
 
 

1 
 

Symphony – bakgrund för metodutveckling 

Handläggare: Linus Hammar   Dnr: 3212-15 

 

Ett bedömningsverktyg för kumulativ miljöpåverkan inom svensk havsplanering 

För att stödja miljöbedömningen i de svenska havsplanerna kommer Havs- och 

vattenmyndigheten att använda ett analytiskt verktyg som baserat på kvantitativ data ger en 

rumslig skattning av kumulativ miljöpåverkan. Bedömningsverktyget är ett sätt att skapa 

överblick och att på ett objektivt sätt åskådliggöra vilka ekologiska risker som olika 

planalternativ medför.  

Grundprincip  

     

Figur 1. Exempel på resultat från skattning av kumulativ miljöpåverkan där den föreslagna grundprincipen använts (Halpern 

2008, Andersen 2013, Korpinen 2012). 

Bedömningsverktyget baseras på den vetenskapligt vedertagna metod som togs fram av 

Halpern (2008) för att skatta den kumulativa marina miljöpåverkan av mänskliga aktiviter 

på global skala och därefter har använts i liknande studier för Medelhavet (Mitcheli 2013), 

Nordsjön (Andersen 2013) och Östersjön (Korpinen 2012) (Figur 1). Metoden kan även 

härledas till tidigare modeller för rumslig relativ riskbedömning på landskapsnivå (Landis 

2007). I varje tillämpning har metoden i viss mån anpassats. Ännu har metoden inte använts 

i samband med havsplanering men det framgår av de tidigare studierna att sådan tillämpning 

är önskvärd. 

Den grundläggande principen för att skatta den kumulativa miljöpåverkan (Pkum) är att lägga 

samman hur intensiteten av olika belastningar (B) från mänskliga aktiviteter påverkar 

förekommande ekosystemkomponenter (E) med beaktan av varje ekosystemkomponents 

specifika känslighet (K) för respektive belastning, enligt: 
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Detta betyder att för varje plats på kartan beräknas den kumulativa miljöpåverkan genom att 

summan av alla förekommande ekosystemkomponenter divideras med summan av 

produkterna för varje belastning, ekosystemkomponent och dess specifika känslighet. 

Med denna grundprincip finns fortfarande flera utformningsmöjligheter och detaljfrågor som 

diskuteras nedan.  
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Belastningar (B) 

   

Figur 2. Exempel på belastningar såsom uttag av fisk, oljespill och avloppsutsläpp. 

Vad som avses med belastningar är den fysiska, kemiska eller biologiska förändring som 

uppstår av en mänsklig aktivitet och som kan påverka organismer och ekosystem. Några 

typiska exempel på belastningar i marin miljö kan vara närsaltsbelastning, uttag av fisk, 

oljeutsläpp och undervattensljud (Figur 2). Varje mänsklig aktivitet kan avge flera 

belastningar och samma belastning kan avges från många olika aktiviteter. Exempelvis 

medför aktiviteten trålfiske belastningar som uttag av fisk, mekanisk skada på botten samt 

undervattensbuller. 

Tidigare studier har alla utgått från ungefär samma aktiviteter och belastningar varav de 

flesta också är aktuella för svenska förhållanden. Eftersom det ofta finns data över 

aktiviteternas men inte belastningarnas utbredning är det lämpligt att utgå från GIS-lager 

över aktiviteterna och därifrån modellera belastningarna. Vid beräkning av belastningarnas 

intensitet och utberedning från varje aktivitet bör hänsyn tas både till hur kraftig 

belastningen är vid källan och väl den sprids rumsligt. Intensiteten kan beskrivas genom ett 

värde från 0 till 1. I detta värde kan det vara lämpligt att även ta hänsyn till belastningens 

frekvens, alltså om störningen är temporär eller kontinuerlig. 

Gällande rumslig spridning ger Andersen (2013) den mest sofistikerade metoden för att 

beräkna belastningarnas intensitet på olika avstånd från aktiviteterna. Där används 6 

spridningsmodeller, från ”endast lokal” till ”50 km spridning från källan”.  

