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Förord
Interreg Botnia-Atlantica projektet Kvarken Flada har 
pågått under åren 2016–2020. Projektets verksam-
hetsområde omfattar länet Västerbotten i Sverige och 
landskapet Österbotten i Finland. En av aktiviteterna 
inom projektet är ekosystemtjänster dvs. naturens 
nyttor till människans välmående. Flador är viktiga 
habitat med tanke på mångfald, primärproduktion 
och reglerande funktioner samt med tanke på de 
kulturella tjänster som avspeglar människans och 
fladanaturens samspel och förhållande. Flador hör 
till EU:s habitatdirektivs prioriterade habitat (kod 
1150) och till Natura-nätverket inom EU. I Finland är 
dessa naturtyper skyddade enligt vattenlagen (2:11§).

EU-koden 1150 hänvisar till helt eller delvis 
avsnörda havsvikar, skilda från havet genom trösklar, 
tät vegetation eller annat som begränsar vattenut-
bytet. Naturtypen är mosaikartade biotopkomplex 
rika på olika slags växt- och djursamhällen och de 
utgör en viktig livsmiljö för exempelvis fågel- och 
fiskarter (Naturvårdsverket 2011).

Definitionen av ett ekosystem i Konventionen 
om Biologisk mångfald är följande: Ett ekosystem 
är ett dynamiskt komplex av samhällen bestående 
av växter, djur och mikroorganismer och den icke 
levande miljön som de samverkar med (https://
www.cbd.int/). Strukturen och funktionen i olika 
ekosystem, t.ex. ett flada-ekosystem, är resultatet av 
ett dynamiskt samspel mellan levande organismer 
och den icke-levande miljön, såsom vatten, som 
påverkar och förändrar varandra hela tiden. Dessa 
kallas för naturliga variationer. Användningen 
och utvecklingen av begreppet ekosystemtjänster 
lyftes fram inom Förenta Nationernas Millennium 
Ecosystem Assessment (MEA 2005) arbete.

Olika typer av ekosystem producerar olika typer 
av ekosystemtjänster. I denna rapport presenteras 
identifiering och analys av de ekosystemtjänster 
som flador i Kvarken producerar. Även statusen 
hos fladornas ekosystemtjänster behandlas, dvs. 
en bedömning av deras tillstånd (bra, måttligt, 
dåligt). Många påverkansfaktorer (tryck) har effekt på 
flada-ekosystem och därmed också på produktionen 

av olika ekosystemtjänster. Påverkansfaktorerna har 
för det mesta mänskligt ursprung, t.ex. näringsbe-
lastning (eutrofiering), muddringar, utdikningar, 
strandbyggande, miljögifter och klimatförändring. 
I denna rapport presenteras dessa tryck som hot 
mot ekosystemtjänsternas status.  

Statusbedömningen gjordes med hjälp av 
experter, stort tack till Johnny Berglund (Länssty-
relsen Västerbotten), Anette Bäck (Forststyrelsen),  
Fiia Haavisto (Forststyrelsen) och Hans-Göran Lax 
(NTM-centralen i Södra Österbotten).

Rapporten tar fram identifieringen och analysen 
av de ekosystemtjänster och nyttor som flador i 
Kvarken producerar för människans välfärd. På 
basis av expertbedömningar har man utarbetat en 
omfattande tabell i enlighet med CICES-systemet 
om fladornas ekosystemtjänster samt analyserat 
de socio-ekonomiska nyttor som de producerar. 
Experter inom fältet både i Sverige och Finland har 
kontaktats och kommentarer med olika synpunkter 
har fåtts till den utkast-version som skickades till 
kommentarer under vintern 2019. Fördjupning av 
analysen uppnåddes genom identifiering av de 
ekosystemtjänster som de facto används i Kvarken 
dvs. de ekosystemtjänster som har en stor betydelse 
för människor i Kvarken, såsom fisk till föda, rekre-
ationstjänster och fladornas betydelse för identitet 
en och som landskapselement.

Angående kulturella ekosystemtjänster arrang-
erades möten med aktörer i Kvarken. Kulturella 
ekosystemtjänster hänvisar till paraplyn av icke-ma-
teriella nyttor som fås från flada miljöer. Vi vill 
gärna tacka de aktörer som hjälpt oss framåt med 
de kulturella ekosystemtjänsterna: Geir Byrkjeland, 
Martta Ylilauri, Agneta Fries, Kvarkens Naturskola 
och Norra Korsholms skola.

Rapporten riktar sig till flera målgrupper: havs-
planerare som jobbar med havsmiljöstrategi-arbete, 
personer som jobbar med regionala strategier och 
UNESCO:s världsarv, samfälligheter och fiskelag 
samt alla som intresserar sig för Kvarkens skärgård. 
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1.1 Bakgrund

Ekosystemtjänster ingår i EU:s havsmiljödirektiv 
och andra direktiv (Bryhn et al. 2015). T.ex. EU:s 
Maritime Spatial Planning (MSP) direktiv utgår 
från en ekosystembaserad granskning med beto-
ning på hållbar blå tillväxt så att produktionen 
av ekosystemtjänster tryggas långt in i framtiden 
(https://www.msp-platform.eu/). Genom tillämpning 
av begreppet ekosystemtjänster strävar man till 
att visa människans beroende av den omgivande 
naturen och dess biologiska mångfald d.v.s. art- och 
habitatrikedomen och ekologiskt stabila och funge-
rande ekosystem. Ekosystemtjänster ligger därmed i 
kärnan till människans hälsa och välmående, och att 
värna produktionen av ekosystemtjänster betyder att 
man samtidigt värnar människans egen välfärd och 
hälsa (MEA 2005). Det internationella IPBES-arbetet 
(The Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services) utgår från 
denna växelverkan och beroendeskap av biodiver-
sitet, ekosystemtjänster och människans välmående.  
Naturens nyttor till människan är grunden till 
all existens och skall därför värnas för framtida 
generationer. Enligt den 6.5.2019 publicerade 
globala rapporten är biodiversiteten och ekosys-
temtjänster allvarligt hotade i hela världen och 
ytterst många arter är utrotningshotade (1 000 000 
arter). Ekosystem och tjänster som de producerar 
i världen förstörs i en hastighet som vi aldrig sett 
tidigare. (IPBES 2019).

Enligt MEA indelas ekosystemtjänster i fyra 
kategorier: stödjande, försörjande, reglerande 
och kulturella. Baserat på dessa kategorier har 
man senare utvecklat lite varierande definitioner 
att typologisera ekosystemtjänster beroende på 
utgångspunkten. Det mest använda systemet är 
CICES (The Common International Classification of 
Ecosystem Services) som används i EU-sammanhang 
samt i denna analys.  Inom CICES systemet används 
tre olika sektioner. Stödjande och reglerande 
tjänster knyts ihop till en sektion, och de två andra 
sektioner är försörjande och kulturella tjänsterna. 
I EU används CICES-systemet i samband med 
ekosystemtjänst-processer. Utgångspunkten är att 

de nämnda tjänsterna är direkt bundna till nyttor 
som människan får för sin välfärd. (Haines-Young 
& Potschin 2018, www.cices.eu).

Koncept med ekosystemtjänster har vidare 
utvecklats t.ex. inom EU-projektet OpenNESS, som 
fokuserar på ekosystemtjänster och naturkapital. 
Man strävar till bättre användning av ekosys-
temtjänst-verktyget inom områdesplanering och 
införandet av ekosystemtjänst-analyser som en del 
av planerings- och beslutsprocesser, såsom politisk 
beslutsfattning på lokal nivå (www.openness-pro-
ject.eu/).  För att underlätta arbetet med kartlägg-
ning och bedömning av ekosystemtjänster inom EU 
har en arbetsgrupp MAES (Mapping and Assessment 
of Ecosystems and their Services) grundats, för att 
styra implementeringen av aktivitet 5 i EU:s strategi 
för biologisk mångfald (Maes et al. 2014). Denna 
aktivitet hänvisar till medlemsländernas plikt att 
kartlägga ekosystemtjänster producerade av olika 
ekosystem. 

Den internationella IPBES-panelens verksamhet 
fokuserar sig på den biologiska mångfaldens och 
ekosystemtjänsternas växelverkan med varandra. Det 
betonas att den biologiska mångfalden måste värnas 
för att trygga produktionen av ekosystemtjänster. 
IPBES är en motsvarighet till den internationella 
klimatpanelen IPCC. Gällande kustekosystem i 
Norden pågick åren 2016–2018 ett nordiskt samar-
bete finansierat av det Nordiska ministerrådet och 
koordinerat av Naturvårdsverket i Sverige, där en 
IPBES-lik analys utarbetades. Kvarken var ett av 
fallstudieområdena. Inom studien lyftes bl.a. fram 
betydelsen av flador då det gäller mångfalden och 
ekosystemtjänster i Kvarken. Flador i olika stadier 
nämns som nyckelhabitat med hög produktivitet 
och biodiversitet (Belgrano et al. 2018).

1.2 Vad är flador?
Flador och glosjöar hör ihop med landhöjnings-
kusten och är speciella miljöer för kustområden 
i Kvarken och i hela världen. De är ytterst viktiga 
för bevarandet av den biologiska mångfalden i 
området. Typiskt för Kvarkens havsmiljö är olika 
utvecklingsskeden där havsvikar avsnörs från havet 
och småningom blir sjöar när det inte mera finns 

1 Inledning
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R. 2005) (Kuntien arvokkaat luontotyypit, Fladat, 
https://www.ymparisto.fi/kuntienluontotyypit).

Fladorna i Kvarken är vanligen grunda och 
relativt små. Vattnet i fladorna är bräckt eftersom 
de är i kontakt med havsvattnet genom en passage. 
Fladorna är individuella till form och artbestånd och 
botten är ofta täckt med slam och gyttja. Botten-
djur finns i stora mängder som t.ex. mygglarver 
och snäckor. (Furman et al. 2014). Fladornas och 
glosjöarnas botten har ofta en riklig vegetation som 
formar ett viktigt rekryteringsområde för många 
vårlekande fiskarter. De är viktiga även som grodors 
uppväxthabitat. (Munsterhjelm 2005) (Kvarkens 
skärgård internetsidor https://web2.creamarketing.
com/kvarken.fi/maailmanperintoalue/luonto/luon-
totyyppeja/matalista-merenlahdista-kosteikkoihin/).

någon passage till havet. (Munsterhjelm R. 2005). 
Fladors viktigaste strukturer och funktioner är god 
vattenkvalitet, naturlig och långsam vattenomsätt-
ning, varierande vattenmängd och salthalt, naturlig 
artsammansättning samt en artrik vegetation 
bestående främst av kransalger. Denna värdefulla 
naturtyps artsammansättning är beroende av de 
här karakteristiska strukturerna och funktionerna. 
(Naturvårdsverket 2011, Furman et al. 2014).

