leder till över-
gödning och kemiska bekämpnings  -
medel sprids på åkrarna och förs vidare 
till vattenmiljöerna där djur och växter 
riskerar att förgiftas. 

Jordbruket påverkar även grund-
vattnet negativt både då det gäller 
kvalitet och kvantitet. Stora uttag av 
grundvatten leder till sjunkande grund _
vattennivåer i många länder och nitrat 
från jordbruket är den vanligaste föro-
reningen i världens grundvatten. 
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Vattenkraft och dammar
Vattenkraft är en viktig förnybar energi-
källa men den orsakar samtidigt stora 
skador på miljön och den biologiska 
mångfalden. Kraftverk och dammar 
blockerar vandringsvägar för fisk som 
därmed hindras från att nå sina lekplat-
ser. Regleringen av vattenflödet förstör 
den naturliga flödesregimen vilket påver-
kar ekosystemen i rinnande vatten myck-
et negativt. Oregelbundna nivåföränd-
ringar på grund av vattenreglering leder 
till ökad erosion och den vanligen rika 
vegetationen i strandkanten minskar i 
produktivitet och omfattning då vårflo-
derna uteblir. Vattenkraften påverkar 
även miljön nedströms eftersom vatten-
drag och sjöar blir mer näringsfattiga då 
transport av organiskt material och sedi-
ment stoppas upp av dammarna. Ut-
byggnaden av vattenkraften påverkar 
många urfolk och lokalsamhällens tradi-
tionella områden mycket negativt. I 
Skandinavien har samernas boplatser 
och renbetesmarker översvämmats, flytt-
ningsleder har skurits av, betesmarker 
splittrats upp och fiskevatten förstörts.

Idag är mer än hälften av världens 
stora floder fragmenterade och reglerade 
av dammar. Globalt planeras tusentals 
nya dammbyggen. Förutom negativ på-
verkan på den biologiska mångfalden ris-
kerar storskaliga vattenkrafts- och dam-
mbyggen leda till att urfolk och 
lokalsamhällen tvångsförflyttas och att 
mänskliga rättigheter såsom rätten till en 
tillfredsställande levnadsstandard un-
dermineras.42

42  Grönwall, J. (2020). Large dams and human 
rights obligations: The case of the Pancheshwar 
Multipurpose Project on the border between India 
and Nepal. Stockholm: International Centre for Water 
Cooperation, Stockholm International Water Institute.

bakteriefloran och artsammansättningen 
då det gäller växt- och djurplankton i 
sjöar och havsvikar.

Naturskyddsföreningen anser att: 

• vattnet åter ska tillåtas ta plats i 
landskapet. Våtmarker ska återska-
pas, sjöar och vattendrag restaure-
ras. Naturbaserade metoder för att 
hålla kvar vatten i landskapet ska 
användas i högre utsträckning, 

• det vid alla sjöar och vattendrag 
ska finnas tillräckligt breda, 
funktionella kantzoner som inte 
avverkas, gödslas eller bearbetas 
på något annat sätt,  

• skogsbruket måste ta större hän-
syn till skogens vattenmiljöer, 
bland annat genom att se till att 
körskador inte uppstår och att er-
osion och grumling minimeras i 
samband med avverkning, 

• skogsdikning ska som huvudregel 
förbjudas. Skyddsdikning måste 
ske med stor hänsyn till miljön, 

• världens sjöar, floder och 
grundvattentillgångar ska 
omfattas av en implementerad 
integrerad vattenförvaltning av 
vattenresurser som respekterar 
mänskliga rättigheter, 

• vid gränsöverskridande vatten 
ska effektiva sektors – och 
landsövergripande samarbets-
avtal som fördelar vattnet rättvist 
upprättas och efterlevas. 
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kommendationerna för World 
Commission on Dams, WCD43, 
samt säkerställa urfolks och lo-
kalsamhällens rätt till informa-
tion och meningsfulla deltagande 
i konsultationer, 

• vid omprövningen av miljötill-
stånden för vattenkraftverk och 
dammar i Sápmi ska stor hänsyn 
tas till samiska intressen, kultur-
miljöer och natur och principen 
om ett fritt och informerat för-
handssamtycke (FPIC) tillämpas.

 
Försurning
Försurning av sjöar och vattendrag 
beror framför allt på svavel- och kväve-
föreningar som bildas vid förbränning 
av fossila bränslen och faller ner i form 
av surt regn. De negativa effekterna av 
surt regn blir extra tydliga i de områden 
i världen där jordlagren är tunna och 
sjöarna näringsfattiga med liten förmå-
ga att buffra. Där kan pH-värdet sjunka 
drastiskt och slå ut fisk och andra orga-
nismgrupper som till exempel snäckor 
och musslor. Intensivt skogsbruk med 
stort uttag av skogsråvara bidrar också 
till försurning.44

Sedan 1980-talet har utsläppen av 
försurande ämnen minskat såväl glo-
balt som i Europa och i Sverige på grund 
skärpta regler för utsläpp och bättre re-
ningsmetoder. Men utsläpp från både 

43  The World Commission on Dams Framework 
- A Brief Introduction, webbsida hos International 
Rivers, besökt i september 2019. https://www.inter-
nationalrivers.org/resources/the-world-commissi-
on-on-dams-framework-a-brief-introduction-2654

44  Karlsson, Akselsson, Hellsten & Karlsson. 
(2021). Försurning och övergödning i det svenska 
skogslandskapet.

I Sverige finns över 2000 vattenkraftverk 
och runt 10 000 dammar. Endast ett fåtal 
av dessa erbjuder fri passage för fisk. 
2020 beslutade riksdagen om en natio-
nell plan för omprövning av vattenkraf-
ten som ska leda till att alla kraftverk 
förses med moderna miljövillkor. 
Omprövningarna kommer att pågå 
under många år. För att ekosystemen i 
våra strömmande vatten ska kunna åter-
hämta sig och fiskarna vandra upp i äl-
varna för att leka igen är det nödvändigt 
att omprövningarna leder till konkreta 
krav på miljöförbättringar som fiskvand-
ringsvägar och naturligare flöden.

