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Blottade sand- och lerbottnar 

Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten 
 
Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide 
 
EU-kod: 1140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länk: Gemensam text (namn och koder) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam

.pdf#2   
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Beskrivning av naturtypen 
 
Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf

#2   
 
Utdrag ur EU:s tolkningsmanual 

Sands and muds of the coasts of the oceans, their connected seas and associated 
lagoons, not covered by sea water at low tide, devoid of vascular plants, usually 
coated by blue algae and diatoms. They are of particular importance as feeding 
grounds for wildfowl and waders. The diverse intertidal communities of inverte-
brates and algae that occupy them can be used to define subdivisions of 11.27, 
eelgrass communities that may be exposed for a few hours in the course of every 
tide have been listed under 11.3, brackish water vegetation of permanent pools by 
use of those of 11.4. 
 
Note: Eelgrass communities (11.3) are included in this habitat type. 
 

Svensk tolkning av definitionen  

Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten. Dessa bottnar 
är ofta fria från makrovegetation men med stora mängder blågrönalger och kiselal-
ger. Fintrådiga alger kan förekomma.  
 
Naturtypen är viktig för änder och vadarfåglar, som söker föda i de grunda bottnar-
na. Avgränsning mot strand är medelhögvattenstånd. Det lägsta lågvattenståndet 
avgränsar habitatet mot djupare vatten. 
 
Kommentarer 

Blottade ler- och sandbottnar förekommer i boreal och kontinental biogeografisk 
region.  
 
Gränsdragning mot andra naturtyper 

 Sandbankar (1110) blottas ej vid lågvatten.  
 Laguner (1150) är mer eller mindre avsnörda och skyddade havsvikar med 

tydliga trösklar medan Blottade ler- och sandbottnar (1140) saknar trösk-
lar. 

 Estuarier (1130), Glasörtstränder (1310), Salta strandängar (1330) och 
Smala Östersjövikar (1650) har företräde framför Blottade ler- och sand-
bottnar (1140). 

 
 

Viktiga strukturer och funktioner  

 God vattenkvalitet. 

2 



NATURVÅRDSVERKET 2011 
VÄGLEDNING FÖR 1140 BLOTTADE  SAND- OCH LERBOTTNAR 

 Naturligt vattenutbyte. 
 Bottnarna blottas vid lågvatten. 
 Naturlig artsammansättning. 
 
 

Typiska och karakteristiska arter 

 
Vetenskapligt namn Svenskt namn K-art T-art Grupp Region 

Alger      

Gyrosigma balticum  K-art    

Navicula perminuta  K-art    

Oscillatoria sp.  K-art    

Fåglar      

Calidris alpina  kärrsnäppa   T-art  B, K 

Calidris canutus kustsnäppa   T-art  B, K 

Calidris minuta  småsnäppa   T-art  B, K 

Charadrius hiaticula  större strandpipare   T-art  B, K 

Limosa lapponica  myrspov   T-art  B, K 

Tadorna tadorna gravand  T-art  B, K 

Fiskar      

Hippoglossoides platessoides lerskädda  T-art  B, K 

Platichthys flesus skrubbskädda  T-art  B, K 

Pleuronectes platessa rödspotta K-art T-art  B, K 

Pomatoschistus microps lerstubb  T-art  B, K 

Pomatoschistus minutus sandstubb  T-art  B, K 

Pomatoschistus pictus bergstubb  T-art  B, K 

Psetta maxima piggvar  T-art  B, K 

Blötdjur      

Cerastoderma edule hjärtmussla  T-art  B, K 

Corophium volutator slammärla K-art    

Hydrobia neglecta förbisedd tusensnäcka  T-art  B, K 

Hydrobia ulvae stor tusensnäcka  T-art  B, K 

Hydrobia ventrosa bukig tusensnäcka  T-art  B, K 

Macoma balthica östersjömussla  T-art  B, K 

Mya arenaria sandmussla  T-art  B, K 

Kräftdjur      

Crangon crangon hästräka K-art T-art  B, K 

Praunus flexuosus   T-art  B, K 

Praunus inermis   T-art  B, K 

Praunus neglectus   T-art  B, K 

Ringmaskar      

Arenicola marina sandmask K-art T-art  B, K 

Hediste diversicolor rovborstmask  T-art  B, K 
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Klassificering enligt andra klassificeringssystem 

 
Klassificeringssystem Naturtypens motsvarighet 

VIN: Naturtypen behandlas inte. 

