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Förslagtill beslut
- Stads byggnad s förvaltningens skrivelse antas som miljö- och satnhäUsbyggnads utskottets svar på reiruss från Länsstyrelsen och Havs" och
vattenmyndigheten överrapport förnaturvärdesbedömningi marin inUjö med
ramverket Mosaic.
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Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har via Länsstyrelsen skickat ut på samråd en rapport
som beskriver ett nytt ramverk förnaturvärdesbedömnlngi marin niiljö kallat
Mosaic. Med hjälp av Mosaic bedöms marina områden udfrån ett landskapsperspektiv ned dll specifika marina platser. Syftet med mniverket är att det ska
fungera som verktyg föratt identifiera den marina grönainfrastrukturen och ge
underlag till förvaltningsom områdesskydd, fysisk planering, milj ökonsekvensbeskrivningar, dispensprövningaroch kompensationsåtgärder.
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Stadsb)-ggnadsfönTaltningenser posidvt på att ett ramverk förbedömningav
havsniiljöerna kominer dll stånd.

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har via Länsstyrelsen skickat ut på samråd en
rapport som beskriver ett nytt ramverk förna turvärdesb ed amning l marin miljö
kallat Mosaic. Ramverket har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten i
samarbete med några av länsstyrelserna samt Artdatabanken. Med hjälp av
Mosaic bedöms marina områden udfrån ett landskapsperspektiv ned till
specifika inarina platser. Genom uppbyggnaden av ramverket Mosaic skapas ett
nationellt bedömningssys tern föraUa svenska marina miljöer. Ramverket ska
harmonisera med art- och habitatdirektivet, havs- och vattenförvaltningcnoch
åtaganden enligt HELCOM (Helst ngforskomiTiissio nen förskydd av
marina miljöoch dess dllrinningsområden).
Östersjöområdets
Syftet med ramverket äratt det ska fungera som verktyg föratt identifiera den
marina grönainfrastrukturen och ge underlag till förvaltningsom
områdcsskydd, fysisk planering, mlljökonsek\rensbeskrivningar,
dispensprövningar och kompensadonsåtgärder.Målet är att NIosaic ger en
funktionell, ckosystenabaserad förvaltningav rikets havsområden genom att
hantera ekosystemets rumsliga variation såvälsom övertid, från landskapsnivå
ull objektsnivå. Mosaic äruppdelat i en grundläggande och en fördjupad
na turvärdesbedömning.

Grundläggandenaturvärdesbedömning
Arbetet utförs av Havs- och vattenmyndigheten med en expertgrupp och här
Ustas alla biotiska ekosystcmkomponenter. Biotiska komponenter ärlevande
faktorer som påverkar eUer har en inverkan på ett ekosystem. Ablotiska
ekosysteiTtkomponenter ärtill exempel ljus eller bottensubstrat, dessa
parametrar kan vara ett stödi arbetet med natur\rärdesbedömningarna.
I den grundläggande natuiväfdesbcdömningenidentifieras vad, det vUlsäga
vilka ekosystemkomponenter som ärvärdefulla och som ska puoriteras, baserat
på niitu norden. Exeinpel på dessa komponenter är arter, populadoner, grupper
av organismer, livsirdljöeroch de värderas genom ett poängsystem, ju högre
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naturvärde och betydelse förekosystemtjänst desto högre poäng. Kriterier för
detta ärhotstatus, biologisk mångfald och ekologisk funktion.
Först görs bedömningen per havsområde och lokalt viktas ckosystemkomponentens värde beroende på dess betydelse i det aktuella havsoinfådet:.
Den senare, lokala bedömningen görs av Länsstyrelsen.

Fördjupad naturvärdesbedömning
I den fördjupade naturvärdesbedömningenses efter var förvaltningav
ekologiska systemkomponenter ska prioriteras baserat på naturvärden, det vill
säga var värdekärnoroch värdetrakter ärlokaliserade. Platsspecifika egenskaper
bedömsefter ett antal kriterier genom expertutlåtanden utifrån lokal kunskap
om miljön.
Den fördjupade naturvärdebedömningen utgår från den grundläggande
natun^ärdesbedömningensidendfierade områden med högakoncentradoner av
naturvärden länkade tUl de bedömdaekosystemkomponenterna. Otnrådena
analyseras vidare utifrån konnekdvitet (spridningsmöjUgheter), kvaUtet och
ekologisk representadvitet. Fören utpekat sannoUkt värdefull plats så behövsen
fältundersökningsom bekräftarMosaics data. för platsen.
Aktuell länsstyrelse sainordnar den fördjupade bedömningen. Kotnmuner och
vattenvårdsförbundkan bistå med kunskap. Ger vägledning all var fönraltning
och skydd av den marina trdljön börprioriteras baserat på naturvärden.
Detaljerade kartor med olika natun^ärdekomponenters utbredning tas fmm.

Stadsbyggnadsförvaltningenssynpunkter
Havs- och vattenmyndigheten har via Länsstyrelsen i Stockhokns län remitterat
sitt förslag tUl nadonellt bedömningssystem föriTLarin naturvärdesbedöinning—
ramverket Mosatc. Remissen ären omfattande rapport och ger kustkommunerna inÖJlighetatt bidra med mer lokala frågestäUningaroch kunskap
tUl minverket.
Stadsbyggnadsfön^ltningen anser det ärbra att det tas fram ett nationellt
ramverk som kan bedömainarina naturvärden så objektivt och enhetligt som
niÖjtigt.Vi ser gärna fltt kommunerna fram överkan få ta det av GIS-material
försina respektive komiTiuner vad gäller kus^attnens naturvärden.
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Förvaltningen anser avslutningsvis att det ärbra att kustkommunerna har getts
möjlighetfltt lämna synpunkter och information om det konamande
arbetsverktyget Mosaic föratt ge en bättre överblickoch beslutsunderlag för
våra havstrdljöer.
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