I Östersjön räknas följande morfologiska typer 
till laguner: förstadie till flada, flada, gloflada och 
glo. Mynningen reglerar vattenutbytet med havet 
och kan se ut på olika sätt (Naturvårdsverket, 
laguner). Man kan tala om flada -succession som 
en ständigt pågående process där mångformiga 
habitat formas (Furman et al. 2014) (Munsterhjelm, 

Bild 1. En naturlig flada i yttre skärgården. FOTO: JAAKKO HAAPAMÄKI
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Flador i Kvarken –  
unika platser i världen 
Hannele Ilvessalo-Lax

De grunda havsområdena längs Östersjöns kust 
utgör unika ekologiska enheter.  Vid kusten i Kvarken 
har landhöjningen stor inverkan på bildandet av 
olika ekosystem. Flador kan anses representera ett 
unikt naturkapital, både som funktionella enheter 
och som specifika platser. Det finns inte några 
liknande platser i hela världen, med alla säregna 
drag och arter som är specialiserade just för dessa 
ekosystem. Även som landskapselement är de unika. 
Mera information om detta kan hittas t.ex. under 
Kvarken på webbsidan Utinaturen: https://www.
utinaturen.fi/kvarken/natur#istiden

Flador har alltså sin bakgrund i landhöjningen, 
som är speciellt stark i Kvarken (0,8 mm per år). 
Skärgårdsbefolkningen har levt med flador så länge 
som det har funnits folk i skärgården i Kvarken. De 
har anpassat sig till en miljö som ständigt ändras 
och omformas. Nordic IPBES -like study (Part II)1 
rapporten inkluderar lokal traditionell kunskap - 
analyser från olika fallstudier i Norden. Här lyfts 
starkt fram lokalbefolkningens kunskap om att leva i 
balans med naturen och om att värna naturens gåvor 
för framtiden. Lokalbefolkningen (fiskare, jordbrukare 
etc.) har även traditionell kunskap när det gäller att 
följa med förändringar i närmiljön. Deras identitet är 
starkt bunden till den lokala miljön. Det för med sig  
mycket så kallad tyst kunskap, en slags inre vishet 
som  gör det möjligt att redan i ett tidigt skede 
kunna se om t.ex. någon miljöförändring (såsom 
eutrofieringen med dess följder) håller på att bli 
allvarlig. Att inkludera lokalbefolkningen i havspla-
nering och dess processer skulle vara väldigt nyttigt 
för hela Kvarkens miljö och för de flador som finns 
där. Skärgårdsfolkets inre kunskap bidrar även till att 
utveckla nya produkter t.ex. inom upplevelseindustrin.

Då man talar om platsupplevelsen hänvisar 
man till det känslomässiga band som människan 

kan ha till sin närmiljö. Platsens historik har format 
platsen och gjort den unik. Att platser är unika 
betyder att det inte finns några motsvarande i 
världen. Historien och miljön har gjort platsen unik. 
Subjektiva upplevelser och känslor är också en del 
av platsupplevelsen 2. 

Många av de kulturella ekosystemtjänsterna 
kan anses vara knutna till platsens betydelse för 
människan. Platskunskap och -upplevelse spelar 
en stor roll. Kulturella ekosystemtjänster avspeglar 
relationen mellan människan och naturen. Att 
ha en speciellt betydelsefull ”egen plats” har stor 
betydelse för det välmående (fysiskt och psykiskt) 
som människan får från naturen. Då man tänker 
på aktiva och passiva verksamhetsmöjligheter är 
dessa kulturella tjänster nära relaterade till platsen 
och dess egenskaper såsom flada-miljöns unika 
egenskaper. Forskning och utövande av traditionella 
verksamheter är likaså tydligt platsbundna ekosys-
temtjänster. Flador som unika platser i världen är 
ytterst intressanta och viktiga ur forskningssynvinkel. 
För traditionella verksamheter är gemenskapen och 
identitetskänslan viktig, och här handlar det mycket 
just om platsupplevelsen. Flador belägna i Kvarkens 
skärgård innefattar skärgårdsbornas ”tysta kunskap” 
som går vidare från far till son, t.ex. gällande speciella 
väderförhållanden och naturfenomen. Flador är 
väldigt viktiga som budbärare om istidens inverkan 
och processer i Kvarken skärgård, inte minst när det 
gäller fenomenet landhöjning, och kan bidra till 
att öka miljömedvetenheten. Ekosystemtjänsten 
kulturarv är i sig platsbaserad. Detta syns bl.a. genom 
utnämningen till UNESCO:s världsarv (Kvarken och 
Höga kusten) som grundar sig på istidens drag 
i naturen. Flador och glon bildas ju  genom det 
istidsbaserade fenomenet landhöjning. Estetiska 
upplevelser och symboliska värden är kulturella 
ekosystemtjänster som också kan definieras utgående 
från flador som unika platser. Estetiska upplevelser 
vid flador knyts ihop med de känslomässiga. Man 
brukar tala om  ”sense of place” på engelska. Den 
symboliska betydelsen torde vara  större ju mer 
unik en plats är. 

Läs mera:

1. Biodiversity and ecosystemservices in Nordic coastal ecosystems. – An IPBES like study. Summary for policy makers. 

A Nordic cooperation among Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, the Faroe Island, Greenland and the Åland 

Islands. Swedish Environmental Protection Agency, 28 pages. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publika-

tioner6400/978-91-620-8799-9.pdf?pid=22076

2. Platsbaserat samhälle som perspektiv. Arbets- och näringsministeriets publikationer 25/2016



1.3 Vad är fladornas roll  
i Kvarkens marina miljö?

Flador som produktiva och mångfaldiga naturtyper 
har en viktig roll inom den marina miljön, de hyser 
rikligt med olika typer av undervattenshabitat 
(Gundersen et al. 2016). Inom Kvarken Flada projektet 
kartlades bland annat med hjälp av flygbildanalyser 
antalet flador i olika stadier i Kvarken. Resultatet 
var ungefär 2 500 flador.

Fladorna behöver ha en tillräcklig areal 
och  en artrik vegetation (främst i form 
av kransalger) för att kunna fungera som 
viktiga rekryteringsmiljöer för  fisk och vara 
värdefulla lokaler för vadare och andfåglar. 
Vattenkvaliteten skall vara god,  den mänsk-
liga belastningen försumbar och där skall 
finnas en naturlig långsam vattenomsättning 
där vattenmängd och salinitet varierar i tid 
och rum. Konnektiviteten inom och mellan 
områden är viktig och främmande arter skall 
inte inverka negativt på artsamansättningen 
och variationen. En flada i gott tillstånd bör 
ha livskraftiga populationer av typiska arter 
(Naturvårdsverket 2011). 

Det är viktigt att värna och skydda detta 
värdefulla habitat nu och i framtiden. Enligt EU:s 
havsmiljödirektiv skall fiskbeståndens reproduktiva 
kapacitet befinna sig på nivåer som garanterar livs-
kraftiga bestånd och populationer. Fiskpopulation-
ernas ålders- och storleksstruktur skall möjliggöra 
deras långsiktiga produktivitet. Direktivet syftar till 
hållbarhet så att livskraftiga populationer av fisk 
och därmed tillgång på fisk till näring garanteras 
även för framtida generationer. (Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/56/EG)

Fladorna varierar i struktur och funktion, vilket 
betyder bl.a. att salthalt och vattenvolym varierar 
beroende på storleken på fladans avrinningsområde, 
avdunstning, nederbörd och tillfälliga inflöden. 
Vegetationen kan saknas eller vara riklig (t.ex. kran-
salger, nateväxter och slingeväxter). Det maximala 
djupet överstiger normalt inte mer än fyra meter. 
Fladorna är ofta mindre än 25 ha men kan vara 
större vid rörliga kuster (Naturvårdsverket 2011). 
Munsterhjelm (2005) och Naturvårdsverket (2011) 

har lyft fram följande hot mot fladornas ekologiska 
tillstånd (Mera om hoten i tabell 2, s. 26–29).

• Diffusbelastning och punktbelastning som leder 
till övergödning: drivande algmattor som bl.a. 
hindrar evertebrater med planktoniska larvstadier 
att utvecklas, minskat siktdjup, bottnarna täcks 
av ettåriga alger, syrebrist –ändrad artsamman-
sättning etc.

• Om tröskeln som skiljer lagunen från havet 
påverkas kan detta förändra vattenomsättningen 
i fladan vilket leder till negativa konsekvenser 
för fladornas livsmiljö och artsammansättning

• Fiske med icke-selektiva redskap samt redskap 
som skadar bottnen

• Muddrings- och dikningsverksamhet: plankton, 
bottenfauna, vegetation etc. påverkas negativt

• Exploatering, bebyggelse, bryggor, båttrafik etc. 
förstör den ekologiska balansen i flador

• Klimatförändring leder till ökad temperatur och 
stigande vattenyta – fladornas strukturer och 
funktioner förstörs

Fladorna i Kvarken är artrika och produktiva 
miljöer och därför är det ytterst viktigt att skydda 
dessa för framtida generationer. Många växter och 
djur är beroende av flador i olika skeden av sin 
livscykel (Kuntien arvokkaat luontotyypit, Fladat, 
https://www.ymparisto.fi/kuntienluontotyypit) (Natur 
och Miljö r.f.2002).

1.4 Vilka ekosystemtjänster 
produceras av flador?
Ekosystemtjänster som fladorna bidrar med är 
många och betydelsefulla. Följande tjänster kan 
anses ha en central roll när det gäller fladornas 
direkta nyttor för människan (Gundersen et al. 
2016):

• Viktiga för fisk som rekryteringshabitat
• Flador bromsar eutrofiering genom att samla 

upp en del av den näring och fasta partiklar som 
kommer från land och annars skulle belasta havet

• Ofta riklig vattenvegetation som bidrar till bind-
ningen av koldioxid

• Viktiga områden för fåglar både som häck- och 
rastområden vid flyttning. Hotspotområden där 
många arter förekommer tillsammans och som 
därför har hög artdiversitet

6



• Biologisk kontroll, filtrering – bekämpning av 
skadliga substanser

• Rekreationsmöjligheter i naturskön miljö

Genom att värna fladornas typiska strukturer 
och funktioner tryggar man samtidigt leveransen av 
ekosystemtjänster till nytta och nöje för människans 
välfärd och välmående. 

Funktioner hos ekosystem utgör grundförut-
sättningarna för att de skall kunna producera de 
ekosystemtjänster som är viktiga för människans 
välfärd (Truchy et al 2015). Oftast är bedömningar 
av ekosystems tillstånd baserade på artsammansätt-
ningen, oftast ett urval av arter, och deras känslighet 
för olika typer av påverkan. I en del fall lyfts enskilda 
arter fram för att de har stor betydelse för ekosys-

temets struktur eller funktion och kallas då typiska 
arter.  Även habitat eller livsmiljöer kan lyftas fram 
som nyckelhabitat om de har en speciellt viktig roll 
för det marina ekosystemet som helhet (Viirret et 
al. 2019). Inom ekosystemtjänst analyser kan en art 
som är speciellt viktig för tillgången på t.ex. föda för 
människan utgöra en nyckelart, som då kan lyftas 
fram i analysen. När det gäller flador är t.ex. gädda, 
abborre och mört nyckelarter. Å andra sidan är hela 
systemets, i det här fallet fladans, livsfunktioner 
beroende av de sammanlagda effekterna av alla 
organismer, dvs. samspelet emellan organismerna 
i fladan (Lundberg et al. 2012). Utöver detta bildar 
flador och glon ofta stora system eller kedjor där olika 
successionsskeden är bundna till varandra genom 
små passage såsom bäckar (Gundersen et al. 2016).