Många belastningar kan knytas till geografiskt definierade aktiviteter och dess utberedning 

kan beräknas relativt enkelt (GIS modellering enligt ovan). Men det finns också belastningar 

som har diffusa källor såsom atmosfäriskt nedfall av svavel och kväveföreningar samt 

klimatrelaterade förändringar (t ex temperatur och pH). Dessa belastningar kan inkluderas 

om det finns tillgängliga utberedningskartor. Det finns alltså (i) belastningar som kommer 

från de aktiviteter som ingår i havsplanerna, (ii) belastningar från land/kustbaserade 

aktiviteter samt (iii) belastningar från diffusa källor. Vi måste bestämma vilka av dessa som 

ska ingå i analysen för havsplaneringen. Att bara inkludera belastningar som är direkt knutna 

till havsplaneringen är enklare men då riskerar resultatet att bli missvisande eftersom det 

inte återspeglar hela den kumulativa miljöpåverkan. Exempelvis kan det vara viktigt att 

övergödningen från landbaserade källor tas med i beräkningen eftersom den innebär en stor 

belastning av de ekosystem som också påverkas av havsplaneringen. 

Se Appendix 1 för en sammanställning av belastningar som tidigare använts.  
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Ekosystemkomponenter (E) 

     

Figur 3. Exempel på ekosystemkomponenter såsom olika bottenmiljöer och särskilt skyddsvärda populationer. 

Ekosystemkomponenterna är de miljöer eller värden som belastningarna påverkar (Figur 3). 

En ekosystemkomponent kan vara ett helt eller en del av ett ekosystem. Det kan också vara 

en särskilt skyddsvärd population, definierat som dess utberedningsområde eller lekområde. 

De typer av ekosystemkomponenter som använts i tidigare studier är (i) olika bentiska 

livsmiljöer, (ii) olika pelagiska livsmiljöer, samt (iii) särskilt skyddsvärda populationer av 

tumlare, fisk eller sjöfågel.  

Ekosystemkomponenter är en slags indikatorer och bör väljas med omsorg. Det måste vara 

möjligt att skatta utberedningen/utsträckningen av varje ekosystemkomponent, alltså var 

den finns på kartan. Det bör också vara möjligt att mäta skada eller förlust av 

ekosystemkomponenterna så att resultatet av bedömningsverktyget kan valideras med tiden. 

Dessutom är det praktiskt om ekosystemkomponenterna ingår i miljöövervakningsprogram 

så att uppföljning av havsplaneringens miljöpåverkan inte kräver ett eget kontrollprogram. 

Av dessa anledningar är det lämpligt att koppla ekosystemkomponenterna till 

Havsmiljödirektivets (2008/56/EG) indikatorer för de 11 deskriptorerna för god miljöstatus 

(GES). Dessa deskriptorer och indikatorer är dock inte renodlade ekosystemkomponenter 

utan kan också vara belastningar. Det finns viss vägledning (Gilbert 2015) i hur 

ekosystemkomponenter för havsplanering kan kopplas till direktivet men troligtvis blir det 

nödvändigt att välja både allmänna och direktiv-kopplade ekosystemkomponenter. Självklart 

måste alla delar av det analyserade planområdet innehålla några – men inte alla – 

ekosystemkomponenter. 

Inom havsplaneringen blir det särskilt viktigt att vårt val av ekosystemkomponenter håller 

över tid. Om ekosystemkomponenternas utbredning ändrar sig naturligt mellan åren kan det 

vara svårt att få en rättvisande bild av hur den kumulativa miljöpåverkan påverkas av just 

havsplaneringen. Denna aspekt har inte varit lika viktig i de tidigare studierna vilka endast 

skattat den kumulativa miljöpåverkan vid ett specifikt tillfälle.  

I tidigare studier har man antingen förenklat utbredningen av ekosystemkomponenter till 

binär förekomst (ja/nej) eller beräknat ett relativt värde från 0 till 1. Det bör noteras att flera 

ekosystemkomponenter kan finnas på samma plats; till exempel kan ett och samma område 

både ha en bentisk livsmiljö, en pelagisk livsmiljö och flera skyddsvärda populationer. Vissa 

ekosystemkomponenter finns bara under delar av året, t ex fiskars lekområden. Detta måste 

hanteras och olika alternativ diskuteras nedan.  

Se Appendix 2 för en sammanställning av ekosystemkomponenter som använts i tidigare 

studier och Appendix 3 för jämförelse med motsvarande deskriptorer ur Havsmiljödirektivet. 
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Specifik känslighet (K) 

   

Figur 4. Olika miljöers och organismers tolerans mot olika belastningar beskrivs genom att anta en specifik känslighet.  

