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Om broschyren

Världens samlade fiskeuttag ligger för närvarande nära eller 
över hållbara exploateringsgränser. Parallellt med detta har den 
globala humankonsumtionen av fisk fördubblats under senare 
årtionden, med motsvarande tillväxt i vattenbruk, som blir allt 
viktigare för att tillhandahålla fisk och skaldjur.

En av utmaningarna kopplade till den pågående och förväntade 
framtida expansionen av olika typer av vattenbruk i såväl 
limniska som marina miljöer avser lokalisering och hållbarhet, 
särskilt i relation till skyddade områden och tillståndsprocesser. 
Detta gäller framförallt för Natura 2000, som är ett nätverk av 
skyddade områden avsatta för att bevara Europas mest sällsynta 
och hotade arter och naturtyper i enlighet med två direktiv, EU:s 
habitat- och fågeldirektiv, som representerar hörnstenarna i 
Europas biodiversitetspolitik.

Syftet med vägledningsdokumentet ”Vattenbruk och Natura 
2000”, som sammanfattas i denna broschyr, är att underlätta 
kunskapen om och genomförandet av den EU-lagstiftning som 
bygger på Natura 2000 i relation till olika vattenbruksaktiviteter. 
Det ska också bidra till en bättre förståelse för de skyddade 
områdenas bevarandemål och främja bästa praxis som illustrerar 
hur bestämmelserna om naturvård kan vara förenliga med 
långsiktig utveckling av vattenbruk.
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europeiska direktinformationscentra. Du hittar adressen 
till centret närmast dig via:  
https://europa.eu/european-union/contact_sv
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https://europa.eu/european-union/index_sv
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Flera kopior av gratispublikationer kan erhållas 
genom att kontakta Europe Direct eller ditt lokala 
informationscenter (se https://europa.eu/european- union/
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passerar genom odlingssystemet en gång för att sedan återföras 
till vattenmiljön.
•	 Recirkulerande system (RAS) är landbaserade system där 
vattnet återanvänds efter mekanisk, kemisk och biologisk 
behandling.
•	 Kass-eller burodlingar i sjöar och vattendrag erbjuder 
begränsade men viktiga möjligheter för vattenbruk i en del 
limniska vattenområden. 

Integrerat vattenbruk
Integrerat vattenbruk omfattar polykultur, vattenbruk i olika 
trofiska miljöer och integrationen mellan vattenbruk och 
andra aktiviteter, såsom jordbruk etc. Integrerat multitrofiskt 
vattenbruk (IMTA) innefattar organismer från olika trofiska nivåer 
i ett ekosystem (t.ex. fisk, skaldjur, alger), så att biprodukter från 
en av dessa blir ett tillskott för en annan. Sådana system kan 
användas för att återcirkulera överskottsnäring (avfall) från arter i 
högre trofiska nivåer till produktion av kommersiellt värde i lägre 
trofiska nivåer. En del länder har redan startat upp pilotprojekt 
avseende integrerat vattenbruk.

Vattenbruk i EU

Med vattenbruk avses uppfödning eller odling av vattenlevande 
organismer med hjälp av tekniker utformade för att öka 
produktionen av de aktuella organismerna utöver den naturliga 
kapaciteten i miljön. Organismerna bibehåller sina naturliga 
egenskaper och sin legala status under hela uppfödnings- eller 
odlingsfasen, tills de skördas. De kan karakteriseras på ett 
antal olika sätt, såsom de odlade organismerna, kulturmiljön, 
produktionsintensiteten och typ av produktionssystem. 
Förståelse för dessa är nyckeln till att avgöra samspelet mellan 
vattenbrukssektorn och miljön.

Vattenbruket i EU består av tre huvudsakliga delsektorer med 
olika historik och karaktär. Dessa är skaldjursodling (57% av hela 
produktionen 2009), fiskodling i sötvatten (18%) och fiskodling 
till havs (25%). Skaldjursodling producerar ungefär motsvarande 
volym som fiskodlingarna men representerar endast omkring 
34% av det totala värdet.

Vattenbruk till havs och i kustområden
•	 Skaldjursodling: Baseras primärt på exemplar som är födda 
i naturen och på tillgängliga näringsämnen i miljön, och de 
flesta europeiska skaldjursodlingar avser musslor. Bland annat är 
ostronodling en viktig verksamhet i EU. Andra musselarter som 
odlas i större kvantiteter i EU är blåmusslor, hjärtmusslor och 
sandmusslor.
•	 Marin fiskodling: Odlingen av fiskarter till havs kan delas upp 
med avseende på lokaliseringen av fiskodlingen, som kan vara 
antingen kustnära områden eller ute till havs, offshore. I kustnära 
områden kan vattenbruk vara lokaliserat i kustnära laguner eller i 
dammar och tankar.

