
Vi testar nya metoder mot 
kusterosionens negativa effekter

I samarbete med Helsingborgs stad, Lomma kommun, 
Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet 
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.

Metod:

PLANTERA ÅLGRÄS 
OCH ETABLERA 
NATURLIGA REV
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Kusterosion är inte något nytt fenomen. 
Men just nu sker den snabbare än någonsin. 

Vi kan alltså inte vänta. Därför undersöker 
vi hur framtidens metoder mot de negativa 
effekterna av kusterosion fungerar i praktiken. 
Och vi gör det här och nu i Skåne. 

I den här broschyren berättar vi mer om 
naturliga rev för makroalger och plantering 
av ålgräsängar.

LIFE COAST ADAPT



I metoden ingår två olika typer av insatser: 
ålgräsplantering och att skapa naturliga rev för makroalger.

ETABLERA NATURLIGA REV 
FÖR MAKROALGER
Naturliga rev för makroalger och musslor främjar biodiversiteten. De hjälper 
också till att dämpa energin från vågor och vind.

Metoden innebär att sten-
strukturer placeras i vattnet för 
att kickstarta igång naturliga rev 
där makroalger kan frodas.

VAD?

Syftet är att undersöka om 
reven kan växa och fungera som 
naturliga barriärer för att dämpa 
vågornas kraft och skydda den 
övre stranden från erosionens 
negativa effekter.

VARFÖR?



BAKGRUND

I norra Europa förekommer många arter 
av makroalger – blåstång, sågtång med 
fl era – men de har minskat under det 
senaste decenniet. Dessa arter behöver 
ett hårt underlag, som sten, för att kunna 
fästa sig. Friska rev fungerar som natur-
liga barriärer. Jämfört med konstgjorda 
strukturer utgör de ett kostnadseffektivt 
skydd. De dämpar vågornas kraft och 
kan skydda stränderna från erosion.

Metoden är också ytterligare ett sätt att 
stötta den biologiska mångfalden.

SÅ GÅR DET TILL

Detta är en oprövad och ny metod, 
vars syfte är att skapa en miljö där nya 
plantor kan etablera sig på stenarna. 
Metoden innebär att stenar och stenblock 
placeras på havsbotten. Här är tanken att 
stenarna ska bilda ett naturligt rev som 
skyddar kustlinjen. Samtidigt främjas 
tillväxten av makroalger, och stenstruk-
turerna kan fungera som livsmiljö för 
ryggradslösa djur och fi skar.
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Metoden innebär att vuxna 
skott av ålgräs hämtas från en 
donatoräng. Skotten planteras 
sedan på 1,5–2,5 meters djup.

VAD?

Ängar av ålgräs ökar biologisk 
mångfald och är livsviktiga 
miljöer för både fi sk och andra 
marina djur, samtidigt som det 
kan vara ett naturligt kustskydd 
på utsatta platser.

VARFÖR?
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SKYDD GENOM 
PLANTERING AV ÅLGRÄS
Ålgräs (Zostera marina) utgör en livsmiljö som främjar biodiversiteten och 
dämpar energin från vågor och vind. Ålgräset är en fröväxt med ett rotsystem 
som kan stabilisera sanden på botten i grunda områden.



BAKGRUND

Ålgräsets rotsystem kan stabilisera 
sanden på havsbotten i grunda områden, 
och teorin är att skotten dämpar vågornas 
kraft. Dessutom fungerar ålgräsängar 
som barnkammare för fl era fi skarter.

Projektet kommer att använda singel-
skottmetoden, där vuxna skott transplan-
teras för hand av dykare (Moksnes et al., 
2016; Handbok för ålgräsrestaurering). 
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SÅ GÅR DET TILL

Fullvuxna plantor ”skördas” från donator-
ängar. För att maximera de positiva effek-
terna planteras sedan skotten med 0,25 
till 0,50 meters mellanrum över områden 
som är minst 1000 kvadratmeter stora. 

Syftet är att förbättra vegetations-
strukturen på grunt vatten. Plantorna 
sätts på 1,5–2,5 meters djup.

Återinplantering av ålgräsängar (kallat rest-
aurering) har inte testats i Skåne tidigare. 
Genom att LIFE Coast Adapt genomför 
denna plantering genereras också värde-
full kunskap om hur ålgräs i Skåne bör för-
valtas och restaureras i framtiden.



PROJEKTETS METODER

Det här gör vi:

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera naturbaserade anpassningsåtgärder 
i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem. 

Att metoderna är naturbaserade betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den. 
Vi undersöker hur metoderna fungerar i praktiken, och mäter effekterna.

Läs om alla våra metoderna på lifecoastadaptskane.se

PLANTERAR ÅLGRÄS OCH 
ETABLERAR NATURLIGA REV

ÅTERSTÄLLER SANDMILJÖERSKAPAR VÅTMARKER 
OCH EROSIONSSKYDDAR ÅAR

TAR BORT HÅRDA STRUKTURER

STRANDFODRAR

I samarbete med Helsingborgs stad, Lomma kommun, 
Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet 
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.