Varje ekosystemkomponent har en specifik känslighet mot varje belastning. Känsligheten kan 

beskrivas som ett värde från 0 till 1, där värdet 0 betyder att ingen påverkan sker även om 

belastningens utbredning överlappar ekosystemkomponentens utbredning. Den specifika 

känsligheten, som också kallas viktningskoefficient eller filter, baseras på ett antal 

bakomliggande faktorer vilka skiljer sig åt mellan olika tidigare studier. Gemensamt för 

tidigare studier är att specifik känslighet baseras på åtminstone två faktorer som har att göra 

med (i) hur allvarlig effekt belastningen har och (ii) hur god återhämtningsförmåga 

ekosystemkomponenten har. I vissa fall har man även tagit med (iii) hur stor utbredning 

belastningen har, vilket kan bli missvisande om detta även ingår i beräkningen av själva 

belastningen. I de tidigare studierna har man använt sig av kategoriska nivåer som sedan 

översatts till ett kontinuerligt värde (0 till 1). De kategoriska värdena har tagits fram genom 

expertpaneler som svarat på frågeformulär. Författarna har viktat de kategoriska svaren från 

expertpanelen på olika sätt, exempelvis har man ibland gett större vikt till hur allvarlig effekt 

belastningen har (härmed ger man t ex större vikt till belastningen fiske jämfört med t ex 

undervattensbuller).   

Specifik känslighet är en mycket viktig komponent i bedömningsverktyget eftersom det kan 

bli, eller upplevas, som godtyckligt samtidigt som det kan ha stort inflytande på resultatet. 

Inom havsplaneringen kan vi välja att direkt anta de värden som använts i någon av de 

tidigare studierna (eller ett medel av de olika värdena), eller så kan vi själva arbeta fram egna 

värden. Att ta fram egna värden kan vara fördelaktigt eftersom vi inte känner till 

kunskapsnivån hos de bedömare som ingått i andra studiers expertpaneler och eftersom vi 

bör kunna motivera varje siffra. Om vi tar fram egna värden måste det ske strukturerat och 

med stöd i litteratur. Ett tredje alternativ är att vi utgår från de befintliga (default) värdena 

och gör välmotiverade ändringar där vi anser att det behövs.  

För transparensens skull är det viktigt att redovisa vilka antaganden om specifik känslighet 

som görs i det verktyg som vi använder i havsplaneringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Rumslig skala 

Den rumsliga skalan avgör vilken geografisk upplösning som ges resultatet. Resultat med en 

hög upplösning kan dock vara missvisande om indata (GIS-skikten) är av en lägre 

upplösning. I tidigare liknande studier har man använt 1 km2 (Nordsjön, Medelhavet, globalt) 

eller 25 km2 (Östersjön). Men i alla dessa studier har det också ingått GIS-lager med betydligt 

lägre upplösning.  

Nackdelen med en låg upplösning (≥1 km2) är att små belastningar, de som är mindre än 

upplösningen, ges en skev representation. Med en låg upplösning finns det två alternativ att 

hantera små belastningar, såsom vindkraftverk eller muddringsarbeten. Antingen 

överskattar man dess miljöpåverkan och låter fylla hela cellen (t ex 1 km2) även om 

miljöpåverkans räckvidd endast är en bråkdel (t ex 0.1 km2). Eller så låter man minska 

belastningens intensitet till motsvarande medelvärdet för hela cellen (t ex 1 km2). Det senare 

kräver mer jobb men är mer rättvisande. 

Nackdelen med en hög upplösning (<1 km2) är framförallt att bedömningsverktyget blir tungt 

att arbeta med. En annan nackdel är att betraktaren kan förledas att övertolka analysens 

precision, eftersom de flesta ingångsdata är av mycket lägre upplösning än resultatet. 

En annorlunda och riktigt låg upplösning används inom den besläktade metoden för regional 

riskmodellering (RRM) där man jobbar med regioner istället för grid/raster. Det skulle t ex 

kunna innebära att man skattar den kumulativa miljöpåverkan på en skala motsvarande 

>100 km2 eller till och med havsbassänger. Ett sådant angreppssätt är troligen för grovt för 

att vara till nytta i havsplaneringen där alternativa utformningar ändå måste ske inom ett 

mindre geografiskt område (vi kan t ex inte flytta fartygstrafik eller fiskeområden till en 

annan havsbassäng för att minska miljöpåverkan). 

Tidsmässig skala 

Den tidsmässiga skalan är den temporära upplösning som används i bedömningsverktyget. 

Den tidsmässiga skalan kommer åtminstone inte vara grövre än tidsperioden mellan 

havsplanernas uppdatering, det vill säga 8 år.  