Naturskyddsföreningen anser att: 

• artificiella vandringshinder i vat-
tendrag ska åtgärdas så att natur-
ligt förekommande arter kan 
vandra både upp- och nedströms. 
Bästa möjliga teknik (BAT) ska 
användas 

• vattenkraftverk och dammar som 
inte fyller någon viktig samhälls-
funktion och som inte har höga 
kulturvärden bör rivas ut  

• vattenkraftverk ska tillämpa mi-
nimitappning och flödesregimen 
ska vara så naturlig som möjligt, 

• vattenkraftbolagen ska åläggas 
att återställa skador som uppstått 
i biflöden och andra vatten som 
en följd av vattenkraftutbyggnad, 

• eventuell nyanläggning av vat-
tenkraft och dammar måste före-
gås av en robust miljö- och social 
konsekvensanalys, i linje med re-
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olika samhällssektorer som jordbruket, 
industrin, energisektorn etc. 
Befolkningsökning och klimatföränd-
ringar innebär att trycket på världens 
vatten ökar allt mer. Förvaltningen av 
världens vattenresurser måste därför 
ske gränsöverskridande och med hän-
syn taget till miljö, människors hälsa 
och rättvis fördelning. Vattentillgången 
varierar stort mellan olika platser. 
Globalt sett finns tillräckligt med vat-
ten, men samtidigt som vissa områden 
har vatten i överflöd lider en stor del av 
världens befolkning av vattenbrist och 
torka. Det stora uttaget av grundvatten 
orsakar sjunkande grundvattennivåer 
på många platser i världen.

I dag ökar världens vattenkonsum-
tion med ungefär 1 procent per år. 
Ökningen beror dels på befolkningsök-
ning, dels på förändrade 
konsumtionsvanor när 
levnadsstandarden höjs. Utvecklingen 
mot att ge hela jordens befolkning 
tillgång till ”säkert vatten” - vilket 
innebär att vattnet ska vara rent, 
tillgängligt nära bostaden och finnas till 
hands när det behövs till ett rimligt pris 
- går långsamt. Under de kommande 
decennierna förväntas bristen på vatten 
att förvärras i många regioner i världen. 
Denna utveckling drivs på av 
klimatförändringar och en ökad 
konkurrens om begränsade 
vattenresurser. När uttaget av så kallat 
”blått vatten” – det vatten som hämtas 
från yt- och grundvatten och används 
av hushåll, industrier och inom 
jordbrukssektorn – ökar, påverkas även 
tillgången på ”grönt vatten” – det vatten 
som tillförs naturen via nederbörd och 
som växtligheten kan utnyttja. Det 
gröna vattnet är mycket viktigt för den 

den svenska och den internationella 
transportsektorn inklusive sjöfarten 
bidrar till att det fortfarande faller surt 
regn. Den viktigaste metoden för att 
motverka försurningens negativa effek-
ter är kalkning av sjöar och vattendrag. 
Kalkning leder till att vattnet blir min-
dre surt så att försurningskänsliga or-
ganismer kan leva vidare eller komma 
tillbaka till vatten där de slagits ut. Men 
kalkning skadar samtidigt organismer 
som är känsliga för höga pH-värden som 
t.ex. vitmossor, levermossor och vissa 
lavar.

Naturskyddsföreningen anser att:

• de totala utsläppen av svaveldiox-
id och kväveoxider måste minska 
ytterligare i enlighet med FN:s 
luftvårdskonvention, 

• försurning av skogsvatten ska 
motverkas med hjälp av 
alternativa skogsbruksmetoder 
och ett ökat inslag av lövträd,  

• kalkning måste ske med stor 
försiktighet för att motverka att 
känsliga organismer skadas.

Vattenanvändning, dricksvatten 
och avlopp
Tillgång till rent vatten och sanitet är en 
mänsklig rättighet. För att nå det globa-
la målet Rent vatten och sanitet för alla 
är det nödvändigt att världens vatten 
fördelas rättvist och att vattenanvänd-
ningen blir hållbar. Världens vatten är 
en ändlig resurs som delas mellan olika 
regioner och länder. Förutom att vatten 
utgör vårt viktigaste livsmedel ska vat-
tenresurserna även räcka till många 
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dricksvattentäkter från föroreningar 
inrättas ofta vattenskyddsområden där 
det är förbjudet att sprida gifter eller 
bedriva andra verksamheter som kan 
riskera att förorena grundvattnet. Men 
många viktiga dricksvattentäkter 
saknar fortfarande 
vattenskyddsområde. 
Klimatförändringarna förväntas leda 
till mer nederbörd och ökad avrinning i 
stora delar av Sverige vilket leder till 
ökat läckage och transport av 
miljögifter och övergödande ämnen 
från såväl jordbruksmark som 
samhällen. Detta riskerar att försämra 
kvalitén på det råvatten som ska bli till 
dricksvatten i framtiden.

Använt vatten, så kallat spillvatten, 
hamnar så småningom i avloppet och 
behöver renas innan det släpps ut i 
naturen igen. Men 80 procent av allt 
spillvatten i världen släpps tillbaka till 
sjöar och vattendrag utan rening. Inom 
EU har det så kallade avloppsdirektivet 
lett till att över 80 procent av avlopps-
vattnet renas – det är dock stora 
skillnader mellan olika länder. I Sverige 
är det förbjudet att släppa ut orenat 
vatten och allt avloppsvatten renas 
antingen i de kommunala renings verken 
eller i mindre, enskilda anläggningar.

I moderna kommunala reningsverk 
renas vattnet i flera olika steg. För det 
mesta ingår både mekaniska, biologiska 
och kemiska reningstekniker i 
processen. Det finns föroreningar i 
avloppsvattnet som t.ex. vissa farliga 
kemikalier och läkemedelsrester som 
passerar genom reningsverkens kon-
ventionella reningssteg utan att renas 
bort. För att bli av med dessa ämnen 
krävs ett fjärde, mer avancerat 
reningssteg.

globala matproduktionen och är den 
vattenresurs som volymmässigt är 
störst.

Trots att större delen av jordbruks-
marken globalt sett är regnförsörjd är 
jordbruket den sektor som använder 
mest vatten i världen. Vattnet inom 
jordbrukssektorn används framför allt 
till bevattning av grödor. I Sverige är det 
i stället industrin som är den största 
vattenanvändaren medan jordbruket 
endast står för några få procent av den 
totala vattenanvändningen. Hushållen i 
Sverige använder cirka 140 liter vatten 
per person och dygn till mat, tvätt, 
toaletter etc. Men detta är endast en 
bråkdel av allt vatten vi egentligen 
förbrukar. Större delen av svenskarnas 
vattenkonsumtion utgörs av så kallat 
virtuellt vatten – vatten som behövs för 
att framställa andra varor vi 
konsumerar.

I Sverige är det kommunerna som 
ansvarar för att ordna rent dricksvatten 
och avlopp för sina innevånare där det 
finns samlad bebyggelse. Kommunen 
har även ansvar för det långsiktiga 
skyddet för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Enskilda 
fastighetsägare på landsbygden an-
svarar själva för sitt vatten och avlopp. 