Vattenbruk i limniska miljöer
Inom EU särskiljs olika system för produktion av fisk i limniska 
miljöer, huvudsakligen baserat på verksamhetens omfattning, på 
vilket system som används för att förvalta vattenresurser och på 
vilka arter som används.
•	 Fiskodling i dammar är den äldsta vattenbruksaktiviteten i 
Europa och kan spåras tillbaka till medeltid.
•	 Genomflödessystem: Traditionella system där vatten endast 
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EU:s naturdirektiv

Habitatdirektivet (92/43/EEC) baseras på insikten att naturmiljöer 
fortsatt försämras inom den Europeiska Unionen och att ett 
ökat antal viltlevande arter, som utgör en del av EU:s naturarv, är 
allvarligt hotade. Direktivet syftar till att säkerställa återställandet 
till eller vidmakthållandet av en gynnsam bevarandestatus 
genom utpekandet av särskilda bevarandeområden (Special 
Areas of Conservation, SAC:s) för att skapa ett sammanhållet 
ekologiskt nätverk i Europa. Nätverket innefattar också områden 
som utpekats som särskilda skyddsområden (Special Protection 
Areas, SPA:s) enligt fågeldirektivet (2009/147/EC) om bevarandet 
av vilda fåglar.

Genom de två direktiven skyddas omkring 1500 sällsynta och 
hotade arter och omkring 230 naturtyper (inklusive marina 
miljöer och kustmiljöer, limniska habitat, våtmarker etc.) så att 
de kan vidmakthålla eller uppnå en gynnsam bevarandestatus, 
särskilt genom utpekandet och förvaltningen av områden inom 
Natura 2000-nätverket.

Natura 2000-nätverket stödjer principen om hållbar utveckling. 
Dess syfte är inte att förbjuda mänsklig aktivitet utan snarare att 
försäkra sig om att detta utförs på ett sätt som fortfarande gör 
det möjligt uppnå de bevarandemål som har satts upp för Natura 
2000-området, avseende de arter och naturtyper av europeiskt 
intresse som finns inom området. Denna princip stöds av artikel 
6 i habitatdirektivet, där det föreskrivs att medlemsstaterna inom 
varje Natura 2000-område måste:
•	 vidta nödvändiga åtgärder för bevarande, som motsvarar de 
ekologiska behoven hos skyddade livsmiljöer och arter i området 
(artikel 6.1),
•	 förhindra skadliga aktiviteter som på ett betydande sätt kan 
störa dessa arter eller försämra livsmiljöer för skyddade arter eller 
naturtyper (artikel 6.2)
•	 följa procedurer föreskrivna i artikel 6.3 och 6.4 vid planering av 
nya verksamheter som kan påverka ett Natura 2000-område.
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Olika vattenbrukstyper kan ha olika typer av påverkan och 
medföra olika effekter på naturmiljön. De kan innefatta 
förlust eller försämring av livsmiljöer, förändring av arters 
utbredning och artsammansättning, liksom förändringar i lokala 
organismsamhällen.

Effekterna från olika vattenbrukstyper beror på ett antal faktorer, 
innefattande de hydrografiska förhållandena kring anläggningen, 
typen av odlade organismer och produktionsmetod, 
skötselrutiner etc. Dessa faktorer måste alla beaktas vid värdering 
av möjliga risker, tillsammans med ekosystemets känslighet och 
sårbarhet och möjlig påverkan från vattenbruksverksamheten.

Tabellen illustrerar vilka slags problem som ska beaktas vid 
bedömningen av olika typer av vattenbrukssystem. Det måste 
betonas att dessa potentiella effekter inte alltid uppträder 
eller kanske inte är relevanta för bevarandemålen för en 
viss plats. Den faktiska påverkan måste identifieras från fall 
till fall, beroende på de miljömässiga förhållandena och 
förutsättningarna för odlingen, och på begränsande åtgärder och 
lämpliga skötselrutiner som måste tillämpas för att förhindra eller 
minimera sådana effekter.