1

JAKT

BIOLOGISK MÅNGFALD Ekosystemtjänster från flador

AREALER FÖR NÄRINGSPRODUKTION

REKREATION

KULTURARV

UPPTAG OCH NEDBRYTNING 
AV NÄRINGSÄMNEN  

OCH GIFTER

EROSIONSSKYDD

SYREPRODUKTION

KOLDIOXID BINDNING

TILLGÅNG PÅ VUXEN FISK

Ekosystemtjänster producerade av flador. ILLUSTRAT ION: ANNI INA SAARINEN
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2 Ekosystemtjänster och nyttor 
från flador för människans bästa

ekosystemtjänstknippen, har man identifierat 
tjänster som är nära relaterade till varje tjänst. 
Detta fenomen tas i beaktande bl.a. i samband 
med OpenNESS-projektet vilket nämner att det 
finns ekosystemtjänster som i tid och rum oftast 
förekommer hand i hand, ecosystem bundles 
(www.openness-project.eu). Ekosystemtjänsterna 
förekommer i det här fallet samtidigt och förstärker 
varandra. Om det t.ex. finns gott om lämpliga habitat 
för fiskarnas förökning och uppväxt av fiskyngel 
och samtidigt rent vatten pga. biorening och 
näringsväven är i optimal ekologisk balans, då är den 
försörjande ekosystemtjänsten Tillgång på vuxen fisk 
till mat på hög nivå. (Turkelboom et al. 2016). Tabell 
1 (A, B, C) presenterar ekosystemtjänster, nyttor 
och status (s.10,16,21). Tabell 2 (A, B, C) tar fram 
samtidigt förekommande (synenergiska) tjänster 
för varje ekosystemtjänst samt hoten (s. 26–29).

En aspekt som även skall beaktas i samband 
med ekosystemtjänster är Trade off. Detta betyder 
att nyttjandet av en ekosystemtjänst kan minska 
utbudet på en annan tjänst. Om man till exempel 
fiskar för effektivt, så rubbas den ekologiska 
balansen i flador, som reflekteras i många av de 
reglerande tjänsterna. (Turkelboom et al. 2016).

I tabellerna nedan behandlas de ekosystem-
tjänster som de facto används i Kvarken. I kapitel 2.5. 
behandlas så kallade potentiella ekosystemtjänster, 
som inte används i dagens läge men kunde användas 
i framtiden. 

Vid beskrivning av varje ekosystemtjänst har vi 
även listat ut hotbilder inför framtiden dvs. vilka 
påverkansfaktorer mest hotar produktionen av de 
identifierade ekosystemtjänster. Viktiga littera-
turkällor har varit Kraufvelin (2018) och HELCOM 
(2018). Analysen av ekosystemtjänster har gjorts 
som en helhet utan att avskilja Österbotniska flador 
från dem i Västerbotten. Vissa exempel kan vara 
landrelaterade men då utgår det ur informationen.

2.1 Ekosystemtjänster har 
klassificerats enligt CICES-systemet

Analyser där man använder sig av ekosystemtjänst 
begreppet är ett kompletterande sätt att behandla 
miljöfrågor i förvaltningen, politiken och den 
offentliga debatten.  Den synliggör processer och 
annat som havets ekosystem ger oss och bidrar till 
att miljöproblem kan åtgärdas så kostnadseffektivt 
som möjligt (Bryhn et al. 2015).

Biodiversitet är nyckeln till att havsekosyste-
mens funktioner kan tryggas. Olika habitat har sina 
specifika arter av växter och djur som har sina 
olika roller i systemet (Viirret et al. 2019). Tidigare 
stadier av flador, under processen av successiv 
utveckling, är rikligare i biodiversitet än senare 
stadier (Munsterhjelm 2005).

Nedan presenterar vi fladornas ekosystem-
tjänster enligt det internationella CICES-systemet 
(The Common International Classification of 
Ecosystem Services). CICES delar tjänsterna i följande 
sektioner: försörjande, reglerande och stödjande 
samt kulturella. CICES-systemet har utvecklats för 
att sammanjämka terminologin inom analysen av 
ekosystemtjänster globalt och inom EU. 

Ekosystemtjänstanalysen utfördes genom CICES 
V.5.1. klassifikationen av sektionsvisa ekosystem-
tjänster. Dessa bedömdes av experter för att plocka 
ut de ekosystemtjänster som är mest typiska för 
flador. Även statusen hos enskilda ekosystemtjänster 
analyserades.

Varje tjänst presenteras ingående och även 
hotbilder för framtida produktion av dem behandlas. 
Sedan presenteras ekosystemtjänster sektionsvis,  
samt den direkta nyttan som de producerar för 
människan. I tabellen finns även en expertbaserad 
bedömning av statusen hos varje ekosystemtjänst 
enligt skalan dålig–måttlig–bra. För att visa hur 
olika ekosystemtjänster ofta formar så kallade 

Bild 2. Havtorn är en av de växter som snabbt koloniserar nya områden som uppstår på grund av landhöjningen.  

FOTO. MAI JA HAUKKAL A
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2.2 Försörjande ekosystemtjänster 

Försörjande tjänster är fysiska tjänster, såsom mat, 
som är till direkt nytta för människan. Flador är 
ytterst viktiga inom försörjande tjänster eftersom 
de hör till de mest produktiva habitaten i Östersjön. 
Tillgång på vuxen fisk är den mest synbara och 
mest använda av dessa försörjande tjänster. Nedan 
presenteras alla försörjande ekosystemtjänster 
som identifierats i flada miljöer. Beskrivningarna 
baserar sig delvis på litteratur, men till en stor del till 
experternas samt regionala aktörernas synpunkter. 
Sedan tas dessa upp i tabellform i vilken även 
nyttor till människan ingår. Tabellen lyfter också 
fram en status-analys för varje ekosystemtjänst 
(se tabell 1 A).

Arealer för näringsproduktion – nya möjligheter 
för framtiden (CICES-kod 1.1.5.1)
I Österbotten gäller det främst arealer för havtorns-
buskar. Havtornsbär är mycket näringsrika. Människor 
i området plockar dem och använder dem som 
näring. Vissa arealer lämpar sig också som betesplats 
för djur.

Tillgång på fisk – en av fladornas viktigaste 
ekosystemtjänster (CICES-kod 1.1.6.1)
En av de viktigaste tjänster som flador producerar 
är tillgång på fisk som näring för människan. Fisk 
som föda fångas i rätt liten grad i flada miljöer. 
Under våren fångas en del fisk strax utanför flad-
orna. Största betydelsen för fiske har flador som 
rekryteringsområden för fisk.  

Genetiska resurser –viktigt att värna den 
genetiska mångfalden (CICES-kod 1.2.2.1)
Det här gäller för alla former av genetiskt material 
från flador. Det finns många växter och djur för vilka 
fladors skyddade miljöer är en livsförutsättning. 
Dessa växter och djur upprätthåller den genetiska 
mångfalden i flador. Mångfalden av genetiska 
resurser är viktiga med tanke på resiliens mot 
miljöförändringar (Ehlers et. al. 2008).

Hushållsvatten (CICES -kod 4.2.1.2)
Fritidsstugor kring flador använder vattnet i fladorna 
som tvättvatten i samband med bastubad och som 
diskvatten. Om det förekommer algblomningar kan 
man inte använda vattnet till hushållsbehov. Därför 
är det viktigt att vattnets tillstånd i fladorna tryggas 
och det inte riskeras t.ex. genom övergödning. 

Ekosystemtjänst  
och koden enligt 
CICES-systemet

Direkta nyttor för människans välfärd Status av denna 
tjänst på basis hos  
expertbedömning

Arealer för närings-

produktion (1.1.5.1)

Betesplats för djur, miljö för havtorn. Bären från havtorn är 

vitaminrika och hälsofrämjande. 

Måttlig

Tillgång på vuxen 

fisk (abborre, gädda, 

mört) (1.1.6.1)

Inhemsk och närproducerad matfisk, möjlighet till 

kommersiellt fiske d.v.s. ekonomiska inkomster. Genom 

detta befrämjas lokala näringar och marknader, t.ex. 

förädlingsindustrin.

Måttlig

Genetiska 

tillgångar och 

variationsmöjligheter 

(1.2.1.1, 1.2.1.2)

Kan användas för att upprätthålla livskraftiga populationer av 

olika arter i flador och för återinförande av populationer. Den 

biologiska mångfalden samt resiliens mot miljöförändringar 

gynnas av dessa tillgångar och variationsmöjligheter.

Måttlig

Hushållsvatten, 

abiotisk (4.2.1.2)

Det finns rikligt med sommarstugor kring flador och ibland 

används vattnet i flador till hushållsbehov.
Måttlig

Tabell 1 A. Fladornas försörjande ekosystemtjänster och direkta socio-ekonomiska nyttor till människans välfärd som fås 

genom dessa tjänster. Sista spalten i tabellen tar fram statusen hos varje tjänst vid nuläget. Många påverkansfaktorer 

stressar fladors ekosystem och leder till förändrar status jämfört med naturtillstånd.
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Bild 3. Flador förser människor bland annat med fiskprotein. FOTO: ANNI INA SAARINEN

Bild 4. Genetiskt mångfald både under  

och ovanför ytan är viktigt för ett livskraftigt  

ekosystem. FOTO: ANNI INA SAARINEN

Bild 5. Rent hushållsvatten som fås ur havet 

behövs så att vistelsen på fritidsstugan är 

angenäm. FOTO: ANNI INA SAARINEN
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2.3 Reglerande och stödjande 
ekosystemtjänster

De reglerande och stödjande ekosystemtjänster är 
grundstenar för det ekologiska tillståndet i flador och 
för levnadsförutsättningarna för de växt- och djurarter 
som lever i flador åtminstone i något skede av sin 
livscykel. Flador är speciellt kända för att fungera 
som barnkammare för abborre, gädda och mört, men 
de är även kända som uppväxthabitat för grodor och 
fladdermöss. För rastande och flyttande fåglar är 
fladors betydelse stor. För allt detta har de reglerande 
och stödjande ekosystemtjänsterna en stor betydelse.

Regleringstjänster hänvisar t.ex. till biorening, 
dvs. växters och djurs funktioner som naturliga 
reningsverk som renar vattnet på skadliga substanser 
som förts till fladorna till följd av människans 
aktiviteter (jord- och skogsbruk, utdikning). Andra 
regleringstjänster är buffring av erosionseffekter 
och reglering av flöden samt tillgång till föröknings-
habitat. Fladornas roll som kolsänkor är viktiga i 
bekämpningen av klimatförändringen eftersom de 
binder koldioxid från luften.

Stödjande ekosystemfunktioner och strukturer 
är basen för allt liv på jorden. Primärproduktion 
(fotosyntes) innebär att vatten, koldioxid och 
näringsämnen med hjälp av solljus bildar olika 
organiska föreningar. Energi- och materialflöden 
hör till dessa stödjande tjänster, dvs. förutom 
fotosyntesen även vattnets och näringsämnenas 
kretslopp. Nedan presenteras kort de reglerande 
och stödjande ekosystemtjänster som identifierats 
i fladamiljöer. Beskrivningarna baserar sig delvis på 
litteratur, men till en stor del också på experters 
och regionala aktörers synpunkter. Efteråt tas des 
upp i tabellform tillsammans med deras nyttor för 
människan. Tabellen lyfter även fram statusanalysen 
för varje ekosystemtjänst (se tabell 1 B).

Biorening genom nedbrytning av substanser 
(CICES-kod 2.1.1.1)
Växter och djur fungerar som naturliga reningsverk 
genom att bryta ner miljögifter och andra substanser 
av mänskligt ursprung. Biorening mildrar effekten av 
skadliga ämnen i flada miljön. En viktig mildrande 
funktion är t.ex. denitrifikation, dvs. omvandling 
av oorganiskt kväve till kvävgas. Denna process 
sänker kvävehalten i det syrefattiga vattnet eftersom 
kvävgasen kan läcka ut från havet till atmosfären 
(SMHI Faktablad 2012). 