Hälften av dricksvattnet i Sverige 
kommer från ytvatten, dvs från sjöar 
och vattendrag. Den andra hälften 
kommer från grundvatten eller så kallat 
konstgjort grundvatten vilket innebär 
att ytvatten pumpas upp och får filtrera 
genom t.ex. en grusås och på så sätt ”spä 
på” det naturliga grundvattnet. 
Grundvatten är ofta så rent att det kan 
drickas direkt utan behandling. Övrigt 
vatten behöver renas i ett vatten-
reningsverk. För att skydda 
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sjöar. Stora mängder anrikningssand 
deponeras tillsammans med vatten i 
gruvdammar där det lagras över lång tid 
och riskerar att läcka gifter till omgiv-
ningen. Dessutom läcker upplagen av 
gruvavfall tungmetaller och andra gif-
ter till omgivande mark och vatten. 
Detta kan leda till att fisk och andra vat-
tenorganismer förgiftas. Läckaget av 
farliga ämnen kan fortgå under lång tid 
efter det att själva täktverksamheten 
avslutats.

Naturskyddsföreningen anser att:

• Gruvnäring och annan täktverk-
samhet måste ske så att skador på 
vattenmiljön minimeras. 
Vattenskyddsområden och 
dricksvattentäkter ska skyddas 
särskilt från negativ påverkan 
från gruvindustrin, 

• Gruvindustrin måste ta ett större 
ansvar för att sanera förorenade 
områden och undvika läckage av 
giftiga ämnen från gruvområden.

När avloppsvattnet renas i reningsverket 
bildas avloppsslam som innehåller 
mycket näring, bland annat värdefull 
fosfor som är en ändlig resurs, men också 
många olika miljögifter och mikroplast. 
Avloppsslammet används ibland som 
gödningsmedel inom jordbruket trots att 
det innehåller höga halter av miljögifter.  

Naturskyddsföreningens anser att:  

• alla grund- och ytvattenförekom-
ster som används som dricksvat-
tentäkt ska ha ett starkt, uppdate-
rat och väl fungerande 
vattenskyddsområde,  

• det ska vara förbjudet att sprida 
kemiska bekämpningsmedel i 
den primära skyddszonen när-
mast vattenuttag,  

• förorenat vatten inte ska släppas 
ut i naturen utan att renas,  

• reningsverkens avloppsslam bör 
inte spridas på åkermark i orenad 
form eftersom slammet 
innehåller miljögifter,  

• ett återvinningskrav på fosfor 
från avloppsslam bör införas,  

• juridiska incitament och ekono-
miskt stöd behövs för att upp-
muntra kommuner att införa av-
ancerad rening, 

Mineralutvinning
Mineralutvinning och gruvor har stor 
påverkan på både yt- och grundvatten. 
Järnmalm kan innehålla fosfor som bi-
drar till övergödning i vattendrag och 
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Sverige då näring läcker från marker 
som gödslats, och i samband med han-
tering av stallgödsel från djurgårdar. 
Tillskottet från skogsbruket utgörs 
framför allt av diffusa utsläpp i sam-
band med dikning och avverkning. 
Spridning av konstgödsel i Sveriges 
skogar ligger på en relativt låg nivå jäm-
fört med 1970- och 80-talets omfattande 
skogsgödsling. Men gödsling framhålls 
av såväl myndigheter som skogsindu-
strin som en åtgärd för att öka produkti-
viteten, och skogsgödslingen tenderar 
att öka igen vilket riskerar leda till att 
näringsläckaget från skogsmark ökar. 
Förutom läckage från jordbruksmark 
och utsläpp från avlopp är internbelast-
ningen en viktig källa till fosfor i såväl 
sjöar som hav. I Östersjön motverkar 
den omfattande internbelastningen de 
ansträngningar som görs för att förbätt-
ra miljötillståndet i havet.

Naturskyddsföreningens anser att:

• tillförseln av övergödande och 
miljöfarliga ämnen ska främst åt-
gärdas vid källan.  

• jord- och skogsbruk och avlopps-
sektorn ska ta större ansvar för att 
förhindra att näringsämnen läck-
er ut i sjöar, vattendrag och kust-
områden,  

• kretsloppen ska göras giftfria och 
slutas i högre utsträckning så att 
näringen i gödsel och avfall kan 
tas tillvara,  

• skatt på handelsgödsel ska infö-
ras inom EU och skogsgödsling 
ska förbjudas.

Utsläpp av  
föroreningar
Övergödande ämnen
Tillförseln av näringsämnen till värl-
dens floder och kustområden har ökat 
under lång tid och övergödning utgör ett 
av de allvarligaste hoten mot sötvattens-
miljöer och kustnära ekosystem världen 
över. Människans tillförsel av kväve till 
miljön överstiger idag mängden kväve 
som fixeras naturligt i världshaven och 
de planetära gränserna för jordens 
kväve- och fosfor-flöden överskrids. 

Övergödningen leder till att produk-
tionen av alger och andra organismer 
ökar, vattnet blir grumligt och grunda 
vikar riskerar att växa igen. När orga-
nismerna sedan dör och bryts ner för-
brukas syre vilket gör att det uppstår 
syrebrist, speciellt vid bottnen. 
Syrebristen kan i sin tur trigga kemiska 
reaktioner som leder till att sedimentet 
börjar läcka fosfor, så kallad internbe-
lastning. Denna kan svara för en stor 
andel av den tillförda fosforn i övergöd-
da sjöar och havsvikar. Vid allvarlig sy-
rebrist kan det bildas svavelväte som är 
mycket giftigt för de bottenlevande or-
ganismerna och fisk. I många svenska 
sjöar och vattendrag - speciellt i södra 
delen av landet - och i Östersjön, är över-
gödning sedan länge ett av de största 
miljöproblemen. Läckage av närings-
ämnen från jordbruks- och skogsmark i 
kombination med utsläpp från punkt-
källor och nedfall från luften leder till 
att vattendrag, sjöar och hav blir alltför 
näringsrika och ökar risken för att 
grundvattnet förorenas. Jordbruket bi-
drar med de högsta näringsbelastning-
arna från mänsklig verksamhet i 
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Globalt sett har användningen av ke-
miska bekämpningsmedel ökat, vilket 
får stora konsekvenser både för område-
na där de sprids och för kringliggande 
och nedströms vattenområden. För att 
minska den negativa påverkan på mil-
jön behöver jordbruket ställa om till 
agroekologiska principer. 

Läkemedel, till människor och djur, 
är också designade för att påverka. Det 
gör dem väldigt potenta, och effekter på 
akvatiska organismer ses redan vid 
låga halter.46 Utsläpp från läkemedels-
fabriker utgör ett stort miljöproblem och 
drabbar främst natur och människor i 
omkringliggande område. Vid använd-
ning av läkemedel bildas läkemedels-
rester, som via avlopp sprids till vattnet. 
Fabriker behöver installera rening av 
utgående vatten och samhällen behöver 
införa avancerad rening av avloppsvat-
ten för att minska de negativa effekter-
na i miljön. 