En utmaning är hur vi ska hantera ekosystemkomponenter som bara finns under en kort 

period om året (t ex lekområden) i förhållande till belastningar som är kortvariga eller 

tidsmässigt begränsade. Exempelvis är sydöstra Kattegatt mycket känsligt under januari – 

april eftersom den utrotningshotade torsken då leker i området. Under övriga delar av året är 

området inte känsligt. Aktiviteter som fiske, seismiska operationer eller pålning medför då en 

hög belastning om de utförs under lekperioden men inte om de utförs under annan tid. En 

lösning på detta är att göra olika analyser för varje månad eller säsong. Det medför en kraftigt 

förbättrad analys men också ett mycket större arbete då alla ekosystemkomponenter och 

belastningar måste tas fram för varje säsong. En annan lösning är att specificera 

säsongsberoendet för ekosystemkomponenter och för relevanta (tidsbegränsade) 

belastningar, så att den specifika känsligheten blir 0 om det inte finns tidsmässigt överlapp: 

t ex Etorsklek jan-apr, Bfiskfångst sep-nov, Ktorsklek jan-apr, trålfiske sep-nov = 0. 

Belastningar som är väldigt temporära och bara uppstår vid enstaka korta tillfällen kan vara 

lämpliga att helt utesluta från analysen. Det kan dock vara svårt att dra gränsen för dessa. 
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Framtidsperspektiv 

Havsplaneringen har ett framtidsperspektiv och även om planerna uppdateras vart åttonde 

år så ligger planeringshorisonten flera decennier bort (2035, 2050). Det innebär att vi genom 

bedömningsverktyget ska skatta den kumulativa miljöpåverkan i framtiden. 

De belastningar som kommer av aktiviteterna inom havsplaneringen (fiske, sjöfart, försvar 

etc.) måste därför ges den intensitet och utbredning som planeringen gäller för (t ex år 2035). 

Detsamma bör gälla andra belastningar, som inte kan beräknas eller styras genom 

havsplanering (t ex kustnära aktiviteter och atmosfäriskt nedfall). Om vi inte kan ta fram 

projekteringar kan vi behöva använda data från ”nuläget” och sedan uppdatera dessa GIS-

lager först när nya data tillkommer. Vi måste också ta ställning till om vi kan ta med 

belastningar relaterade till klimatförändringar vilket har funnits vara betydelsefulla för den 

kumulativa miljöpåverkan i Sverige (Halpern 2015).  

Framtidsperspektivet sätter också stora krav på valet av ekosystemkomponenter. Det kan 

vara en stor fördel att använda ekosystemkomponenter som inte riskerar att förändras 

särskilt mycket över tid. Bentiska och pelagiska livsmiljöer kan förändras till sin karaktär 

(och känslighet) men riskerar inte att ändras särskilt mycket till sin utbredning över 

decennier. Hotade arter och dess lekområden kan emellertid förväntas förändras snabbt, i 

endera riktningen. Att använda sådana ekosystemkomponenter kan vara nödvändigt för att 

fånga upp de största hoten mot miljön, men det måste göras med eftertanke och 

utbredningskartor måste uppdateras ofta. 

 

Hantering av osäkerheter 

Osäkerhet kan beskrivas som bristen på tillgänglig kunskap för att korrekt beskriva ett 

befintligt tillstånd eller ett framtida utfall. Inom naturvetenskap kan man minska osäkerheter 

genom att samla ytterligare observationer. Men för framtidsprojektioner måste vi lita till 

bedömningar, vilka obevekligen medför viss osäkerhet. Osäkerheter kan komma från tre 

olika källor: mätfel, naturlig variation och semantisk osäkerhet (missförstånd). Vi kan 

minska dessa osäkerheter enligt följande. 

Osäkerhetstyp Sätt att minska osäkerhet 

Mätfel Använd data med hög kvalitet när GIS-lager tas fram för utbredning av 
ekosystemkomponenter och belastningar (som i sin tur kan vara baserat på aktiviteters 
utbredning). Inom modellering uppstår dock osäkerheter som bara kan minskas genom en 
bättre kalibrerad modell, därför är validering viktig.   

Naturlig variation Använd om möjligt data med spridningsmått, i enlighet med försiktighetsprincipen kan ett 
övre konfidensintervall användas. Data bör definitivt baseras på flera säsonger och år. 

Semantisk Tydlighet i samrådsprocessen där havsplaneringsrelaterade belastningar tas fram. 