Riktlinjerna innehåller ett antal specifika förslag på begränsande 
åtgärder som kan tillämpas i alla vattenbrukssystem. För att ge 
några exempel:
•	 för marina kass- och burodlingar kan kontroll och 
begränsning av antalet organismer minska möjlig påverkan av 
partikulärt organiskt avfall, medan förbättrat upptag av födan 
liksom reducerat födospill också kan begränsa denna påverkan.
•	 lämplig placering av skaldjursflottar och linor i områden 
med god vattenomsättning, och lämplig dimensionering av 
odlingen genom att använda prediktiva modeller för att bedöma 
om påverkan på bottenmiljön kan minimera de huvudsakliga 
tänkbara effekterna av dessa system.
•	 För landbaserade bassänger för marina arter kan en tänkbar 
begränsande åtgärd avse utflödet av vatten, som innan det 
släpps ut i kommunikationskanalen mellan anläggningen och 
havet kan mikrofiltreras, lösas och rensas genom cirkulering 

i sedimentationsbassänger för att möjliggöra upptag av 
näringsämnen av mikroalger.

Genom att korrekt tillämpa relevant EU- och nationell 
lagstiftning kan de flesta potentiella hot- och påverkansfaktorer 
från vattenbruket förhindras eller minimeras. Dessutom gör 
vattenbruksföretagen frivilligt stora insatser för att tillämpa 
goda skötselsmetoder (t.ex. uppförandekoder, övervakning, 
certifiering) och ekologiskt vattenbruk främjas av EU.

Tabell: Checklista över problem att beakta i olika 
vattenbrukssystem.

Kustnära och marint Sötvatten
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Sedimentation X X X X X X X X

Biokemisk förändring X X X X X X X

Kemisk tillförsel X X X X X

Påverkan av 
infrastruktur X X X X X X X

Störning X X X X X X X X X X

Predatorkontroll X X X X X X X X X

Hybridisering X X X X

Överföring av 
patogener X X X X X X X X

Främmande arter* X X X X X X X X X

* införseln av främmande arter för användning i vattenbruk regleras 
genom EU-rådets förordning 708/2007

Påverkan på natur och djurliv och begränsande åtgärder
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Emellertid kan vattenbruk också ha en positiv inverkan på 
Natura 2000-områden, genom att tillhandahålla miljömässiga 
fördelar och upprätthålla lämpliga livsmiljöer (t.ex. dammar) för 
arter av EU-betydelse, t.ex. livsmiljöer för vattenfåglar.

Tillämpning av bästa praxis som bidrar till bevarandet av 
biologisk mångfald:
•	 Naturparken La Brenne i Frankrike består av nästan 4000 
dammar skapade av människan från medeltiden och framåt. 
Biotopförbättrande åtgärder tillämpas i parken för att 
återskapa eller vidmakthålla gynnsamma förutsättningar för 
insekter, amfibier, fåglar och fiskar genom skapande av öppet 
vatten bakom vassbälten, skapande av grunda vassbälten 
eller plantering av näckrosor, avlägsna invandrad sälg etc. 
Åtgärder vidtas också för att vidmakthålla vegetationsbälten, 
undvika övergödning samt att hantera främmande arter såsom 
sumpbäver, bisamråtta och kräftor (skyddsjakt, fällor, filter) etc.
•	 I en del fiskdammar i Slovakien är det vanligt att man avstår 
från att avlägsna vattenvegetation, vilket har lett till fläckvis 
utbredning av kaveldun och bladvass, med häckningsplatser för 
olika hägerarter etc. (purpurhäger, skedstork, natthäger), liksom 
för brun kärrhök, rördrom, dvärgrördrom, gråhakedopping, 
svarthalsad dopping (numera sällsynt) och vitögd dykand.

•	 För fiskdammen Nesyt i Tjeckien, som ingår i Natura 
2000-området ”Lednices fiskdammar” och med pågående 
vattenbruksaktiviteter, har man integrerat tömning av dammen 
under sommaren som en skötselåtgärd för att skapa lämpliga 
miljöförutsättningar för halofila (salttoleranta) växter och för vissa 
hotade våtmarksfåglar.

Att gynna system som kan ge miljömässiga fördelar och 
tjänster
•	 Skaldjursodlingar kan tillhandahålla ekosystemtjänster genom 
avlägsnande av oorganiska näringsämnen från eutrofierade 
miljöer (bioextraktion). Musslor odlas och skördas som en metod 
för vattenrening i områden med diffus näringspåverkan, t.ex. i 
Sverige.
•	 Skaldjur och alger kan också odlas i kombination med 
fiskodling, i integrerat multitrofiskt vattenbruk (IMTA), 
där musslor och alger skördas för att kompensera för 
näringstillskottet genom metabolismen från odlad fisk. Detta 
utvecklas i Norge och i Medelhavsområdet. 
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Fördelarna med strategisk planering

En strategisk ansats för att uppfylla målen för olika sektoriella 
policys gör att de kan granskas på ett integrerat sätt över ett 
stort geografiskt område, så att ett mer sammanhållet regionalt 
ramverk kan utarbetas som maximerar ”win-win”-utfall och 
minimerar konflikter närhelst det är möjligt.