Miljögifter ger många olika negativa 
effekter på de akvatiska ekosystemen. 
Några exempel är tungmetallers effek-
ter på nervsystemen och hormonstö-
rande ämnens effekter i form av beteen-
destörningar och påverkan på 
reproduktionen. Djur som har fisk som 
huvudföda har ofta högre halter av mil-
jögifter i kroppen eftersom de samlar på 
sig miljögifter från sina bytesdjur, så 
kallad biomagnifikation. Tydliga sam-
band kan ses mellan miljögifter och 
minskade och mindre livskraftiga po-
pulationer för både fiskar, fiskande fåg-
lar och fiskätande däggdjur. 

46  Marica Mezzelani, Stefania Gorbi, Francesco 
Regoli. 2018. Pharmaceuticals in the aquatic en-
vironments: Evidence of emerged threat and future 
challenges for marine organisms. Marine Environ-
mental Research.

Miljögifter och skräp
Miljögifter, så som farliga kemikalier 
och metaller, kemiska bekämpnings-
medel och läkemedelsrester, kan hittas 
i så gott som alla vatten världen över. De 
kommer till största delen från landbase-
rade källor och kan spridas över stora 
geografiska områden världen över med 
vindar, nederbörd och via vattenflöden. 
Miljögifter bör stoppas vid källan och 
förorenade områden saneras.

Farliga kemikalier läcker från indu-
strier, samhällen och avfallsanlägg-
ningar. Historiska utsläpp fortsätter att 
läcka miljögifter, som exempelvis 
pappers massa industriernas fiberban-
kar och förorenade industrimarker. Vid 
muddring och dumpning av förorenade 
sediment kan miljögifter spridas till 
vattnet långt efter att verksamheten 
upphört.45 Det finns också miljögifter 
som sprids direkt i havet, genom t.ex. 
båtbottenfärger och fartygstransporter. 
Till de mer kända klassiska miljögifter-
na, som dioxiner, PCB:er och tungme-
taller, har nya tillkommit, som bromera-
de flamskyddsmedel och per- och 
polyfluorerade ämnen (PFAS). Halterna 
av miljögifter är högre i närheten av 
punktutsläpp från industrier och sam-
hällen, samt i sjöar och vattendrag med 
lågt vattenutbyte. De flesta farliga kemi-
kalier kan bytas ut mot ofarliga alterna-
tiv eller tekniker.

Kemiska bekämpningsmedel är de-
signade för att påverka levande organis-
mer. De sprids på odlingsmark, i skogs-
planteringar och växthus. Läckage sker 
till vattendrag, sjöar och havsvikar. 

45  Havs- och vattenmyndigheten. (2018) 
Muddring och hantering av muddermassor. Havs- 
och vattenmyndighetens rapport 2018:19.
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Nedskräpning skapar stora problem för 
livet i haven. Det mesta skräpet sjunker 
till botten, men en del flyter omkring 
under lång tid och hamnar på stränder 
eller bryts ner till små partiklar som 
stannar i de fria vattenmassorna. 
Skräp i havet utgörs till största del av 
svårnedbrytbara plaster, stora som 
små. Djur kan skadas när de fastnar i 
större skräp som gamla fisknät och fly-
tande plastföremål, men många djur 
äter också skräp som de förväxlar med 
föda, vilket kan leda till svält.48 Även 
det skräp som sönderdelats till mikro-
skopiska partiklar misstänks ge nega-
tiva effekter om de tar sig in i t.ex. hjär-
nan hos djur.49

48  Naturskyddsföreningen. (2017). Rätt plast på 
rätt plats. 39 s. 

49  Mattsson, K., Johnson, E. V., Malmendal, A., 
Linse, S., Hansson, L. A., & Cedervall, T. (2017). Brain 
damage and behavioural disorders in fish induced 
by plastic nanoparticles delivered through the food 
chain. Scientific reports, 7(1), 1-7.

Det är inte bara fiskar och andra vatten-
levande djur och växter som påverkas ne-
gativt av förorenade vatten. Via bevatt-
ning sprids föroreningarna på 
odlings  områden där de påverkar ekosys-
temen och kan hamna i våra livsmedel. 
Dricksvatten tas från grund- och ytvat-
tentäkter, och är dessa förorenade kan det 
ge negativa hälsoeffekter eller leda till att 
områden blir otjänliga som dricksvatten-
täkter. Detta är ett problem som ses allt-
mer världen över och utgör ett hot framför 
allt för de som inte kan välja ett annat 
dricksvatten. 

I vissa fall kan sjömat innehålla höga 
halter av miljögifter eller tungmetaller 
som gör dem olämpliga som livsmedel.47 

Detta bör åtgärdas genom minskade ut-
släpp för att minska halterna och utökad 
provtagning för att tydligare visa vilken 
fisk som är lämplig som livsmedel.

47  Livsmedelsverket. Websida: https://www.livs-
medelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/
all-fisk-ar-inte-nyttig, besökt 2022-02-03. 

43



Skydd, restaurering 
och arter
Skydd av akvatiska miljöer 
Inom FN:s konvention för biologisk 
mångfald (CBD) finns ett gemensamt 
åtagande att bevara den biologiska 
mångfalden i akvatiska miljöer genom 
inrättandet av skyddade områden. Syftet 
är att skapa oaser och återhämtnings-
platser för känsliga arter och ekosystem. 
För att fungera väl behöver skyddade 
områden begränsa mänsklig påverkan 
inom tillräckligt stora och samman-
hängande områden och skydda olika 
arter och typer av ekosystem. En hög bio-
logisk mångfald kan också göra de akva-
tiska miljöerna mer motståndskraftiga 
mot klimatförändringar. En rad olika 
skydds - och förvaltningsformer bidrar 
till att värna den biologiska mångfalden i 
akvatiska områden. Dessa utgörs av ex-
empelvis nationalparker, reservat, områ-
den skyddade av urfolk och lokalsam-
hällen (ICCA) samt heliga naturområden, 
och skyddet kan variera från strikt 
skydd till skydd där viss form av verk-
samhet får bedrivas.50 Den vanligaste 
formen i såväl Sverige, EU som världen 
är nationalparker och reservat som eta-
bleras och förvaltas av staten. 

Det är viktigt att skyddade områden 
omfattas av robusta regler och riktlinjer 
som verkligen skyddar de arter och eko-
system som finns i området. Idag sak-
nar många marina och andra akvatiska 

50  Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. 
Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips and T. Sand-
with (2013). Governance of Protected Areas: From 
understanding to action. Best Practice Protected 
Area Guidelines Series No. 20, Gland, Switzerland: 
IUCN. xvi + 124pp. 