Biorening genom filtrering och ackumulering 
av substanser (CICES-kod 2.1.1.2)
Växter och djur, t.ex. musslor, fungerar som naturliga 
reningsverk genom att filtrera och ackumulera 
substanser av mänskligt ursprung. Detta innebär 
dock att föroreningar anrikas i organismerna. Även 
djurplankton, insektslarver och snäckor fungerar som 
biorenare genom att de äter små alger som annars 
skulle eutrofiera vattnet i fladan. I bottensediment 
lagras organiska ämnen och närsalter. Växtbiomassan 
och deras rötter har även stor betydelse i biorening. 

Buffring och dämpning av massarörelser 
(CICES-kod 2.2.1.2)
Erosionsskydd är en viktig ekosystemtjänst som 
fungerar så att den rikliga vegetationen i fladorna, 
speciellt vass (Karstens et al. 2019) buffrar vindarnas, 
vågornas och vattenströmmarnas effekter. Sedi-
mentkvarhållning hör till denna tjänst. Vegetationen 
i flador är riklig eftersom de är skyddade miljöer 
med hög produktivitet.

Reglering av flöden (CICES-kod 2.2.1.3.)
Flador är skyddade miljöer med hög produktivitet 
vilket gynnar växtligheten. Den rikliga vegetationens 
roll är viktig eftersom den minskar sannolikheten 
för resuspension av sediment. Vegetationen bromsar 
även upp vattenflödet mellan flada och hav. 

Tillgång på rekryteringshabitat  
(CICES-kod 2.2.2.3)
Tillgång på rekryteringshabitat är en av fladornas 
viktigaste ekosystemtjänster: olika arters livscykler 
och genförråd hålls stabila och livskraftiga. Flador 
som skyddade, grunda och näringsrika miljöer  med 
mycket plankton tryggar känsliga skeden i förök-
ningen och yngeluppväxten hos många fiskarter, 
bland annat abborre, gädda och mört. Man kan säga 
att flador fungerar som barnkammare för dessa 
fiskarter. Artrik vegetation av kransalger, slingor 
och nateväxter spelar en viktig roll i detta. Även 
fågelkullar söker föda och skydd i flador. På våren 
samlas fåglar som knipor, skäggdoppingar, olika 
simänder, måsfåglar och tärnor vid flador för att äta 
eller utföra parningsspel. Flador är även viktiga för 
grodor som yngel- och uppväxthabitat.

Ekologiskt viktigt är att flador värms upp tidigare 
på våren än det omgivande havsvattnet och salt-
halten är lägre än i det öppna havet. Fiskar stiger upp 
i flador för att leka. Fiskyngel växer bra och trivs runt 
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Bild 6. Vass som finns kring de flesta flador spelar en stor roll inom biorening (Karstens et al. 2019). FOTO: MAI JA HAUKKAL A

Bild 7. Bland annat musslor är kända för att filtrera stora mängder vatten dagligen, 

likväl ackumulerar bottensedimenten i fladorna substanser som människan tillfört  

i naturen. FOTO: ANNI INA SAARINEN

Bild 8. Många flador har riklig 

vassvegetation som skyddar mot 

erosion. FOTO: CHRISTINA JÖNANDER
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Bild 10. Fladan erbjuder bra rekryteringsområden för ett flertal av arter. FOTO: ANNI INA SAARINEN

Bild 9. Växtligheten i fladan minskar resuspesion av 

sediment. FOTO: ANNI INA SAARINEN

den rikliga vattenvegetationen i flador. T.ex. gäddan, 
som är en rovfisk, förökar sig i flador och dess yngel 
växer upp där. Därmed tryggas produktionen av 
denna rovfisk som i sin tur har en viktig roll för den 
ekologiska balansen i havet. 

Reglering av kemiska konditionen i sötvatten 
som rinner i fladan (CICES-kod 2.2.5.1)
Den rikliga vegetationen i fladan binder närsalter 
och organiska ämnen som rinner ut i fladan från 

tillrinningsområdet. Flador fungerar som filter för 
rinnande vatten då de fångar upp partiklar och 
närsalter från jord- och skogsbruk istället för att det 
rinner direkt ut i havet. Många skogsdiken mynnar i 
flador och en stor del närsalter och organiska ämnen 
fångas upp i fladans rikliga vegetation.

Reglering av kemiska konditionen i sötvatten 
som rinner i fladan (CICES-kod 2.2.5.2)
I flador är salthalten lägre än i den omgivande 
havsmiljön. Detta gynnar fiskpopulationers förökning 
och fiskynglens överlevnad. 

Flador som kolsänkor (CICES-kod 2.2.6.1)
Man talar om Blue Carbon (BC) då det gäller den 
viktiga rollen av kustekosystem och öppet hav som 
kolsänkor. BC-ekosystem lagrar kol i sedimenten 
för långa tider. 

Fladornas rikliga vattenvegetation binder CO2 

i växterna och genom att lagra CO2 i sedimenten. 
Grunda havsområden med riklig vegetation fungerar 
som viktiga kolsänkor och bidrar så till lindring av 
klimatförändring.  
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Bild 11. Flador binder material som tillförs från land och hindrar på detta vis att närsalterna skulle rinna direkt ut till havet. 

FOTO: ANNI INA SAARINEN

Bild 12. Avsnörda havsvikar har 

en lägre salthalt än det öppna 

havet. FOTO: ROOSA MIKKOL A

Bild 13. Flador är viktiga kolsänkor. FOTO: ANNI INA SAARINEN
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Ekosystemtjänsten  
och koden enligt  
CICES-systemet

Nyttor för människans välfärd Status på  
basis av expert-
bedömning

Biorening genom nedbrytning av 

substanser som människan tillfört, 

som t.ex. miljögifter (2.1.1.1)

Växters och djurs betydelse som naturliga reningsverk: 

skadliga effekter mildras och kostnaderna för andra 

reningsmekanismer minskar. Bättre möjligheter för 

rekreationsaktiviteter vid flador.

Måttlig

Biorening genom filtrering och 

ackumulering av substanser som 

människan tillfört: t.ex musslors 

filtrering av vatten, lagring av 

organiska ämnen och närsalter i 

sediment, denitrifikation (2.1.1.2)

Växters och djurs betydelse som naturliga 

reningsverk: skadliga effekter mildras och 

kostnaderna för andra reningsmekanismer minskar. 

Bättre möjligheter för rekreationsaktiviteter vid 

flador.

Måttlig

Buffring och dämpning av massa-

rörelser: Erosionsskydd, vegeta-

tionen som t.ex. vass minskar 

vågornas och vatten strömmarnas 

erosionseffekt (2.2.1.2)

Skydd för människor och egendom,  

klarare vatten genom minskad suspension, 

stabilisering av sediment.

Måttlig

Reglering av flöden: Vegetationen 

minskar sannolikheten för 

resuspension av sediment och 

bromsar upp vattenflödet mellan 

flada och hav (2.2.1.2. och 2.2.1.3)

Klarare vatten i fladan.

Minskat vattenutbyte gör att fladan värms upp 

snabbare.

Måttlig

Tillgång på rekryteringshabitat  

/ Upprätthållande av livscykler, 

habitat och genpool skydd (2.2.2.3)

En av fladornas viktigaste ekosystemtjänster med 

tanke på att tillgången på fisk till föda upprätthålls. 

Rovfiskar, som produceras i flador behövs för att 

havsmiljön ska hållas i ekologisk balans. 

Måttlig

Reglering av kemisk kondition i 

sötvattnet som rinner till fladan 

(2.2.5.1.)

Bindandet av en del av de närsalter och organiska 

ämnen som vattnet från avrinningsområdet för in i 

fladan och som annars skulle rinna ut i havet (t.ex. 

av kransalgen Chara tomentosa).

Viktig egenskap i flador där skogsdiken mynnar och 

dit vatten från jord- och skogsbruk rinner.

Måttlig

Reglering av kemisk kondition i 

sötvatten som rinner till fladan 

(2.2.5.2)

Förekomst av habitat i skärgården där salthalten är 

lägre än i det omgivande havet. Troligen en viktig 

tjänst för tillgången på fisk. Det kan konstateras 

högre överlevnad hos sötvattensfisk (rom och yngel).

Måttlig

Fladors roll som kolsänkor är viktig 

(2.2.6.1)

Lagring av kol i växter, djur och sediment.

Kustnära våtmarker med riklig vegetation är en 

viktig kolsänka. Att bromsa klimatförändringen 

resulterar i bättre ekologisk balans i havsområden. 

 Måttlig

Tabell 1 B. Fladornas reglerande och stödjande ekosystemtjänster och direkta socioekonomiska nyttor för människans välfärd 

som fås genom dessa tjänster. Sista spalten i tabellen tar fram statusen hos varje tjänst i nuläget. Många påverkansfaktorer 

stressar flada-ekosystemen och leder till förändrad status jämfört med naturtillstånd. 
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2.4 Kulturella ekosystemtjänster

Kulturella ekosystemtjänster hänvisar till de 
immateriella tjänster som människan får av 
naturen (Eskelinen et al. 2018). Dessa kan vara 
t.ex. rekreation, estetiska upplevelser och kognitiv 
utbildning (Sarukhán och Whyte 2005), likväl 
som symbolvärden, ekoturism, grön omsorg och 
naturskoleverksamhet. Kulturella ekosystemtjänster 
reflekterar människans och naturens förhållande bl.a. 
till estetiska skönhetsupplevelser i skärgårdsnaturen. 
Speciellt i anknytning till flador kan exempelvis 
fritidsfiske nämnas som en välkänd kulturell ekosys-
temtjänst, som idkas ivrigt (Eskelinen et al. 2018).

Kvarkens natur har präglat människorna sedan 
de bosatt sig i området. Den kraftiga landhöjningen 
har ständigt förändrat naturen i en takt som gjort 
det möjligt för varje generation att följa detta 
fenomen. De nya områdena har fört med sig nyttor 
men även besvär. Den exceptionella geologin ledde 
till UNESCO:s världsarvsstatus för området 2006. 
Denna utnämning samt naturens särdrag har stor 
influens på de kulturella ekosystemtjänster som 
området levererar (Kvarkens skärgård internet-sidor).

Fladors kulturella ekosystemtjänster är delvis 
subjektiva. De betraktas och värdesätts annorlunda 
beroende på den som iakttar; en turist, villaägare 

eller myndighet.  Inom Skärgårdshavets Biosfär 
område har besökare intervjuats om värdesättningar 
av olika kulturella ekosystemtjänster i området. I 
studien poängterades betydelsen av habitat med 
säregna biotiska och abiotiska drag då det gäller 
produktion av ekosystemtjänster. Olika strukturer 
och funktioner reflekteras i olika typer av tjänster 
och nyttor till människan. Man kan tala om habi-
tatspecifik produktion av ekosystemtjänster. Enligt 
studien finns det tydliga subjektiva skillnader i hur 
de intervjuade människorna värdesätter olika habitat, 
men det tycks vara så att habitat med mångsidig 
artrikedom värdesätts högre. De anses viktiga speci-
ellt inom turism och för att idka fritidsaktiviteter 
(Viirret et al. 2019).  Jämfört med andra naturelement 
har vattendragens inverkan på människan hälsa 
undersökts relativt lite (Eskelinen et al. 2018). Kero 
(2018) konstaterar att det finns ett växande intresse 
för att utveckla Blå omsorg -verksamhet då det gäller 
vattenmiljöers välmåendetjänster internationellt.  

Nedan presenteras kort alla kulturella ekosys-
temtjänster som identifierats i fladamiljöer. Beskriv-
ningar baserar sig delvis på litteratur, men också 
till en stor del på experters och regionala aktörers 
synpunkter. Efteråt tas de upp i tabellform (tabell 1C) 
där även nyttor för människan samt en statusanalys 
för varje ekosystemtjänst ingår.

