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Oceana uppmanar Finland och Sverige att upprätta 

ett gränsöverskridande samarbete för att skydda det 
unika ekosystemet i Kvarken  

 
Havsskyddsorganisationen Oceana har publicerat en rapport från sin 

forskningsexpedition i Kvarken, vars skydd är otillräckligt samtidigt som 
området är hem åt en mängd sällsynta arter 

 
Oceana föreslår att Finland och Sverige ska upprätta ett gränsöverskridande marint skyddsområde i Kvarken då 
dess nuvarande skydd inte räcker till för att garantera bevarandet av det unika området. Med sina ovanliga 
geografiska formationer och varierande biologiska mångfald av såväl havslevande som sötvattenlevande arter är 
Kvarken (Merenkurkku på finska) ett helt unikt område i Europa. Igår presenterade Oceana en rapport om sina 
fynd från forskningsresan och förslag för bevarade av området vid ett möte med berörda parter vid Vasa i 
Finland.  
 
”Kvarken är hem åt en alldeles unik samling havs-, brack- och sötvattenlevande arter. Det är fascinerande att 

hitta ett så varierande djurliv som frodas och lever på samma plats” säger Ricardo Aguilar som är senior 

forsknings- och expeditionsansvarig för Oceana i Europa. ”Klimatförändringar och annan mänsklig påverkan 

hotar dock detta naturlaboratorium och det är nödvändigt att Sverige och Finland samarbetar för att bevara det. 

Oceana anser att det enklaste och effektivaste sättet att skydda Kvarken är att upprätta ett internationellt marint 

skyddsområde.” 
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I Kvarken lever 71 arter som är hotade, antingen på nationell nivå eller som behöver skydd genom EU-
lagstiftningen. Bland arterna återfinns bl.a. harr (Thymallus thymallus) som är akut hotad i Östersjön. I området 
finns även en rad olika typer av habitat varav en del är hotade eller erkända som biologiska hetfläckar. Flertalet 
fiskarter som abborre, gädda, gös och sill leker i dessa vatten och en del av Kvarken har klassats som världsarv 
av Unesco. 
 
Nära en tredjedel av Kvarken omfattas av olika marina skyddsområden, men många av dem medför inga 
åtgärder för att skydda djurlivet. Därför föreslår Oceana att ett gränsöverskridande marint skyddsområde 
upprättas med en gemensam förvaltningsplan och åtgärder som inriktar sig på nyckelhabitaten, arterna och de 
hot de ställs inför. Skyddsområdet skulle kunna utses till ett biosfärreservat av Unesco eller bli ett 
naturskyddsområde eller till och med två nationella skyddsområden med en gemensam förvaltningsplan. 
 
I det ideala fallet skulle skyddsområdet bestå av olika zoner med varierande nivåer av skydd. Särskilda åtgärder 
bör inrikta sig på begränsningar av muddring i fladorna (bräckvattenvikarna) som är relativt oskadade eller där 
fiskar leker, förbud mot båttrafik och ankring i mycket grunda områden med finsubstrat samt tillfälliga 
begränsningar av fritidsfiske när det gäller rovfiskar högt upp i näringskedjan som t.ex. gädda eller abborre när 
leksäsongen är som intensivast (från mars/april till maj/juni). 

http://bit.ly/2DF9xqx
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Oceanas forskningsexpedition 
Oceanas förslag är huvudresultatet av ett projekt som möjliggjorts tack vare Svenska Postkodsstiftelsens 
generösa stöd. Under 2018 genomförde Oceana en tre veckor lång expedition i Kvarken som föregicks av två 
kortare resor till havs 2011 och 2013. Undersökningar genomfördes på både den finska och den svenska sidan 
med hjälp av dykare, en undervattenskamera och bottenprover. 70 olika arter dokumenterades (en tredjedel av 
samtliga kända större arter i Kvarken) samt tio habitattyper, däribland mindre kända ekosystem, som t.ex. 
undervattensrev. 

 
 

Rapport: Protection beyond borders: An opportunity for the Quark 
 

Foton och video finns tillgängliga för användning av media 
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Oceana är den största internationella intresseorganisationen som enbart arbetar med frågor som rör skydd av havsmiljöer. 
Oceana återskapar levande havsmiljöer med biologisk mångfald genom att verka för genomdrivandet av vetenskapligt 
baserade handlingsprogram i de länder som kontrollerar en tredjedel av världens vildfångade fisk. Oceanas kampanjer ger 
resultat och har lyckats få till stånd över 200 åtgärdsprogram som stoppat överfiskning, habitatförstörelse, miljöförstöring och 
dödandet av hotade arter som sköldpaddor och hajar. En återställd havsmiljö innebär att en miljard människor kan äta en 
hälsosam fiskmåltid varje dag i all framtid. Tillsammans kan vi rädda haven och hjälpa till att mätta världen. Gå in på 
www.eu.oceana.org för att ta reda på mer.  
  
JURIDISK FRISKRIVNING Det här meddelandet och bilagorna i det riktar sig endast till mottagaren av det och kan innehålla 
konfidentiell information som omfattas av tystnadsplikt. Det är förbjudet att kommunicera, reproducera eller distribuera detta 
meddelande utan FUNDACION OCEANAs uttryckliga tillåtelse. Om du inte är den avsedda mottagaren ber vi dig att radera det 
här meddelandet och informera oss om felet genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. 

DATASKYDD: I I enlighet med gällande förordningar som rör skyddet av personuppgifter, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter (GDPR) och den spanska lagen 15/1999 av den 13 december (LOPD) informerar vi dig om att 
personuppgifterna och e-postadresserna som samlas in från den berörda parten eller från offentliga källor kommer att 
behandlas av FUNDACION OCEANA i syfte att skicka ut kommunikation som rör våra tjänster. Uppgifterna kommer att 
sparas så länge som det finns ett ömsesidigt intresse för detta. Uppgifterna kommer inte att delas med tredje part förutom när 
detta krävs av gällande lagar. Vi informerar dig om att du kan utöva dina rättigheter att få tillgång till, göra rättelse i, överföra 
och radera dina uppgifter samt att begränsa vissa typer av databehandling och motsätta dig vissa typer av behandling genom 
att kontakta europe@oceana.org. Om du anser att behandlingen av dina uppgifter inte överensstämmer med den tillämpliga 

lagstiftningen kan du inkomma med ett klagomål till personuppgiftsansvarig på www.agpd.es.  
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