Naturskyddsföreningen anser att: 

• spridning av miljögifter, så som 
farliga kemikalier, bekämpnings-
medel, läkemedelsrester och 
svårnedbrytbart marint skräp ska 
minimeras genom internationella 
överenskommelser och nationella 
åtgärder, 

• Sverige ska respektera de 
gränsvärden för farliga ämnen i 
fisk och annan sjömat som satts 
på EU-nivå, samt sätta gränsvär-
den för relevanta miljögifter där 
det saknas,  

• miljöövervakning av miljögifter i 
biota, grund- och ytvatten samt 
sediment ska öka, både i frekvens, 
utbredning och antalet analysera-
de ämnen, 

• Sverige ska respektera eller skär-
pa de rikt- och gränsvärden för 
miljögifter i grund-, ytvatten och 
sediment, som satts på EU-nivå 
samt sätta vetenskapligt baserade 
riktvärden för relevanta 
miljögifter där det saknas, 

• förorenade massor och områden, 
på land och i vatten, ska hanteras 
så att miljögifter inte sprids till 
vattenmiljön.
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att den biologiska mångfalden minskar 
långsammare i områden där deras 
kollektiva mark och nyttjande rättigheter 
är säkrade och traditionella för-
valtnings former erkänns. På många 
platser i världen har det resulterat i att 
urfolk och lokalsamhällen tvingats bort 
från sina territorier och livsuppehällen. 
Detta är särskilt vanligt i forna kolonier.55

För att uppnå ett långsiktigt och 
effektivt skydd med hög kvalitet är det 
viktigt att utgå från ett holistiskt 
synsätt, respektera mänskliga 
rättigheter, och främja lokalt partner-
skap och stöd i såväl beslut som design 
och förvaltning av skyddade områden. 
Vidare måste urfolk och lokal-
samhällens väldokumenterade kunskap 
och traditionella förvaltning metoder 
erkännas, respekteras och främjas som 
en del i att stärka skyddet av den 
akvatiska miljön.56

55  Christie, P., & White, A. T. (2007). Best practi-
ces for improved governance of coral reef marine 
protected areas. Coral Reefs, 26(4), 1047-1056.

56  Boyd, D. R., & Keene, S. (2021). Policy Brief No. 
1 Human rights-based approaches to conserving 
biodiversity: equitable, effective and imperative.

skyddade områden världen över regler 
mot skadliga verksamheter som t.ex. 
destruktivt fiske eller sjöfart. Detta trots 
att forskning pekar på att områden med 
starkast skydd medför störst positiv in-
verkan på biologisk mångfald.51 Många 
skyddade områden saknar dessutom 
effektiv förvaltning, så även inom 
Sverige och EU.52 Därtill inrättas 
skyddade områden många gånger på ett 
toppstyrt sätt och utan att ta tillräcklig 
hänsyn till sociala aspekter, vilket i sin 
tur kan försvåra måluppfyllelsen.53 Det 
finns också stora brister när det 
kommer till att erkänna, respektera och 
säkerställa ett meningsfullt deltagande 
av urfolk och lokalsamhällen som 
traditionellt har bebott, nyttjat och 
förvaltat områdena i generationer. Detta 
trots att internationell forskning54 visar 

51  Sala, E., & Giakoumi, S. (2017). No-take marine 
reserves are the most effective protected areas in 
the ocean. ICES Journal of Marine Science, 75(3), 
1166-1168.

52 WWF EU & sky ocean rescue. (2019). Protecting 
our ocean: Europe’s challenges to meet the 2020 
deadlines. http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/
downloads/protecting_our_ocean.pdf

53  Sanborn, T., & Jung, J. (2021). Intersecting 
Social Science and Conservation. Frontiers in 
Marine Science.

54  IPBES (2019): Summary for policymakers of the 
global assessment report on biodiversity and ecosys-
tem services of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. 
Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio, H. T. Ngo, M. Guèze, 
J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. 
M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. 
Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, 
Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. 
Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. 
J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas 
(eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579
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• för långsiktigt hållbart skydd ska 
inrättande, design och styrning 
av skyddade områden utgå från 
mänskliga rättigheter och 
säkerställa urfolk och 
lokalsamhällens meningsfulla 
deltagande samt främja lokalt 
partnerskap, 

• om skydd planeras att förläggas 
på urfolks och lokalsamhällens 
mark och territorier ska principen 
om ett fritt och informerat 
förhandssamtycke (FPIC) 
tillämpas, 

• urfolk och lokalsamhällens 
historiska kollektiva mark, 
vatten och nyttjanderättigheter 
samt kunskapssystem ska 
respekteras och lokala 
skyddsformer som långsiktigt 
stärker biologisk mångfald 
erkännas och främjas. 

Naturskyddsföreningen anser att: 

• minst 30 procent av världens 
havs- och vattenområden ska 
vara skyddade och välförvaltade 
till senast 2030. Av dessa ska 
minst en tredjedel, dvs 10 procent, 
vara strikt skyddade, 

• skyddade områden ska utgöra 
ekologiskt representativa och 
sammanhängande nätverk för att 
långsiktigt skydda känsliga livs-
miljöer och arter, och stärka ha-
vens motståndskraft mot klimat-
förändringar, 

• skyddet av områden måste vara 
ambitiöst och syfta till återhämt-
ning av ekosystem som tillåts att 
utvecklas naturligt, snarare än 
mål om att enbart bevara befintli-
ga arter och habitat inom ett 
skyddat område,
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Naturskyddsföreningens anser att:

• det ska finnas ett starkt generellt 
strandskydd,  

• strandskyddet ska förstärkas där 
det behövs för att värna obrutna 
strandlinjer, allemansrätt och 
områden som har ett starkt explo-
ateringstryck, 

• strandskyddslagstiftningen ska 
förtydligas så att kumulativa ef-
fekter beaktas och stor hänsyn 
tas till de allmänna hänsynsreg-
lerna i miljöbalken i samband 
med dispensgivning,  

• strandskyddslagstiftningen ska 
utökas med ett tredje syfte som 
innebär att strandskyddet förutom 
att säkra den allemansrättsliga 
tillgången till stränder och skydda 
växt- och djurlivet även ska syfta 
till att bevara strandzonens natur-
nyttor såsom vattenrening, kolin-
lagring, erosionsskydd och buff-
rande av höga flöden. 