Rumslig eller sektoriell planering, tillsammans med den därmed 
sammanhängande strategiska miljöbedömningen, har en 
nyckelroll för att tillhandahålla vägledning och tillförlitliga 
uppgifter för placering av vattenbruksanläggningar, ge 
investerare säkerhet, undvika konflikter på lokal nivå och hitta 
synergieffekter mellan aktiviteter och bevarandemål.

Utvecklingen och tillämpningen av marin strategisk planering, 
tillsammans med en integrerad ansats i kustförvaltningen, kan 
exempelvis underlätta utpekanden av lämpliga platser – med 
lämplig vattenkvalitet – för vattenbruk, samtidigt som man 
skyddar känsliga habitat med förutsättning för hög diversitet 
och förutser risker från bland annat klimatförändringar, 
översvämningar eller kusterosion.

Vattenbruksplan i Finland
Vattenbruksplanen för sydvästra Finland och Satakunta är 
ett exempel på regional planering. Planen förbereddes av 
en representativ regional expertarbetsgrupp med delegater 
från vattenbruksbranschen, miljö- och fiskeriadministration, 
regionala planeringsorganisationer och forskning. 
Lämpliga områden identifierades och olämpliga områden 
uteslöts. En bred säkerhetszon togs fram kring fågelöar i 
Natura 2000-områden under häckningstiden. Detta gör 
det osannolikt att fiskodlingarna kommer att ha någon 
betydande påverkan på skyddade naturvärden i Natura 
2000-områdena.
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Artiklarna 6.3 och 6.4 i EU:s habitatdirektiv fastlägger den 
procedur som ska följas vid planeringen av nya verksamheter 
som kan påverka ett Natura 2000-område. Proceduren innefattar 
tre steg: behovsbedömning, lämplighetsbedömning (s.k. 
Appropriate Assessment, AA) och i enstaka fall undantag. Utfallet 
i varje steg avgör om ett det krävs ett fortsatt steg i processen. 

Behovsbedömningen är till för att fastställa om en plan eller 
ett projekt ”kan påverka området på ett betydande sätt”, vilket 
innebär att en lämplighetsbedömning krävs. Detta gäller 
både individuellt för planer och projekt eller i kombination 
med andra planer och projekt. Det kan ju tänkas att ett enskilt 
vattenbruksprojekt kanske inte har någon betydande påverkan 
men att i kombination med andra planer och projekt (andra 
fiskodlingar eller andra verksamheter) inom området, kan den 
kumulativa påverkan visa sig bli betydande.

Lämplighetsbedömningen ska hantera den potentiella 
påverkan på Natura 2000-områdets bevarandemål utifrån 
planens eller projektets alla aspekter och täcka alla stadier i 
vattenbruksprojektet, till exempel: förberedande planering, 
byggande eller installation av infrastruktur och anläggningar, 
drift- och underhållsaktiviteter, nedmontering etc. All potentiell 
påverkan från planerade vattenbruksaktiviteter, antingen 
direkt (t.ex. sedimentering på havsbottnar) eller inducerad 
i större skala (t.ex. anrikning av näringsämnen), som kan ha 
betydande påverkan på Natura 2000-områdets bevarandemål 
ska identifieras, och känslighet och sårbarhet för relevanta arter 
och naturtyper för denna påverkan ska beaktas för värdering av 
betydande påverkan.

Begränsande åtgärder är en integrerad del i specificeringen av en 
plan eller ett projekt och ska beaktas under lämplighetsbedömnin-
gen. Vad gäller vattenbruk bör de uppfattas som de tekniskt 
genomförbara lösningar som är minst skadliga för livsmiljöer och 
arter, och att Natura 2000-området i sin helhet inte kommer att ta 
skada, särskilt om alternativa lösningar inte är möjliga.

När de potentiella effekterna av planen eller projektet har 
bedömts behöver man avgöra om Natura 2000-områdets syften 
kommer att ta avsevärd skada, antingen av projektet i sig eller i 
kombination med andra planer och projekt.