Bild 14. De trygga förhållanden möjliggör utövande av olika aktiva fritidsverksamheter. FOTO: ANNI INA SAARINEN
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Green Care och Blue Care
Martta Ylilauri

Green Care eller grön omsorg kan definieras 
som verksamhet där naturen används i syfte att 
upprätthålla och främja människors hälsa och 
välbefinnande. Verksamheten utgår från natur-
baserade verksamhetsformer som kan användas 
i olika naturområden, trädgårdar, lantgårdar och 
även i stadsomgivningen eller i inomhusutrymmen. 
Green Care är ett målinriktat, professionellt och 
ansvarsfullt verksamhetssätt där man använder 
naturen eller arbetar med djur på ett hållbart och 
ändamålsenligt sätt. Det finns både forsknings- och 
erfarenhetsbaserade bevis på naturens positiva 
effekt på människans fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande samt lärande. Även kortvariga 
naturupplevelser kan underlätta stress och ge nya 
krafter och positiva känslor. Många naturbaserade 
verksamhetsformer kan används som komple-
ment till social- och hälsovårdstjänster, som. t.ex. 
skogsterapi, social-pedagogisk hästverksamhet 
och rehabiliterande fiske. Stora delen av Green 
Care verksamhet hör till naturbaserade målinrik-
tade rekreation- och välbefinnandetjänster samt 
pedagogik där deltagarna är inte i sårbar situation, 
som t.ex. inom olika programtjänster, wellness- och 
rekreationsdagar och äventyrspedagogik.

Naturbaserad verksamhet inom kustområden, 
skärgården och andra naturliga vattenområden kan 
också kallas som Blue Care (blå omsorg). Verksam-
heten kan variera mycket året runt och kan innebära 
t.ex. paddling, snösko- och skridskovandringar på 
isen, fiskeresor eller skärgårdsretreater. Verksam-
heten kan också vara rehabiliterande arbete där 
man t.ex. renoverar fiskeled eller rensar stränderna. 
Det finns redan serviceproducenter både i Finland 
och i Sverige som kan erbjuda aktiviteter också till 
klienter med speciella behov. Verksamheten planeras 
så att det är tryggt och naturen görs tillgänglig för 
alla deltagare med olika hjälpmedel och utrustning 
som t.ex. katamaran där man kan fiska i rullstol. 
Kvarkenområdens genuina natur, kulturen och 
kunnandet kunde även mer kopplas ihop för att 
skapa hållbara koncept som kan tillgodose olika 
kundgruppers behov. Green Care och Blue Care 
verksamhetens krav för miljöansvarighet betonas 
speciellt inom känsliga vattenmiljöer där det är 
särskilt viktigt att ta hand om miljöns välmående. 
Ekologiska och etiska förvärvande inom Blue Care 
verksamheten kan också betyda t.ex. optimering 
av transporter och transportsätt med småskaliga 
utsläpp. Naturens återhämtande kraft och andra 
positiva effekter kan bli starkare inom välskyddade 
naturområden med bra vattenkvalitet, frisk luft, 
mångsidig växtlighet, vackert landskap och starkt 
fiskbestånd där fladorna har en viktig roll.

Bild 15. Bodvattnets naturstig är delvis tillgänglig även för personer med nedsatt rörlighet. FOTO: TU I JA WARÉN



Fladan erbjuder miljöförhållanden som 
möjliggör olika typer av aktiva verksamheter 
som påverkar livskvaliteten (CICES-kod 3.1.1.1)
Flador erbjuder bra möjligheter för aktiv verksamhet. 
I vattnet kan man ro, paddla och simma och  runt-
omkring fladorna kan man utnyttja naturstigar. På 
hösten organiseras jakt vid flador (t.ex. gräsand 
och kricka). 

Landhöjningen har lett till att många sommar-
stugor som byggts i en vik numera är belägna i en 
flada. I 59 % av Kvarkens flador finns sommarstugor. 
En stor del av de nyttor som faller under kod 3.1.1.1 
tas i anspråk av villaägare. Likaså används ofta flador 
som båthamnar på grund av sin trygghet, vilket 
erbjuder många möjligheter för aktiva verksamheter. 

Fladamiljöer används även inom Grön omsorg. 
Livskvaliteten och därmed det fysiska och psykiska 
välmåendet påverkas positivt av vistelse utomhus, 
stressnivåerna sjunker även av bara korta besök i 
naturen (Tyrväinen et al. 2007, Tyrväinen et al. 2014). 
Flador erbjuder möjligheter till aktiv verksamhet 
oberoende av årstid och väder. Det gäller att värna 
fladamiljöer så att deras värde inom Grön omsorg 
kan tryggas.

Fladan erbjuder miljöförhållanden som 
möjliggör olika typer av passiva verksamheter 
som påverkar livskvaliteten (CICES-kod 3.1.1.2)
Passiva naturupplevelser har en positiv inverkan 
på hälsan. Dofter, ljud, temperaturskillnader, vind 
och observering av naturen sänker pulsen och ger 
en känsla av välbehag. Passiv vistelse ut i naturen 
har stor påverkan på välmående. Redan att se ett 
vattendrag förbättrar hälsan och sinnesstämningen 
(Grellier et al. 2017). För det mesta är flador lätt 
tillgängliga och kan på detta vis ge människan 
en känsla av havet och natur. Personer med 
nedsatt rörlighet kan uppleva fladamiljöer då de 
är tillgängliga såsom naturstigen Bodvattnet runt 
i Svedjehamn i Björköby. 

Fladan erbjuder specifika miljöförhållanden 
viktiga för forskning eller utövande av 
traditionell verksamhet (CICES-kod 3.1.2.1)
Landhöjningen sker mycket snabbare i Kvarken än 
på andra områden i Norden och erbjuder på detta vis 
ett modellexempel för forskning inom landhöjning 
och dess konsekvenser. Specifik information om 
geologi och biologi kan kopplas ihop och viktiga 
ekologiska processer kan identifieras och sedan 

Bild 16. Traditionella upplevelser som delas mellan 

generationer stärker familjebanden. FOTO: P I IA ORAVA

utnyttjas inom förvaltning. Eftersom flador har så 
stort värde som bland annat fisklekområden har de 
redan sedan årtionden undersökts i Kvarken (Häst-
backa, Wistbacka, Snickars, Hansen, Johansson) men 
även på andra områden på grund av sin intressanta 
växtlighetssuccession (Munsterhjelm 2005). Årligt 
utförs kustfågelinventeringar i Västerbotten bland 
annat vi flador.

Långa traditioner finns bland familjer och olika 
organisatörer som varje vår besöker flador för att 
titta på hur fisken stiger upp för bäckarna för att 
leka. En aktivitet som gärna upprepas årligen och 
förstärker familjeband samt identitetskänsla med 
området fastän förståelsen för fladornas funktion 
kan vara oklar.  Även jakt vid flador är en traditionell 
verksamhet.
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Bild 17. Utbildning är både effektivt och roligt direkt på platsen. FOTO: P I IA ORAVA

Bild 18. Bodback var förr en hamn i en havsvik men på grund av landhöjningen blev den avsnörd. Nu är den ett viktigt 

besöksmål för turister. FOTO: P I IA ORAVA.

Fladamiljön erbjuder möjligheter till 
utbildning och träning (CICES-kod 3.1.2.2)

Flador uppstår på grund av landhöjningen som i sin 
tur är en följd av istidens påverkan. Kvarken är det 
område i världen där de geologiska förändringarna 
av istiden bäst kan beaktas. Denna miljö erbjuder 
lokala aktörer ypperliga förhållanden för utbildning 
och träning. Grundskolor, t.ex. Norra Korsholms 
skola i Österbotten, och naturskolor utnyttjar dessa 

fenomen i sin undervisning såväl inomhus som 
utomhus. Kvarkens fladamiljö sammankopplat 
med andra istidsfenomen erbjuder exceptionella 
möjligheter för utbildning inom geologi och dess 
påverkan på biologi, t.ex. vid Österbottens museum 
eller Holmöns båtmuseum.
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Ekosystemtjänsten  
och koden enligt  
CICES-systemet

Nyttor för människans välfärd Status på basis 
av expert-
bedömning

Fladan erbjuder miljöförhållanden 

som möjliggör olika typer av 

aktiva verksamheter som påverkar 

livskvaliteten (3.1.1.1)

Psykiskt och fysiskt välmående befrämjas via aktiv 

rekreation (bad, fiske, sjöfågeljakt och utflykter till flador). 

Kan utnyttjas även inom ekoturism. 

Måttlig

Fladan erbjuder miljöförhållanden 

som möjliggör olika typer av 

passiva verksamheter som påverkar 

livskvaliteten (3.1.1.2)

Positiv inverkan på hälsa och välmående genom 

naturupplevelser (observation av fåglar, vistelse i naturen).

Måttlig

Fladan erbjuder specifika 

miljöförhållanden viktiga för 

forskning eller utövande av 

traditionell verksamhet (3.1.2.1)

Vetenskaplig forskning ökar förståelsen för fladornas 

ekosystem och medvetenheten om vikten av att bevara dem. 

Gemenskapskänsla och familjeband förstärks vid gemen-

samma traditionella aktiviteter. Uppskattningen för området 

ökar eftersom det knyts till känslomässiga traditioner.

Bra

Fladamiljön erbjuder möjligheter 

till utbildning och träning (3.1.2.2)

Miljömedvetenheten ökar bland allmänheten, då forskare 

och skolor utnyttjar flador i sina aktiviteter. 

Måttlig

Flador och dess miljöförhållanden 

har viktiga kulturvärden (3.1.2.3)

Tryggandet av världsarvsstatusen är viktigt. I en del flador 

finns gamla fiskelägen och konstruktioner som använts när 

man fiskat vårlekande fisk. 

Bra

Flador erbjuder estetiska 

upplevelser (3.1.2.4)

Positiva estetiska upplevelser befrämjar människors 

välmående.

Bra

Flador i sig har symboliskt värde 

för Kvarken (3.2.1.1)

Symboliska värden är viktiga för människans 

identitetskänsla och välmående. Kvarkens skärgård, 

Unescos världsarv, nyttjar flador i sitt emblem. 

Symboliskt värde i att fladorna upprätthåller Kvarkens 

ekologi.  

Bra

Flador som inspirationskälla för 

konst, film, litteratur, musik etc.  

Det känslomässiga värdet av flador 

(3.2.1.3)

Kvarkens skärgårds typiska drag speglas vidare i konst 

och förstärker på detta sätt omedvetet människornas 

syn om vad skärgården är och hur den borde se ut. Även 

identitetskänslan förstärks samt gemensamma andan om 

att värna dessa värdefulla och unika skärgårdsmiljöer.

Måttlig

Fladornas egenvärde som unika 

miljöer i världen (3.2.2.2)

Upplevelsen av det unika, viktiga som landskapselement. 

Fladorna skapar ett specifikt kulturlandskap för skärgården. 

T.ex. hamnar flyttas då vikarna avsnörs från havet.

Bra

Flador har egenskaper som man vill 

bevara (3.3.2.2)

Viktigt för nutida och framtida generationer att bevara 

flador i naturtillstånd. Flada-ekosystemens strukturer och 

funktioner hjälper till att värna den biologiska mångfalden 

i Kvarken.