Restaurering
Att skydda ett ekosystem innan det har 
tagit skada är både effektivare och mer 
ekonomiskt än att försöka återställa ett 
redan skadat ekosystem. Akvatiska 
miljöer som påverkas negativt av till ex-
empel utsläpp eller överexploatering 
har många gånger förmåga att återhäm-
ta sig på egen hand om den negativa på-
verkan stoppas – så kallad passiv 
restaurering. Inte minst i havsmiljön 
kan det vara svårt att genomföra aktiva 
åtgärder för att återställa ekosystem och 
passiv restaurering är därför att föredra, 

Strandskydd
I Sverige har det funnits lagstiftning 
som skyddar stränder från exploate-
ring sedan 1950-talet. Strandskyddet 
har två syften, att trygga allmänhetens 
tillgång till stränder och att bevara 
goda livsvillkor för växter och djur. 
Förutom dessa två viktiga funktioner 
bidrar strandskyddet också till att en 
rad naturnyttor upprätthålls. Bland 
annat minskar orörda stränder de ne-
gativa effekterna av ett förändrat kli-
mat genom att dämpa häftiga flöden, 
fungera som erosionsskydd och som 
ett naturligt filter som förhindrar att 
miljögifter och andra föroreningar 
spolas ut i vattnet i samband med sky-
fall. Trots att strandskyddet har varit 
en del i svensk miljölagstiftning under 
så lång tid har exploateringen av 
stränderna ökat kontinuerligt under 
lång tid. Exploateringstrycket är 
särskilt starkt längs våra kuster och i 
storstads regionerna är nästan hälften 
av stränderna redan bebyggda. Det är 
också här de flesta dispenserna ges, 
trots att exploateringstrycket är högt. 
Flest nya hus byggs i Norrland där flera 
kommuner tillämpat de så kallade LIS-
reglerna som innebär att det är lättare 
att få bygga strandnära i landsbygds-
områden om det kan förväntas gynna 
landsbygds utvecklingen. I samband 
med dispensgivning är det ovanligt att 
den samlade påverkan från många 
små påverkansfaktorer som till 
exempel bryggor och fritidsbåtar, 
övergödning, föroreningar med mera, 
vägs in trots att dessa så kallade 
kumulativa effekter kan ha mycket 
negativ påverkan på strandzonens 
ekosystem.
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arter och livsmiljöer så att den 
biologiska mångfalden kan bibe-
hållas och utvecklas på land-
skapsnivå, 

• utdikade våtmarker ska återska-
pas för att motverka läckage av 
näringsämnen, växthusgaser och 
miljögifter, öka vattnets naturliga 
självrening och gynna den biolo-
giska mångfalden, 

• naturvårdande åtgärder som gyn-
nar förekomst av död ved och 
åter ställer kanaliserade och flott-
ningsrensade vattendrag ska pri-
oriteras, 

• restaureringsarbete ska utgå från 
välbeprövade och fungerande lo-
kala lösningar, respektera 
mänskliga rättigheter och tradi-
tionella kunskap, liksom främja 
urfolks och lokalsamhällens me-
ningsfulla deltagande.

Främmande invasiva arter
Spridning av främmande invasiva arter 
klassas som ett av de fem största hoten 
mot biologisk mångfald. Antalet främ-
mande invasiva arter ökar världen över 
och i akvatiska miljöer är problemet spe-
ciellt stort. I Sveriges hav, sjöar och vat-
tendrag finns flera hundra främmande 
arter och antalet ökar. Men det är bara 
40–50 av dessa som klassas som invasi-
va, dvs som anses kunna skada den biolo-
giska mångfalden eller naturnyttorna där 
de etablerar sig. De vanligaste spridning-
vägarna för främmande arter som lever i 
vatten är att de transporteras till nya 
platser i fartygens barlastvatten eller som 
påväxt på fartygsskrov. Men många 

till exempel för trålade bottnar. Men 
ibland går den naturliga återhämtningen 
långsamt eller uteblir helt och hållet. Då 
kan aktiv restaurering, såsom till 
exempel återskapandet av mangrove, 
vara en nödvändig åtgärd för att på-
skynda återhämtningen och återställa 
den biologiska mångfalden. Aktiva 
restaureringsåtgärder måste ofta 
kombineras med andra åtgärder som 
skyddar det restaurerade området. 
Återplanterade ålgräsängar till exempel 
kan inte etablera sig om inte problem 
med övergödning och grumligt vatten 
åtgärdas innan restaureringen startar. 

De flesta av världens sötvattensmil-
jöer är kraftigt påverkade av mänskliga 
aktiviteter. Fördämningar och kanalise-
ringar i floder och vattendrag hindrar 
organismerna från att röra sig fritt i vat-
tenlandskapet. Att restaurera rinnande 
vatten genom att riva ut vandringshin-
der och återskapa naturliga vattenflö-
den är avgörande om vi ska nå målet om 
god ekologisk status i EU:s ramdirektiv 
för vatten. Restaurering av våtmarker 
bidrar till att minska läckage av övergö-
dande ämnen och andra föroreningar 
till sjöar och vattendrag. Återvätning av 
utdikade marker leder bland annat till 
minskade klimatutsläpp, ökar landska-
pets vattenhållande förmåga och gyn-
nar den biologiska mångfalden.

Naturskyddsföreningen anser att:  

• om ett ekosystem har förmåga att 
återhämta sig inom rimlig tid är 
passiv restaurering att föredra,  

• aktiva restaureringsåtgärder ska 
genomföras då det är nödvändigt 
för att främja hotade akvatiska 
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Naturskyddsföreningen anser att: 

• Internationella Havsorganisa-
tionens (IMO) konvention om bar-
lastvatten ska implementeras 
fullt ut, 

• avsiktlig spridning av främmande 
arter i svensk natur ska förbjudas, 

• spridning av främmande invasiva 
arter ska förebyggas genom över-
vakning och genom att arter snabbt 
bekämpas där de etablerar sig, 
samt genom informa tions- 
 insatser om risker och lagstiftning 
till allmänheten.

Marina däggdjur och sjöfågel
I Sverige lever fyra marina däggdjur: 
gråsäl, vikare, knubbsäl och tumlare. 
Samtliga har förutom jakt också varit 
hårt drabbade av miljögifter. Gråsälen 
och vikaren har efter förbud mot utsläpp 
av DDT och PCB genomgått en anmärk-

fiskarter och vattenväxter sprids också 
genom vattenbruk och akvarie handel. 
Främmande arter kan även lifta med 
plastskräp som flyter omkring i havet och 
på så sätt transporteras långa sträckor.

Där invasiva främmande arter eta-
blerar sig kan det leda till att de in-
hemska arterna trängs undan eller 
konkurreras ut. Främmande arter kan 
också föra med sig sjukdomar och 
parasiter som slår ut inhemska arter. 
Ibland påverkas hela ekosystem genom 
att den fysiska miljön eller närings-
kedjorna förändras av en invasiv art.