 

Att skatta utbredning/omfattning av både belastningar och ekosystemkomponenter i 

framtiden är behäftat med mycket stora osäkerheter. I enlighet med miljöbalkens 

försiktighetsprincip kan det vara rimligt att i detta avseende hellre överskatta än underskatta 

belastningen, resulterande i en ökad kumulativ miljöpåverkan Pkum. Eftersom det inte finns 

något gränsvärde på Pkum som innebär oacceptabel nivå så innebär en överskattad förekomst 

av belastningar och ekosystemkomponenter endast en ökad skillnad mellan påverkade och 

icke-påverkade områden. 
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Modell-beroende osäkerheter kan endast minskas genom validering och kalibrering. 

Bedömningsverktyget bör därför uppdateras och utvecklas med tiden. Det är dock möjligt 

och viktigt att redan tidigt åskådliggöra osäkerheter och att genom känslighetsanalys 

identifiera vilka ingångsdata och antaganden som särskilt bidrar till osäkerheter. I tidigare 

studier har man t ex använt Monte-Carlo analys för att beräkna graden av osäkerhet och 

känslighetsanalys för att undersöka vilket utslag antagandena om specifik känslighet har för 

resultatet (Korpinen 2012).  

 

Interaktioner och icke-linjär respons 

Med ett bedömningsverktyg för kumulativ miljöpåverkan avser man att skapa en bild av hur 

alla mänskliga aktiviteter påverkar hela den marina miljön. Både aktiviteterna och 

ekosystemen är komplexa och påverkar varandra (Crowder 2007). För att möjliggöra en 

analys måste stora förenklingar göras, där man bortser från många av dessa interaktioner. 

Men en del av de komplexa interaktionerna kan eventuellt föras in i verktyget med tiden. 

Interaktioner mellan belastningar kan innebära att vissa mänskliga aktiviteter utesluter 

andra, eller att vissa aktiviteter bereder vägen för andra. T ex är vindkraft och trålfiske inte 

kompatibla medan infrastrukturen kring vindkraft kanske kan vara positiv för andra 

aktiviteter. Det kan också uppstå interaktioner direkt mellan belastningarna, såsom att 

mekanisk åverkan med förlust av vegetationsbottnar orsakar en ökad risk för grumling. 

Eftersom havsplaneringen redan behandlar interaktioner mellan olika sektorer torde det inte 

vara nödvändigt att inkorporera interaktioner mellan belastningar i bedömningsverktyget. 

Interaktioner mellan ekosystemkomponenter innebär att olika organismer påverkar 

varandra, inte minst genom näringsväven. Om en art påverkas av fiske kommer dess 

bytesdjur och dess predatorer att påverkas också. Detta problem kan till viss del hanteras 

genom välgenomtänkta val av ekosystemkomponenter (indikatorerna). I framtiden kan det 

vara möjligt att även koppla in ekosystemmodeller i bedömningsverktyget. I Australien har 

man t ex använt den avancerade ekosystemmodellen ATLANTIS i havsplaneringen. EcoPath 

är en annan möjlighet då denna ekosystemmodell utvecklas för Östersjön. Att inkorporera 

dessa modeller i bedömningsverktyget innebär en risk att ytterligare öka osäkerheterna och 

kräver därför stora mängder ingångsdata.  

Ekosystemkomponenter kan också vara beroende av ekologisk konnektivitet. Hos vissa 

organismer sker långväga vandringar och larver transporteras långt med strömmar. Det 

betyder att om en population påverkas i ett område kan detta få betydelse i ett helt annat 

område långt bort. Om t ex krabbtaskans larvstadier påverkas av ett oljespill i Kattegatt 

uppstår verkningar på krabbtaskan förekomst i norra Bohuslän. Påverkan i ett område ger 

effekt i ett annat område. Denna typ av landskapsekologiska interaktioner är viktiga och kan i 

framtiden hanteras genom att inkorporera vandrings- larv och lekområden som enskilda 

ekosystemkomponenter med inbyggda länkar till andra delar av GIS-kartan. 

Slutligen kan ekosystemkomponenter påverkas på ett icke-linjärt sätt av flera samverkande 

belastningar. I alla tidigare liknande studier har man antagit ”additiva” kumulativa effekter, 

alltså att effekten från fiske kan adderas till effekten av övergödning och effekten av farliga 

ämnen etc. Men det står klart att verkligheten är mer komplicerad (Crowder 2007, Halpern 

2015), där vissa organismer påverkas ”synergistiskt” av vissa kombinationer av belastningar, 

så att effekten av två belastningar inte adderas utan blir mångdubbel. På omvänt sätt kan 
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effekten av två eller flera belastningar också vara ”antagonistisk”, så att en belastning mildrar 

effekten av en annan. Kunskapen inom detta område är ännu mycket låg och det kan vara 

skäligt att vänta med att föra in dessa icke-linjära förhållanden i bedömningsverktyget. 