Måttlig

Tabell 1 C. Fladornas kulturella ekosystemtjänster och direkta socio-ekonomiska nyttor för människans välfärd som fås genom dessa 

tjänster. Sista spalten i tabellen tar fram statusen av varje tjänst vid nuläget. Många påverkansfaktorer stressar flada – ekosystem 

och leder till ändrad status jämfört med naturtillstånd.
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Bild 19. Flador är landskapselement och bjuder på estetiska upplevelser. FOTO ANNI INA SAARINEN

Bild 20. Symboliskt värde blir symbol, världsnaturarv 

Kvarkens skärgård

Flador och dess miljöförhållanden har viktiga 
kulturvärden (CICES-kod 3.1.2.3)
Miljön som ständigt förändrar sig har alltid präglat 
livet i Kvarken och detta kan man se i landskapet. 
Ett bra exempel kan man hitta i Björkö  i Korsholm 
där man redan tre gånger har varit tvungen att 
flytta hamnen på grund av landhöjning (Bodback 
-> Svedjehamn -> Vikarskat). Svedjehamn-Bod-
backområdet är nu ett viktigt besöksmål inom 
Kvarkens världsarvsområde. En vandringsrutt kring 
Bodvattnet, som en gång i tiden har varit en flada, 
har upprättats för att visa hur landhöjningen har 
påverkat människornas vardag. Skärgårdskulturen 
och kulturarvet i Kvarken med sina fiskestugor och 
fiskeredskap präglas mycket av fladamiljöer. 

Flador erbjuder estetiska upplevelser 
(CICES-kod 3.1.2.4)
Många turister söker estetiska upplevelser, och 
både villabor och fast bosatta vill njuta av den 
omkringliggande sköna naturen. Flador kan även 
betraktas som landskapselement, som ger sin prägel 
åt Kvarkens skärgård.

Flador i sig har symboliskt värde för Kvarken 
(CICES-kod 3.2.1.1)
Särdrag i naturen, som flador, har ett symboliskt 
värde redan genom sin existens. Deras symboliska 
värde är så starkt att det utnyttjas som emblem 
och det mest kända torde vara logon för Kvarkens 
skärgårds världsarv. 

Flador som inspirationskälla för konst, film, 
litteratur, musik etc. Fladors  känslomässiga 
värde (3.2.1.3)
Många konstnärer använder sig av typiska skär-
gårdsmotiv som inspirationskällor. Elementet flada 
existerar men huruvida konstnärerna är medvetna 
om att de avbildar just flador är oklart. De profes-
sionella konstnärerna Tapani Tammenpää och Peter 
Borotinskij har använt sig av skärgårdsmotiv och 
flador i sina verk. Borotinskij har inspirerats av flador 
och avbildar dem delvis i sin konst. Han är medveten 
om deras ursprung och naturliga utveckling och hur 
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Bild 22. Flador kan betraktas som landskapselement. FOTO: JAAKKO HAAPAMÄKI

Bild 21. ”Smygaren” av Peter Borotinskij. En av Nordens 

mest betydelsefulla samtida konstnärer behandlar flador 

i sina verk.

de har påverkat skärgårdslivet. Flador förekommer 
en del också inom andra kulturformer, men  utövaren 
av respektive konstgren är inte nödvändigtvis 
medveten om att hen skildrar flador. 

Fladornas egenvärde som unika miljöer i 
världen (CICES-kod 3.2.2.2)
Flador är unika miljöer i världen. De är viktiga både 
som naturliga landskapselement och kulturlandskap. 
Landhöjningen, orsakad av istiden, är som starkast i 
Kvarken och naturen präglas av dessa unika element. 

Flador har egenskaper som man vill bevara 
(CICES-kod 3.3.2.2)
Flador anses viktiga för nutida och framtida genera-
tioner på grund av deras biogeografiska egenskaper 
men också eftersom de i stor utsträckning påverkat 
skärgårdslivet. Orörd natur borde bevaras. Flador är 
unika miljöer och deras betydelse för artrikedomen 
är väldigt stor. Då man kämpar mot förlust av 
biodiversitet i skärgården är flador i en nyckelroll.
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Bild 23. Flador är unika miljöer som man vill bevara för framtiden. FOTO: ANNI INA SAARINEN

Bild 24. Många hot påverkar fladornas möjlighet att producera ekosystemtjänster, speciellt stödjande och reglerande. 

FOTO: JAAKKO HAAPAMÄKI

24



25

Kvarkens naturskola  
– Upptäck och lär i 
naturen kring Kvarken
Maria Svens

Kvarkens naturskola erbjuder stödtjänster till skolor 
och daghem som vill öka andelen utomhuspedagogik 
i sin verksamhet. Naturskolans undervisningsfilosofi 
baserar sig på forskning kring effektiv utomhus-
pedagogik, naturens betydelse för hälsan, samt 
hur färdigheter och attityder för en hållbar livsstil 
utvecklas hos barn.

Naturskolan har två heltidsanställda lärare, och 
undervisar främst barn i åldrarna 3–13 år. Natur-
skolan är ambulerande, vilket betyder att lärarna 
besöker grupperna där de finns, eller följer med dem 
på utfärder, t.ex. till friluftsområden eller skärgården. 
Verksamhetsområdet sträcker sig från Vörå i norr 
till Kristinestad i söder. Utöver tjänster för skolorna 
fortbildas även pedagoger, och undervisar blivande 
lärare i samarbete med Åbo Akademi.

Under en naturskoldag ges barnen möjlighet att 
upptäcka, lära sig och skapa en relation till sin egen 
närnatur. Innehållet anpassas enligt barnens ålder 
och på den plats som besöks. Årstidernas växlingar 
har naturligtvis stor inverkan på undervisningen. En 
naturskoldag är mångvetenskaplig, dvs. barnen lär 
sig inte enbart om naturen. Temat för dagen kan 
också vara språk, bildkonst eller historia.

Umeå Naturskola
Agneta Fries

Naturskolan i Umeå startade 1991, och består nu av 
fem pedagoger. Vi arbetar både med utomhuspeda-
gogik, seminarier och konferenser. Ibland riktar sig 
verksamheten bara till pedagogerna, ofta till klasser 
tillsammans med sina pedagoger. Naturskolan 
kommer då ut till skolan fyra dagar under en termin. 
Varje dag har ett tema, och vi stödjer pedagogerna 
i att länka det vi gör ute, med en fortsättning inne. 
Vanliga teman är Matematik ute, Liv i vatten, Djur 
på vintern, Eld och mat etc.

Naturskolan är till hälften finansierad av Umeå 
kommun och till hälften av externa medel, från t ex 

Länsstyrelsen eller EU. I projektet Laxracet samarbetar 
vi med Sveriges Lantbruksuniversitet, Ume-Vindeläl-
vens Fiskeråd och Vattenfall. 50 klasser från de sex 
kommunerna längs Vindelälven får, vid fyra träffar 
under åk 4-5, lära mer om laxens livscykel, faror och 
hinder, samt forskning som bedrivs om laxen. Bland 
annat besöker klasserna laxtrappan i Norrfors och 
får vara med om att märka och pejla laxar. 

Vindelälven har också varit i fokus i tidigare 
projekt, som t ex Vindel River LIFE, då klasser fått 
lära mer om hur man återställt älven efter flott-
ningen. I projektet Nyfiken på vatten har vi verkat 
i klasser i ett par kranskommuner, där vi håvat och 
undersökt vattenkvaliteten.

Flador är ypperliga uteklassrum, bland annat på 
grund av sin artrikedom och mångsidiga terräng. De 
kunde med fördel utnyttjas mer i undervisningen 
kring ekosystem och dessas betydelse för människor. 

Kvarkens naturskola administreras av Natur och 
Miljö r.f. Naturskolan är en del av det finländska 
LYKE-nätverket och den svenska Naturskolefören-
ingen. I regionen verkar också Karleby naturskola 
Villa Elba (Nykarleby-Karleby) och på svenska sidan 
Umeå naturskola.

Naturskolors roll är viktig för undervisning. FOTO: SARA 
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Tabell 2. Fladors ekosystemtjänster och framtida hot mot deras status. 

Ekosystemtjänst, EST  
(CICES-kod)

Nära relaterad EST till denna 
tjänst (CICES-kod)

Hot (enligt expertbedömning)

Arealer för 

näringsproduktion (1.1.5.1)

Buffring och dämpning av 

massarörelser. (2.2.1.2)

Reglering av flöden. (2.2.1.2, 

2.2.1.3)

Klimatförändring 

Ökad mängd sommarstugor vid 

fladornas stränder. 

Eutrofiering och igenväxande av 

stränder.

Tillgång på vuxen fisk 

(1.1.6.1)

Tillgång på rekryteringshabitat, 

att värna dessa värdefulla 

habitat gynnar produktionen av 

livskraftiga fiskbestånd i Kvarken. 

(2.2.2.3)

Övergödning, som i stor del 

härstammar från jord- och skogsbruk.

Dränering.

Muddring och strandbygge.

Rensning av åar och älvar.

Klimatförändring.

Genetiska tillgångar och 

variationsmöjligheter 

(1.2.1.1, 1.2.1.2)

Tillgång på rekryteringshabitat. 

(2.2.2.3)

Övergödning, som för med sig 

drivande algmattor, algblomningar och 

grumlighet.

Rensning av diken, som ofta leder till 

sämre ekologiskt tillstånd i flador och 

organismer som lever i dem. 

Dränering, som åstadkommer att 

näringsrikt och surt vatten rinner i 

flador och för med sig att organismer i 

fladan får svårare att klara sig.

Muddring och strandbyggande är 

mekaniska störningar som hotar 

organismer i fladan.

Främmande arter, såsom vattenpest.

Hushållsvatten, abiotisk 

(4.2.1.2)

Biorening genom nedbrytning av 

substanser. (2.1.1.1.)

Biorening genom filtrering och 

ackumulering av substanser. 

(2.1.1.2)

Övergödning, som för med sig giftiga 

algblomningar och grumlighet.

Muddring, som inverkar på  

kvaliteten av vattnet.

Utdikningar som för med sig närigs- 

och humusämnen samt sur belastning.
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Ekosystemtjänst, EST  
(CICES-kod)

Nära relaterad EST till denna 
tjänst (CICES-kod)

Hot (enligt expertbedömning)

Biorening genom nedbrytning av 

substanser som människan tillfört, 

t.ex. miljögifter (2.1.1.1)

Biorening genom filtrering och 

ackumulering, som är viktigt för 

reglering av övergödningen, och 

som i förlängningen reglerar 

algblomningar och andra 

eutrofieringsproblem. (2.1.1.2.)

Rubbning av den ekologiska och fysikalisk-kemiska 

balansen på grund av minskad biodiversitet och 

klimatförändring.

Biorening genom filtrering och 

ackumulering av substanser som 

människan tillfört: t.ex. musslors 

filtrering av vatten, lagring av 

närsalter, organiska ämnen och 

närsalter i sediment, denitrifikation, 

inbäddning av fosfor i sediment 

(2.1.1.2)

Biorening genom nedbrytning av 

substanser. (2.1.1.1.)

Rubbning av den ekologiska och fysikalisk-kemiska 

balansen på grund av minskad biodiversitet och 

klimatförändring. 

Övergödning (som till en stor del härstammar 

från jord- och skogsbruk) är en av de viktigaste 

orsakerna till att dessa funktioner rubbas, och 

detta sker bl.a. genom ändrad artsammansättning, 

grumlighet och drivande algmattor.

Buffring och dämpning av massa-

rörelser: Erosionsskydd, vegetationen 

minskar vågornas och vattenström-

marnas erosionseffekt (2.2.1.2)

Reglering av flöden.  

(2.2.1.2. och 2.2.1.3.)

Muddring innebär att en del av den rikliga 

vegetationen avlägsnas. 

Strandbyggande betyder ökat antal bryggor, stugor 

och liknande.