Främmande arter kan även bilda 
hybrider med inhemska arter vilket i 
sin tur kan leda till förlust av genetisk 
variation och till att arter får svårare att 
anpassa sig till den lokala miljön. 
Eftersom det är mycket svårt att bli av 
med arter när de väl har etablerat sig i 
vattenmiljöer är det viktigt att förhindra 
att främmande arter introduceras. Arter 
som redan finns här måste bekämpas 
för att förhindra att de sprids vidare.
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strafik och bifångst i fiskenät. Ejderns 
tillbakagång beror bland annat på hög 
predation från inte minst den ökande 
stammen av havsörn men troligen även 
mer oklara faktorer såsom förändringar 
i de marina ekosystemen.58 

Naturskyddsföreningen anser att:

• tumlare ska skyddas från skadligt 
buller och fiske med risk för bi-
fångst, med särskilt fokus på 
Östersjöpopulationen, 

• säl är en naturlig del av de marina 
ekosystemen och sälpopulatio-
nerna ska få fortsätta utvecklas 
och breda ut sig över hela 
Östersjön och Nordsjön, 

• förebyggande av sälskador på 
yrkes fisket främst bör ske genom 
byte och utveckling av fiskered-
skap,  

• jakt på säl i regel endast ska tillå-
tas som skyddsjakt i enlighet med 
art- och habitatdirektivet, 

• begränsningar av skarvpopula-
tionen endast ska tillåtas med 
skyddsåtgärder som är förenliga 
med fågeldirektivet, 

• hänsyn ska tas till sjöfåglars 
behov av födosöks-, häcknings- 
och övervintringsområden vid 
exploatering och användning av 
havsmiljön och dess resurser.

58  Morelli, F., Laursen, K., Svitok, M., Benedetti, Y., 
& Møller, A. P. (2021). Eiders, nutrients and eagles: 
Bottom‐up and top‐down population dynamics in a 
marine bird. Journal of Animal Ecology.

ningsvärd återhämtning i antal men 
lider fortfarande av vissa hälsoproblem 
såsom tarmsår och låg späcktjocklek. 
De riskerar också att drabbas av klimat-
förändringarna genom det minskade 
istäcket i Östersjön som försvårar repro-
duktionen. Knubb sälen har drabbats av 
återkommande virusutbrott. Ökningen 
av antalet sälar har lett till konflikter 
med framför allt fisket med passiva red-
skap och sälarna anklagas tidvis, ofta 
tillsammans med skarven, för att för-
hindra återhämtningen av Östersjöns 
sviktande fiskbestånd. Popula-
 tions begränsande jakt framhålls ofta 
som lösningen trots bristande veten-
skapligt stöd. För att kunna bibehålla 
ett kustfiske med låg miljöpåverkan är 
det därför viktigt att sälsäkra redskap 
utvecklas.

Östersjöpopulationen av tumlaren är 
på historiskt låga nivåer och riskerar att 
helt slås ut. Förlusten av endast en fertil 
hona kan ha enorma konsekvenser för 
hela populationen. Drunkning i fiske-
redskap är det enskilt största hotet mot 
populationen, men även miljögifter och 
buller från sjöfart och konstruktion till 
havs utgör hotbilder. 

Sveriges havsområden utgör också 
övervintrings- och födosöksområden 
för många sjöfåglar. Medan många fis-
kätande fågelarter har haft en positiv 
beståndsutveckling de senaste decen-
nierna så har många dykänder såsom 
alfågel och ejder minskat kraftigt.57 I 
svenska vatten finns övervintringsom-
råden av global vikt för alfågeln, där fåg-
larna hotas av bland annat exploatering 
av utsjöbankar, oljeutsläpp från fartyg-

57  BirdLife Sverige. (2020).Sveriges fåglar 2020. 
ISBN 978-91-88124-69-X
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ser utan att äventyra ekosystem och 
miljön så att även framtida generationer 
kan få sina behov tillgodosedda. Social 
hållbarhet innebär ett samhälle där 
mänskliga rättigheter uppfylls. 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att 
motverka fattigdom och tillgodose 
människors grundläggande behov i rela-
tion till jordens ändliga resurser, det vill 
säga en ekonomisk utveckling som inte 
negativt påverkar den miljömässiga eller 
sociala hållbarheten.

ICCA: Områden med naturliga eller mo-
difierade ekosystem som hyser rik hög 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster 
och kulturella värden, och som förvaltas 
av urfolk och lokalsamhällen genom 
sedvanerätt eller andra effektiva medel.

Kolsänka: Ett system som tar upp mer 
kol ur atmosfären än det avger, dvs för-
rådet ökar. Motsats: kolkälla.

Miljöförsvarare: ”[Någon] som via fredli-
ga handlingar, antingen ideellt eller 
professionellt, agerar för att skydda 
miljö- och eller markrättigheter.” (defi-
nition enligt Global Witness)

Miljöklok: En miljöklok människa för-
står sin roll i ekosystemet och lever ett 
hållbart liv anpassat efter naturens för-
utsättningar

Naturbaserade lösningar: 
Så kallade naturbaserade lösningar an-
vänder sig av naturens egen förmåga att 
hantera samhällsutmaningar. 
Naturbaserade lösningar utgörs av åt-
gärder som samtidigt som de löser olika 
miljöproblem även gynnar ekosystem 
och den biologiska mångfalden. De na-

Akvatiska ekosystem: Ekosystem som 
finns i vatten. Den akvatiska miljön kan 
bestå av sötvatten, brackvatten eller 
saltvatten.

Bifångst: Fångst av oönskad art eller 
storlek vid fiske efter en så kallad målart, 
dvs den art och storlek man avser fånga.

Evapotranspiration: Ett samlingsnamn 
för de processer som innebär att vatten 
dunstar från mark, vegetation och vat-
tenytor (evaporation) och avges genom 
växternas cellandning (transpiration).

Fritt informerat förhandssamtycke 
(FPIC): FPIC är en princip knuten till 
mänskliga rättigheter och innebär att alla 
män niskor har rätt till självbestämman-
de och är också länkad till ”rätten till 
självbestämmande”, dvs alla människor 
har rätt till att fritt driva deras ekonomis-
ka, sociala och kulturella utveckling. FPIC 
backas upp av bland annat FN:s deklara-
tion om urfolkens rättigheter (UNDRIP), 
CBD, ILO 169, i olika certifieringsverktyg, i 
internationell och nationell lagstiftning. 
FPIC inom ramen för UNDRIP kan t.ex. 
innebära att urfolk har rätt att säga ja eller 
nej till exploatering som påverkar dem 
eller deras territorium

Globala hållbarhetsmål: FN:s sjutton 
mål om hållbar utveckling till 2030, an-
tagna 2015. Kallas även SDG-mål 
(Sustainable Development Goals, 
Agenda 2030). Se även https://www.glo-
balamalen.se/

Hållbarhet: Det finns tre dimensioner av 
begreppet hållbarhet; miljömässig, soci-
al och ekonomisk. Miljömässig hållbar-
het innebär att leva och använda resur-
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Planetära gränser: Ett koncept som publ-
icerades första gången 2009 och som 
identifierar nio globala processer relate-
rade till förändringar i miljön som drivs 
på av mänsklig aktivitet. Forskning visar 
att dessa nio processer reglerar hela jord-
systemets stabilitet och resiliens – de 
reglerar det samspel mellan mark, hav, 
atmosfär och biologisk mångfald som 
tillsammans skapar de förutsättningar 
som våra samhällen är beroende av. Att 
överskrida planetens gränser innebär 
stora risker för dagens och framtida 
samhällen. Exempelvis kan marina eko-
system förändras dramatiskt till följd av 
försurning och övergödning.
 