 

Praktiskt ramverk 

  

Figur 5. Exempel på principen för den sammanvägande analysen samt den mjukvara som tagits fram inom HARMONY-

projektet (Andersen 2013). 

Själva utförandet av bedömningsverktyget sker typiskt i ArcGIS (Spatial Analyst) eller 

motsvarande mjukvara. Först tar vi fram utbredningskartor för varje ekosystemkomponent 

och varje belastning. Det kan kräva enkel modellering i GIS, särskilt eftersom 

utbredningskartor för belastningar måste beräknas utifrån mer lättillgängliga 

utbredningskartor för aktiviteter (havsplaneringens kartor blir den huvudsakliga 

utgångspunkten men även landbaserade och atmosfäriska belastningar kan behöva tas fram). 

Varje GIS-lager måste också standardiseras till det grid/raster vi använder. Sedan tar en 

sammanvägande GIS analys vid, där den kumulativa miljöpåverkan räknas ut utifrån ovan 

givna formel med variablerna belastningar, ekosystemkomponenter och särskild känslighet. 

Denna sammanvägande analys kan också utföras i en ändamålsenlig mjukvara. 

Forskningsprojektet HARMONY, som delvis stötts av HaV, har tagit fram en preliminär 

mjukvara för ändamålet. Om denna mjukvara kan erhållas och den är tillräckligt flexibel kan 

det vara en stor fördel att använda den. 

Från den sammanvägande GIS analysen får vi ut en karta över Pkum, se Figur 1. Analysen kan 

göras antingen för varje havsplan separat eller för alla tre havsplanerna tillsammans. 

 

Tillämpning i havsplaneringen 

Med resultatet från bedömningsverktyget får vi en skattning av den kumulativa 

miljöpåverkan i varje område på kartan. Vi kan då identifiera eventuella ”riskområden”. I 

enlighet med ekosystemansatsen som ska genomsyra havsplaneringen kan det finns 

anledning att minska den kumulativa miljöpåverkan i riskområden. Detta kan göras genom 

att ändra på planerna och göra om den sammanvägande analysen (köra om GIS-analysen) 

tills en acceptabel nivå av kumulativ miljöpåverkan uppnås. Föreslagna ändringar kan sedan 

diskuteras med berörda sektorer för att nå konsensus eller beslut. 

Det blir lätt att ta fram detaljerade analyser av vilka aktiviteter, planer eller sektorer som har 

störst betydelse för enskilda ekologiska värden liksom för den kumulativa miljöpåverkan. 
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Bedömningsverktyget är ett sätt att skapa överblick och att på ett objektivt sätt åskådliggöra 

vilka ekologiska risker som olika planalternativ medför. Resultatet blir både ett underlag för 

MKB och ett diskussionsunderlag i samrådsprocessen. 

 

Övriga aspekter i samband med tillämpning i havsplaneringen 

Nedan följer ett hopplock av aspekter som bör beaktas i arbetet med att ta fram ett 

bedömningsverktyg: 

 Tidigare studier har inte beaktat de stora ytor av syrefria bottnar varken som 

belastningar eller ekosystemkomponenter. Det kan dock vara viktigt att tillföra i 

samband med vår analys. 

 Vissa belastningar såsom oljespill vid olycka består snarare av en risk än en 

miljöpåverkan. Antingen kan själva risken behandlas som en belastning, eller så kan 

dessa fall undantas i analysen. Vad som är mest rimligt har kanske att göra med 

riskens återkomstperiod; om ett stort oljespill förväntas vart 8 år blir det samma som 

ett oljespill varje havsplaneperiod, men om återkomstperioden är 100 år kanske 

risken hellre bör behandlas på annat sätt. 

 Havsplaneringen innebär att våra planer måste ta hänsyn till vad som händer i 

omgivande vatten, både gränsen in mot kommunal havsplanering och gränsen ut mot 

andra länders havsplanering eller internationellt vatten. Detta kan delvis låta göras 

genom att ta in GIS-lager som omfattar kustvatten och omgivande länders vatten, 

men osäkerheter i gränsområden kan förväntas uppstå. 

 

 

 

 

 