Reglering av flöden: Vegetationen 

minskar sannolikheten för 

resuspension av sediment och 

bromsar upp vattenflödet mellan 

flada och hav (2.2.1.2. och 2.2.1.3)

Buffring och dämpning av 

massarörelser. (2.2.1.2.)

Mänskliga påverkansfaktorer, såsom muddring, 

leder till minskade mängder av strandvegetation 

samt övergödning.

Tillgång på rekryteringshabitat för 

arter/

Upprätthållande av livscykler, habitat 

och genpool skydd (2.2.2.3)

Tillgång på fisk till föda. (1.1.6.1). 

Biorening genom filtrering och 

ackumulering (2.1.1.2) samt 

biorening genom nedbrytning. 

(2.1.1.1). 

Reglering av flöden. (2.2.1.3)

Övergödning som leder till förändringar 

i artsammansättning, drivande algmattor, 

algblomningar och igenslamning. 

Klimatförändringen inverkar på havsvattenståndet, 

temperaturen och salthalten i flador och på de 

hydrologiska förhållandena. Allt detta reflekteras i 

habitaten i flador på många olika sätt. 

De sura och metallbelastade utsläppen 

förorsakade av utdikningar.

Muddring och deponering av muddringsmassor 

samt olika typer av strandbyggande. 

Reglering av den kemiska balansen 

i sötvatten som rinner till fladan 

(2.2.5.1.)

Tillgång på rekryteringshabitat. 

(2.2.2.3)

Muddring och deponering av muddringsmassor 

samt strandbyggande.

Övergödning, som leder till förändringar i 

artrikedomen och ekologiska funktioner.

Reglering av den kemiska balansen 

i sötvatten som rinner till fladan 

(2.2.5.2)

Tillgång på rekryteringshabitat. 

(2.2.2.3)

Muddring och deponering av muddringsmassor 

samt olika typer av strandbyggande.

Klimatförändringens inverkan bl.a. på salthalten  

i flador

Fladors roll som kolsänkor är viktig 

(2.2.6.1)

Biorening genom filtrering och 

ackumulering av substanser. 

(2.1.1.2) 

Muddring, dikning och strandbyggande samt 

övergödning (påväxt av trådalger samt grumlighet 

och slemmiga bottnar).
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Ekosystemtjänst, EST 
(CICES-kod)

Nära relaterad EST till denna 
tjänst (CICES-kod)

Hot (enligt expertbedömning)

Fladan erbjuder 

miljöförhållanden som 

möjliggör olika typer av 

aktiva verksamheter som 

påverkar livskvaliteten 

(3.1.1.1)

Passiva verksamheter kring 

flador (3.1.1.2) som är nära 

sammankopplade med de 

estetiska upplevelser man kan 

uppleva vid flador (3.1.2.4).

Dålig planläggning av områden som 

påverkar naturvärdena och möjligheter 

till rekreation i  området.

Antropogen belastning, såsom 

eutrofiering, minskar intresse för 

användning av flador för aktiva 

verksamheter.

Verksamheten runt sommarstugor 

inverkar i en del fall kraftigt på 

förhållandena i fladan.

Grön omsorg  får otillräckligt statligt 

stöd och därmed försvåras bruket av 

dessa gratistjänster.

Förändringar i allemansrätten.

Passiva verksamheter kring 

flador (3.1.1.2) som är nära 

sammankopplade med de 

estetiska upplevelser man 

kan uppleva vid flador 

(3.1.2.4).

Aktiva verksamheter kring 

flador (3.1.2.4) samt de estetiska 

upplevelser man kan få vid flador 

(3.1.2.4).

Dålig planläggning av områden som 

påverkar naturvärdena och möjligheter 

till rekreation i  området.

Dålig ekonomisk situation hos aktörer 

som kan erbjuda passiva verksamheter.

Grön omsorg  får otillräckligt statligt 

stöd.

Förändringar i allemansrätten. 

Fladan erbjuder specifika 

miljöförhållanden viktiga 

för forskning eller utövande 

av traditionell verksamhet 

(3.1.2.1)

Ett höjt anseende av fladors 

kulturvärden (3.1.2.3), 

utomhusutbildning (3.1.2.2) samt 

aktiv och passiv verksamhet vid 

flador (3.1.1.1 och 3.1.1.2). 

Brist på ekonomiska medel för 

forskning och uppföljning. Minskad 

uppskattning av de specifika områdena. 

Antropogent tryck (bl.a. övergödning, 

sur belastning, klimatförändring) på 

utbildningsmässigt värdefulla miljöer.

Fladamiljön erbjuder 

möjligheter till utbildning 

och träning (3.1.2.2)

Vid sidan om studier och 

utbildning höjs uppskattningen 

för fladors kulturvärden (3.1.2.3). 

Utomhusutbildning erbjuder aktiv 

och passiv verksamhet vid flador 

(3.1.1.1 och 3.1.1.2).

Traditionell verksamhet (3.1.2.1) 

kan förstärkas då personer bättre 

förstår hur dessa fenomen har 

påverkat livet i Kvarken.

Brist på finansiering och medel att ta 

sig ut till flador och lära sig direkt på 

stället.

Brist på forsknings- och 

uppföljningsfinansiering.

Antropogen belastning (övergödning, 

sur belastning, klimatförändring).
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Flador och dess 

miljöförhållanden har 

viktiga kulturvärden (3.1.2.3)

Flador erbjuder estetiska 

upplevelser (3.1.2.4) men har 

även ett symboliskt värde för 

Kvarken (3.2.1.1).

Uppskattning och omsorg av 

kulturhistoriska värden minskar vilket 

kan leda till att kulturella objekt 

förstörs.

Brist på finansiering för att värna de 

kulturhistoriska värden i Kvarkens 

skärgård.

Otillräcklig medvetenhet om och 

förståelse för fladornas betydelse för 

fiskerinäringen i Kvarken.

Flador erbjuder estetiska 

upplevelser (3.1.2.4)

De aktiva och passiva 

verksamheter som fladorna 

erbjuder (3.1.1.1 och 3.1.1.2) men 

likaså deras kulturvärden (3.1.2.3).

Minskning av obebyggd och orörd natur.

Den antropogena belastningen 

på flador, såsom eutrofiering och 

muddring.

Flador i sig har symboliskt 

värde för Kvarken och Höga 

Kusten (3.2.1.1)

De kulturella värden fladorna 

erbjuder (3.1.2.3) samt deras 

funktion som inspirationskälla 

(3.2.1.1).

Minskat intresse av människan i sin 

omgivning.

Fladornas existens är hotad genom 

människoaktiviteter, såsom muddring.

Flador som inspirationskälla 

för konst, film, litteratur, 

musik etc. Fladors  

känslomässiga värde 

(3.2.1.3)

Flador i sig har symboliskt värde 

(3.2.1.1).

Fladornas erbjuder estetiska 

upplevelser (3.1.2.4).

Olika stressfaktorer (antropogent 

tryck) som hotar fladornas ekologiska 

tillstånd samt även existens.

Fladornas egenvärde som 

unika miljöer i världen 

(3.2.2.2)

Fladornas symboliska värde för 

Kvarken (3.2.1.1).

Förminskat intresse för och omsorg om 

flador.

Då fladan endast betraktas ur mänsklig 

synvinkel är den geomorfologiskt och 

ekologiskt unika miljön hotad. 

Flador har egenskaper som 

man vill bevara (3.3.2.2)

Fladornas egenskaper, de är unika 

miljöer i världen (3.2.2.2).

Människans aktiviteter kring och 

i flador påverkar starkt deras 

naturtillstånd och bidrar därmed till 

att fladornas geomorfologiskt och 

ekologiskt viktiga egenskaper kan 

försvinna.

Ekosystemtjänst, EST 
(CICES-kod)

Nära relaterad EST till denna 
tjänst (CICES-kod)

Hot (enligt expertbedömning)
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2.5 Potentiella ekosystemtjänster 
från flador – framtida möjligheter

I beskrivningen ovan betraktas och analyseras 
ekosystemtjänster som, enligt den nutida känne-
domen produceras av flador i Kvarken och används 
i området och som har socioekonomisk betydelse. 
Utöver dessa kan man även identifiera potentiella 
framtida ekosystemtjänster som flador kan erbjuda.

I EU:s strategi för blå tillväxt i marina miljön 
(The sustainable blue growth agenda for the Baltic 
Sea Region 2014). nämns bl.a. utvecklingen av 
miljöuppföljningsteknik samt kust och turism som 
utvecklingsbara sektorer. Inom båda dessa sektorer 
har flador naturliga egenskaper som kan utnyttjas. 
Även deras roll som kolsänka borde undersökas ur 
ett regionalt perspektiv.

Försörjande ekosystemtjänster
Från fisk skulle man kunna använda andra delar än 
bara kött till näring. Sådana är åtminstone fiskfjäll, 
rens och ben. Det finländska innovationsprogrammet 
Blue Products undersöker bl.a. användningen av 
kitosan i olika fiskbaserade produkter. Rikligt med 
framtida möjligheter torde finnas inom utvecklingen 
av nya blåa produkter. Protein och fett ur fisk går 
att användas inom livsmedelsproduktion, även nya 
produkter ur nya arter tas fram. Biprodukter av fisk 
används redan i läkemedels- och kosmetikaindustrin 
(kalktabletter, näringsrika oljor, salva), med det finns 
möjligheter att utveckla ännu flera produkter. 

Stödjande och reglerande ekosystemtjänster
Här nämns två potentiella ekosystemtjänster som 
det inte finns tillräckligt med data, uppföljning 
eller forskning om. Det första är  forskning kring 
identifiering av arter som möjligen konsumerar 
för människan skadliga organismer i Kvarkens 
fladamiljöer. Det andra är forskning om eventuella 
arter i flador som har en reglerande funktion mot 

sjukdomar: förekommer det sådana arter, vilka är 
de och hur pass rikligt förekommer de? En aktivare 
uppföljning av dessa egenskaper vore viktigt för att 
öka kunskapen om och förståelsen för dessa poten-
tiella artspecifika reglerande funktioner och deras 
roll som en del av ekosystemfunktioner. Fladorna 
har stor betydelse när det gäller förekomsten av 
arter som är viktiga för att skärgårdens ekosystem 
skall fungera och vara stabila. Därmed ökas och 
säkerställs också försörjande tjänster.

Kulturella ekosystemtjänster
Fladors kulturella ekosystemtjänster skulle kunna 
utnyttjas avsevärt mer. Branschen inom Grön omsorg 
växer ständigt och potentialen är stor. Områdets 
kommuner kunde använda sig av dessa unika 
områden i sina utbildnings- och hälsotjänster. Det 
har utförts forskning om vattenrelaterade välmå-
endetjänster (Blå omsorg), och intresse finns för 
att utveckla dem. Till exempel Kero (2018) har 
forskat inom Blå omsorg-verksamheten i Finland 
och refererar även till internationell forskning. Enligt 
henne finns det mycket outnyttjade möjligheter 
inom Blå omsorg som kunde knytas t.ex. till fiske, 
simning, paddling och fågelskådande. Många av 
Blå omsorg-aktiviteterna kan kopplas ihop med att 
befrämja eko- och välmåendeturismen. Det är dock 
viktigt att samarbeta med den lokala befolkningen 
när man utvecklar dessa nya former av turism. Det 
finns undersökningsresultat som visar att  speciellt 
kustmiljön bidrar till förbättrad hälsa (Kero 2018).