Resiliens: Den långsiktiga förmågan 
hos ett system att hantera förändringar 
och fortsätta att utvecklas. Det handlar 
alltså både om motståndskraft, anpass-
ningsförmåga och utveckling. 
Ekologisk resiliens handlar om ekosys-
temens motståndskraft och återhämt-
ningsförmåga. Social resiliens handlar 
om samhällets förmåga att återhämta 
sig från samhällskriser eller naturkata-
strofer och hänger delvis ihop med eko-
logisk resiliens. 

Rättighetsbaserat arbete: Utgår från 
FN:s deklaration om de mänskliga rät-
tigheterna och innebär de fyra principer-
na icke-diskriminering, deltagande, öp-
penhet och insyn samt ansvarstagande 
och ansvarsutkrävande.

Samförvaltning: Innebär att lokalsam-
hällen och staten delar på ansvaret vad 
gäller design, beslut, och styrning, och i 
lika hög grad gynnas av fördelarna, av 
naturresursförvaltning och bevarande-
projekt. 

turbaserade lösningarna inkluderar 
metoder som kan bidra till att bromsa 
klimatförändringar och mildra de nega-
tiva effekterna av ett förändrat klimat 
som till exempel att skydda och åter-
plantera ålgräsängar, anlägga våtmar-
ker eller restaurera vattendrag.

Naturens bidrag till människor (natur-
nyttor): Ett begrepp som lanserats som 
en vidareutveckling av begreppet eko-
systemtjänster. Ekosystemtjänster är 
funktioner hos ekosystemen i naturen 
som gynnar oss människor genom att 
upprätthålla eller förbättra vårt välmå-
ende och våra livsvillkor (med eller utan 
vår inblandning). Exempel på ekosys-
temtjänster är den pollinering som ut-
förs insekter eller andra djur, skydd mot 
naturkatastrofer som översvämningar 
och jordskred, vattenrening via till ex-
empel våtmarker eller musslor, naturlig 
skadedjursbekämpning, grönytor för 
rekreation, minskning av partikelhalter 
och växthusgaser och bildandet av bör-
dig jord. Begreppet ekosystemtjänster 
används ibland med ett snävt fokus på 
monetärt värderade tjänster. Naturens 
bidrag till människor är ett vidare be-
grepp som tagits fram i syfte att öka 
fokus på sociala, kulturella och andliga 
perspektiv på naturen. I stället för att 
betrakta naturen som leverantör av 
tjänster och ligger tonvikten på männ-
iskans relation till naturen. När natur-
nyttor bedöms måste de ses ur flera 
olika perspektiv samtidigt, samma 
nytta kan hålla flera värden. Mat, till ex-
empel, kan inte betraktas bara som föda, 
den fyller också viktiga sociala och kul-
turella behov. I det här dokumentet har 
vi kallat naturens bidrag till människor 
för “naturens nyttor” i löpande text.
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Relaterade  
policydokument 
Det här dokumentet innehåller 
Naturskyddsföreningens ståndpunkter 
i frågor som rör hav och vatten. 
Föreningens ståndpunkter i sakfrågor 
finns i följande dokument.
 
Policyer
Föreningens långsiktiga och övergri-
pande ställningstaganden beskrivs i 
föreningens policyer. Naturskydds-
föreningen har policyer om följande 
områden: 

Klimat, energi och transporter
Skogen
Jordbruk 
Hav och vatten 
Miljögifter 
Jakt och viltförvaltning 
Mineral 
Globalkompassen (ej en policy)

Du hittar alla aktuella policyer på vår 
webbplats naturskyddsföreningen.se. 

Positionspapper
Ett positionspapper innehåller fören-
ingens mer detaljerade ställningstagan-
den i avgränsade frågor. Du hittar alla 
aktuella positionspapper på vår webb-
plats naturskyddsföreningen.se.

Remissvar 
Naturskyddsföreningen svarar årligen 
på ett stort antal remisser på riksnivå, 
regional nivå och lokal nivå. 
Riksföreningens remissvar publiceras 
också på vår webbplats naturskyddsför-
eningen.se.

Sjömat: Mat från akvatiska miljöer, t.ex. 
fisk, skaldjur och alger.

Transpiration: Växter avger vattenånga 
genom så kallad transpiration – dels 
avdunstar vatten direkt från växtytan, 
dels avges vattenånga via växternas 
klyvöppningar. Växterna kan reglera 
transpirationen genom att öppna och 
stänga klyvöppningarna.

Urfolk och lokalsamhällen: Utgörs av 
små eller stora grupper av människor 
som härstammar från, identifierar sig, 
och känner samhörighet med en given 
geografisk plats och strävar efter att be-
vara, utveckla och överföra sitt traditio-
nella territorium och etniska identitet 
till framtida genera tioner, till skillnad 
från grupper som har bosatt sig, ocku-
perat eller koloniserat ett område mer 
nyligen.

Vattendirektivet: EU:s ramdirektiv för 
vatten som syftar till att EU:s vatten ska 
förvaltas så att kommande generationer 
för tillgång till vatten av bra kvalitet i 
tillräcklig mängd. 

Virtuellt vatten: Vatten om förbrukas 
under en varas hela produktionsprocess 
inklusive det vatten som går åt vid för-
packning och transport av varan. 
Ungefär 97 procent av allt vatten vi kon-
sumerar utgör virtuellt vatten och är 
osynligt för oss. Till exempel krävs 130 
liter vatten för att framställa en kopp 
kaffe och över 15 000 liter vatten för att 
framställa ett kilo nötkött.

Ytvatten: Det vatten som finns i sjöar 
och vattendrag – till skillnad mot 
grundvatten som finns i marken.
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Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en 
folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bild-
ar opinion och påverkar besluts fattare – lokalt, nationellt och globalt.
Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är 
våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljö märkning och 
Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva.  
Tillsammans har vi kraft att förändra. 
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Åsögatan 115
Box 4625, SE-116 91 
Stockholm, Sweden 

+46 (0)8 702 65 00
www.naturskyddsföreningen.se