Denna beslutsprocess grundas på försiktighetsprincipen. 
Tonvikten ska ligga på att objektivt demonstrera, med tillförlitlig 
stödjande bevisning, att Natura 2000-området inte kommer att 
ta betydande skada. Av denna anledning får inte avsaknad av 
vetenskapliga data eller information om potentiella risker eller 
betydande påverkan vara ett skäl för att fortsätta med planen 
eller projektet.

Det tredje steget i processen ska tillämpas om man inte kan 
tillförsäkra att det berörda Natura 2000-området inte kommer att 
ta betydande skada. I artikel 6.4 i livsmiljödirektivet fastställs en 
uppsättning villkor som måste uppfyllas för att den behöriga myn- 
digheten ska tillåta en sådan plan eller ett projekt, under excep-
tionella omständigheter. Dessa villkor är kopplade till avsaknad av 
alternativ, förekomsten av tvingande orsaker som har ett väsent-
ligt allmänintresse och vidtagande av alla nödvändiga kompen-
sationsåtgärder. Det senare utgör “en sista utväg” och används 
endast när beslut har fattats om att fortsätta med en plan eller ett 
projekt när Natura 2000-området kan ta betydande skada.

Proceduren för vattenbruksprojekt inom och kring Natura 2000-områden
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Lämplighetsbedömning för vattenbruksanläggningar 
i Castlemaine Harbour SAC och SPA (Irland)

En fullständig lämplighetsbedömning genomfördes för flera 
olika vattenbruksprojekt med kringanläggningar i Castlemaine 
Harbour SAC och SPA. De områdesspecifika bevarandemålen 
som satts upp av de naturvårdande myndigheterna 
(National Parks and Wildlife Service, NPWS) beaktades i 
lämplighetsbedömningen:
•	 Att upprätthålla gynnsamma bevarandeförhållanden 
för följande arter: Havsnejonöga, flodnejonöga, lax, utter, 
Petalophyllum ralfsii (en levermossa), smålom, storskarv, 
ljusbukig prutgås, bläsand, gräsand, stjärtand, bergand, sjöorre, 
strandskata, större strandpipare, sandlöpare, myrspov, rödbena, 
gluttsnäppa, roskarl och alpkråka.
•	 Att upprätthålla gynnsamma bevarandeförhållanden för 
följande naturtyper: Estuarier, blottade ler- och sandbottnar, 
driftvallar, sten- och grusvallar, glasörtsstränder, salta 
strandängar, mediterrana strandängar, fördyner, vita dyner, grå 
dyner, sandvidedyner och dynvåtmarker.
•	 Att restaurera svämlövskogar till gynnsamma 
bevarandeförhållanden.

Ett exempel på specifika bevarandemål och målsättningar för en 
marin livsmiljö som förtecknas i bilaga I till EU:s habitatdirektiv, 
för att underlätta lämplighetsbedömningen, presenteras nedan.

Mål för att vidmakthålla gynnsamma bevarandeförhållanden för 
blottade ler- och sandbottnar i Castlemaine Harbour definierade 
enligt följande lista på egenskaper och målsättningar:
•	 Målsättning 1: Den permanenta livmiljöarealen är stabil eller 
ökande, underkastad naturliga processer.
•	 Målsättning 2: Utbredningen av det Zostera-dominerade 
samhället bevaras, underkastat naturliga processer.
•	 Målsättning 3: Följande samhällstyper ska bevaras i naturligt 
tillstånd: Tidvattenspåverkade leriga finsandskomplex, 
finsands-och leriga finsandskomplex med polycheatsamhällen, 
tidvattenspåverkade sandområden med Nephtys cirrosa. 

Exempel på bevarandemål som beaktats i den lämpliga bedömningen



För vidare läsning
Denna publikation avser en sammanfattning av EU:s 
vägledningsdokument om ”Vattenbruk och Natura 2000”. Man 
finner den kompletta vägledningen via 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

EU-kommissionen har producerat vägledningsdokument 
som hjälp för att förstå och tillämpa lämpliga 
bedömningsförfaranden: ”Skötsel och förvaltning av Natura 
2000.områdena. Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/
EEG”, ”Värderingar av planer och projekt som påverkar Natura 
2000-områden på ett betydande sätt. Metodikvägledning 
avseende villkoren i artikel 6(3) och 6(4) i habitatdirektivet 92/43/
EEC”, ” Vägledning om artikel 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG”. 
De finns tillgängliga på kommissionens Natura 2000-hemsida:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Natura 2000-viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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