Kustbiotoper i Norden:  Sandbottnar : 7.8.1.2, 7.8.2.2, 7.8.3.2, 7.8.4.2,  7.8.5.2, 7.8.6.7, 
7.8.6.8, 7.8.6.9, 7.8.7.9, 7.8.7.10, 7.8.7.11 

Mjukbottnar : 7.8.6.1, 7.8.7.1 

EUNIS: A2.2 Littoral sand and muddy sand 

 
 

Utbredning och förekomst 
 
Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf

#5 
 
Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007 

 
Rapporterat 2007 Reg. A Reg. B Reg. K Totalt 

Natura 2000-områden 

Utpekade för naturtypen (st) 

  

50 

 

32 

 

78 

Utbredning 

Aktuellt värde (km2) 

Referensvärde (km2) 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

17 600 

17 600 

Gynnsam 

Stabil 

 

800 

800 

Gynnsam 

Stabil 

 

18 400 

18 400 

 

  

Förekomstareal 

Aktuellt värde (km2)  

Referensvärde (km2) 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

159 

159 

Gynnsam 

Stabil 

 

143 

143 

Gynnsam 

Stabil 

 

302 

302 

 

Kvalitet 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

Otillräcklig 

Stabil 

 

Otillräcklig 

Stabil 

 

Framtidsutsikt 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

Otillräcklig 

Stabil 

 

Otillräcklig 

Stabil 

 

Samlad bedömning 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

Otillräcklig 

Stabil 

 

Otillräcklig 

Stabil 
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Kommentarer till rapporterade uppgifter 

Två viktiga skäl till att naturtypen inte bedöms ha gynnsam bevarandestatus är 
övergödning och exploatering. 
 

 
Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).  

 
 

Förutsättningar för bevarande 
 
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf

#8  

 
 Naturtypen behöver förekomma i tillräckligt stora arealer. Den för naturty-

pen karakteristiska artsammansättningen med rik botten- och epifaunan, 
liksom de vanligt förekommande vadarfåglar är beroende av de strukturer 
och funktioner som utgör förutsättningarna för naturtypen. 

 Vattenkvaliteten ska vara god och den antropogena belastningen i form av 
utsläpp och läckage av övergödande näringsämnen, olja och kemikalier 
ska vara försumbar.  
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 Bottnarna ska blottas vid lågvatten och förutsätter ett naturligt utbyte av 
vatten. 

 Konnektivitet inom och mellan områden är en förutsättning för gynnsam 
bevarandestatus. Små områden, långa avstånd eller för svåra hinder mellan 
områdena ger minskad konnektivitet, medan. spridningskorridorer lämpli-
ga för arterna ökar konnektiviteten. 

 Främmande arter ska ej inverka negativt på artsammansättningen och vari-
ationen av arter genom ändrade konkurrensförhållanden eller smittsprid-
ning. 

 Gynnsam bevarandestatus förutsätter en icke påtaglig minskning av popu-
lationerna hos de typiska arterna i naturtypen. 

 
 
Hotbild 

 Övergödning pga. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) 
resulterar i minskat siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bott-
narna täcks av ettåriga fintrådiga alger. Övergödningen kan även orsaka 
syrebrist på bottnarna. 

 Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger.  Fenomenet orsa-
kas av övergödning. Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar gif-
tiga ämnen, hindrar fisk att söka föda samt hindrar evertebrater med plank-
toniska larvstadier att bottenfälla. 

 Ett förändrat vattenutbyte pga. byggnation eller annan exploateringsverk-
samhet kan påverka artsammansättningen. 

 Utsläpp av olja och kemikalier kan påverka artsammansättningen.  
 Muddringsverksamhet kan påverka artsammansättningen. 
 Främmande arter kan påverka artsammansättningen. 
 Ökad vattentemperatur riskerar att ändra artsammansättningen. 
 Ökad mängd koldioxid i atmosfären och ökad temperatur orsakar försur-

ning av havet. Det är ett hot mot en rad organismer, men framförallt alla 
marina arter som har ett yttre eller inre skelett av kalk, som många växt-
planktonarter, kräftdjur och musslor. 

 

Bevarandeåtgärder 

 Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen 
försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fy-
sisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning 
av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning). 

 Åtgärder för att minska övergödningen genom att minimera ut-
släpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) hanteras bl.a. genom 
landsbygdsprogrammet, exempelvis inom projektet ”Greppa näringen”, re-
spektive vattenförvaltningen (EU:s ramdirektiv för vatten). 

 Integrerad kustzonsförvaltning (ICZM), i enlighet med EU:s rekommenda-
tioner, inklusive traditionell fysisk planering i linje med Plan- och byggla-
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gen (PBL), vilken reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande, 
är ett viktigt styrmedel för ett långsiktigt bevarande av kusten. 

 Fortsatt utveckling av selektiva redskap samt redskap som ej skadar bott-
nar bör hanteras inom fiskeförvaltningen, främst Fiskeriverket.  

 Sveriges åtaganden inom HELCOM, Baltic Sea Action Plan; aktionsplan 
för Östersjön.  

 Common Agricultural Policy (CAP) hanterar frågor inom EU:s jordbruks-
politik. 

 EU:s marina strategi.  
 Oslo– Pariskonventionen; OSPAR. Samarbete I Nordost Atlanten inom 

fem områden; Biodiversitet och ecosystem, övergödning, miljöfarliga äm-
nen, marin indusi I utsjöområden, och radioaktiva ämnen. the Biodiversity 
and Ecosystem Strategy, the Eutrophication Strategy, the Hazardous Sub-
stances Strategy, the Offshore Industry Strategy and the Radioactive Sub-
stances Strategy 

 Åtgärder som kan minska kväveläckage och erosion från åkermarken är 
berättigade till EU-stöd. I regioner med miljöstöd för skyddszoner bör 
länsstyrelsen uppmana till skyddszoner på eventuella åkrar i anslutning till 
naturtypen. 

 
Regelverk  

Länk: Gemensam text (regelverk)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf

#11 

 
 Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1. 
 Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen och dess arter är vatten-

verksamhet, fiskets regelverk och djurskyddsområde.  
 Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det 

som nämns ovan är strandskydd och regelverket för skogsbruket och jord-
bruket.  

 
 

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning 
 
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf

#19  
 
På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rap-
port (6379:2010) om uppföljnings i skyddade områden. Den beskriver arbetet med 
formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. 
Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i 
manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppfölj-
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ning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och ex-
empel på olika målindikatorer.   
 
Det finns bland annat manualer för Hav, för Stränder och sanddyner, för Laguner, 
grunda och smala vikar, för Flygbildstolkning och för olika artgrupper.  
 

 
Litteratur och kontaktuppgifter 
 
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#¤ 

 
 
Naturtyps- och ekosystemvis litteratur 

 
Naturvårdsverket (2000): Kust- och skärgårdsområden i Sverige. Rapport 5116.  
 
Nordiska Ministerrådet (2001): Kustbiotoper i Norden. 
 
Naturvårdsverket (2008) Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan. Rapport 
5830. 
 
Naturvårdsverket (2009): Manual för uppföljning av skyddade marina miljöer, hav, 
version 0.3, 2009-10-09. 
 
UK Marine SAC:s Project Marine Monitoring Handbook 
 
 
Naturtyps- och ekosystemvisa länkar  

 
Greppa näringen: 
http://www.greppa.nu/startsida.106.14f79cb117833f3e2780001486.html 
 
HELCOM: http://www.helcom.fi/ 
 
Naturvårdsverket. Handledning för miljöövervakning. 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-
miljon/Miljoovervakning/Handledning-for-
miljoovervakning/Metoder/Undersokningstyper/Undersokningstyp-Kust-och-hav/ 
 
OSPAR: http://www.ospar.org/ 
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Kontaktuppgifter 
Mona Johansson  

mona.johannson@artdata.slu.se 

018-67 25 48 

 

ArtDatabanken  

Bäcklösavägen 10 

Box 7007 

750 07 Uppsala 
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