De flador som befinner sig vid kusten är lätta 
att nå och fler av dem befinner sig på områden 
med färdigt utmärkta rutter. Olika aktörer inom 
området ordnar nästan årligen evenemang kring 
flador, och där kunde satsas mer på att utbilda 
intresserade om vad flador är. Detta skulle stärka 
många av de kulturella ekosystemtjänsterna så som 
fladornas symboliska och kulturella värden samt 
deras egenvärde. 
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3 Sammandrag
Flador i Kvarken är mycket viktiga producenter 
av försörjande, reglerande och stödjande samt 
kulturella ekosystemtjänster. De hör till de mest 
produktiva habitaten i Östersjön och bidrar 
därmed rikligt till produktionen av för människans 
välmående värdefulla nyttor. Därmed är de även 
listade inom EU:s habitatdirektiv som prioriterade 
habitat och hör till EU:s Naturanätverk. Aktörer inom 
regionen är därmed förpliktade att gemensamt 
satsa resurser på att värna dessa habitat även för 
framtida generationer.

Nyttor som människan får gratis från fladamiljöer 
har stor socioekonomisk betydelse: fiskfångster 
(abborre, gädda), biorening av vatten (naturens 
egna reningsverk), välmåendeaktiviteter inom Blå 
omsorg (som en del av social- och hälsosektorns 
tjänster) och naturturism, och därmed livskraft och 
ekonomiska nyttor till kommunerna kring Kvarken. 
Därutöver har de också ett egenvärde som inte kan 
värderas i pengar, eftersom de är unika habitat som 
fungerar som budbärare av istidens betydelse för 
geomorfologin och ekologin i Kvarken.

I denna rapport presenteras ekosystemtjänster 
som flador i Kvarken producerar. Begreppet 
ekosystemtjänst har utvecklats internationellt 
under Förenta Nationernas Millenium Ecosystem 
Assessment -process för att lyfta fram nyttor för 
människans sociala välmående som fås av olika 
ekosystem och som i många fall även kan värdesättas 
ekonomiskt, såsom tillgång på fisk till föda. Det 
gäller alltså naturens gratistjänster för människans 
bästa. För att bättre kunna identifiera och analysera 
fladornas ekosystemtjänster har det internationellt 
harmoniserade CICES-klassificeringssystemet, som 
även används i EU-sammanhang tillämpats. Det 
gör resultaten av denna studie jämförbara med 
andra studier inom EU. Tillämpningen av CICES har 
i praktiken förverkligats genom att anlita ett antal 
experter i Finland och Sverige för att identifiera 
ekosystemtjänster som produceras av flada-habitat. 
Speciellt när det gäller kulturella ekosystemtjänster 
har möten ordnats för att få en helhetsbild av akti-
viteter som idkas med tanke på att nyttja det mång-
faldiga utbudet av kulturella ekosystemtjänster som 

flador producerar. Blå omsorg kan nämnas som en 
växande bransch som målmedvetet försöker utveckla 
välmåendetjänster i anknytning till vattenmiljön.

Fladornas roll som ekosystemtjänstproducenter 
är ytterst viktig eftersom de hör till de mest produk-
tiva habitaten i Kvarkens marina miljö. I och med 
produktiviteten fungerar de som effektiva kolsänkor. 
Deras roll som barnkammare för många fiskarter är 
viktig och flador erbjuder även ett utmärkt utveck-
lingshabitat för grodyngel och insektslarver. Viktig 
är också fladornas roll som födo- och viloplats för 
många sjöfåglar.

Men det finns en mångfald av hotbilder (stress-
faktorer härstammande från mänskliga aktiviteter) 
som allvarligt hotar flador och produktionen av 
deras ekosystemtjänster. Oftast förekommer dessa 
tjänster i sk. knippor, som betyder att de går hand i 
hand med varandra. Eutrofiering, muddring, strand-
bebyggande, sur belastning, klimatförändring samt 
andra stressfaktorer leder till att fladornas potential 
att producera olika typer av ekosystemtjänster 
påverkas. Därför måste man göra satsningar för att 
förverkliga åtgärder som bromsar denna negativa 
utveckling. Några av de viktigaste målsättningarna 
är att minska den diffusa näringsbelastningen från 
jord- och skogsbruk  samt noggrannare överväga 
tillstånd för muddringar. 

I framtida analyser är det viktigt att göra 
avvägningar av hur användningen av olika ekosys-
temtjänster påverkar varandra (Trade-off-analyser). 
Om t.ex. fiskeriverksamheten är mycket intensiv så 
kan den leda till förstörning av näringskedjor och 
den ekologiska balansen, som i sin tur för med sig 
störningar i produktionen av vissa reglerande och 
stödjande samt kulturella ekosystemtjänster.

Det behövs vilja och samarbete inom olika 
sektorer för att gemensamt satsa resurser på att 
värna flador i Kvarken och trygga produktionen av 
den mångfald av ekosystemtjänster som de produ-
cerar. En utredning av hur mänskliga verksamheter 
påverkar nuvarande och framtida flador borde göras 
i området. För att den skall bli mångsidig är det 
viktigt att man använder sig av det material som 
denna undersökning tagit fram.
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Grov uppskattning av värdet  
av en enskild fladas fiskpopulation

Abborryngel står inför många faror före de blir vuxna. Den naturliga mortaliteten påverkar mest årsklassens storlek. 

Naturlig mortalitet kan betyda predation förorsakat av andra arter eller död på grund av  omgivningens förhållanden som 

till exempel köld eller brist på näring. FOTO: L AR I VENERANTA

Lari Veneranta

Värdet av en fiskpopulation i en enskild flada eller 
ett glo kan t.ex. granskas utgående från fiskens 
fiske-ekonomiska värde eller som dess värde för 
den biologiska mångfalden. Glon används av fisk 
huvudsakligen som lekområde, varefter de sprider 
sig i omkringliggande havsområden. De vanligaste 
arterna som under våren leker i glon är abborre, 
gädda och mörtfisk. I flador är artsammansätt-
ningen mångsidigare och förutom som lekområde 
används dessa av de flesta arter tidvis också som 
födosöksområde.  

Abborren producerar stora mängder rom och 
yngel, men den årliga produktionen påverkas mera 
av vilka förhållanden som råder under ifrågavarande 
år samt rommens och ynglens överlevnad, än av 
antalet individer som leker. De faktorer som påverkar 

överlevnaden känner man endast till på en grov 
nivå, och deras betydelse varierar mellan område 
och år. Man har funnit ett samband mellan höga 
temperaturer under sommaren och produktion av 
goda årsklasser (Kokkonen et al. 2019). Detta gör 
att man t.ex. i fångststatistik ser kraftiga variationer 
mellan olika årsklasser av abborre. 

De starkaste årsklasserna gör att abborren 
sprider sig och leker även i mindre fördelaktiga 
lekområden. Till exempel i det material som insam-
lats genom projektet Kvarken flada noterades i 
en glo vid Valsörarna en tiofaldig skillnad i täthet 
av abborryngel mellan en kall och en varm vår år 
2017 och 2018. Mängderna nykläckta abborryngel 
berättar litet om andelen överlevande årsyngel, 
då till exempel brist på föda kan leda till stor 
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dödlighet, t.o.m. över 10 % av antalet yngel kan 
dagligen dö (Cerny & Pivnicka 1973). Dödligheten 
är kopplat till yngeltätheten, och om utvecklingen 
av rom och yngel i de tidiga stadierna lyckas väl, 
kan det på samma sätt öka dödligheten i de senare 
tillväxtskedena innan ynglen når lämplig storlek för 
utvandring. Abborrynglen vandrar ut från lekom-
rådet när temperaturerna i vattnet stigit samt när 
tillgången på föda minskat. Sommaren 2018 gjordes 
en uppföljning av mängden utvandrande yngel vid 
Valsörarna, och den huvudsakliga utvandringen 
skedde då från slutet av juni och fortsatte tre 
veckor framåt. De utvandrande ynglen hade då en 
medellängd på ca 30 mm. Som mest vandrade över 
100 000 yngel i timmen ut från gloet, vilket visar 
på en omfattande yngelproduktion och mycket 
god överlevnad i de tidiga utvecklingsskedena. 
Hos de små abborrarna som ännu inte uppnått 
reproduktiv ålder, är den naturliga dödligheten 
hög och endast en bråkdel av de abborryngel som 
vandrar ut från gloet överlever. Av dylika juvenila 
abborrar dör årligen 80–90 %, medan av vuxna 
individer 20–45 % (Heibo et al. 2005). I Kvarken når 
abborrarna den rekommenderade fångststorleken 
(>220 mm) i snitt vid sex års ålder (Luke opublicerat 
material) och också av stora mängder små yngel 
överlever endast en bråkdel av fiskarna upp till 
fångststorlek. Undersökningar om tillväxt har också 
visat att ungefär hälften av abborrarna, speciellt 

hanar, växer långsamt och uppnår inte nödvändigtvis 
alls fångststorlek. Det fiskeriekonomiska värdet av 
en enskild fiskpopulation påverkas därmed också 
av storleksfördelningen bland de individer som 
ingår i lekpopulationen. Om andelen äldre fisk som 
uppnått fångststorlek är stor eller växer snabbt, är 
det fiskekonomiska värdet större än för populationer 
där fiskarna i medeltal blir mindre till storlek. 

Baserat på en grov uppskattning av dödligheten 
bland de yngel som produceras i den glo som 
använts som exempel vid Valsörarna, kan det av en 
årsklass yngel, beroende på om våren är fördelaktig 
med tanke på utvecklingen av rom och yngel samt 
vilka yngeltätheter som bildas, överleva mellan 
något under tusen till knappa tiotusen individer 
till reproduktiv ålder (bild) och bilda ny lekpopu-
lation. Beräkningen utgår ifrån antagandet om att 
ynglen sprider sig jämt i hela vattenområdet. Om 
könsfördelningen bland ynglen är jämn, är ungefär 
hälften av individerna honor. 

Lekpopulationens storlek kan också beräknas 
utgående från yngeltätheten och mängden rom som 
i medeltal produceras per hona. Enligt de undersök-
ningar som gjorts på lekande fisk i flador uppgick 
lekfiskarnas längd i medeltal (honor och hanar) till 
249 mm år 2017 (Luke, opublicerat material från 
fiskmärkning). Enligt Olin et al 2012 producerar en 
hona av denna storlek ca 10 000–12 000 romkorn, 
detta antagande baserar sig dock på en bedömning 

En litteraturbaserad bedömning av abborrens dödlighet och förändringar i antal 

individer vid olika abborrtätheter. 
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gjord utgående från till storleken mindre fiskar. 
Antalet embryon som överlever från befruktning 
till kläckning varierar beroende på omgivnings-
förhållanden eller fiskens storlek, variationen kan 
vara 0–95 % (Sandström et al, 1996; Olin et al. 
2012). Om man antar att t.ex. 75 % av romkornen 
klarar sig till kläckning under ett fördelaktigt år, kan 
man utgående från medelstorleken på de lekande 
abborrarna beräkna att mängden lekande honor 
skulle uppgå till ca 2 500–3 000 stycken.  I den 
lekande populationen som bedöms utgående från 
mängden rom ingår alla årsklasser lekande fisk. 
Abborrarna i Kvarken når könsmognad redan innan 
den når rekommenderad fångststorlek, och i Valsö-
rarnas exempel kan man på grund av individernas 
stora storlek och storleksfördelning anta att flera 
årsklasser fisk leker. 

Priset vid försäljning av orensad abborre rör sig 
kring 2,4 euro per kilo (SVT 2019) och medelvikten 
på fångad abborre kring 250 g. Om man antar att 
den population som leker i den glo som undersökts 
vid Valsörarna uppgår till 2 500–3 000 individer, 
skulle deras värde för en fiskare under ett år uppgå 
till något under 2 000 euro. Värdet för den fisk-
population som en glo producerar är dock större, 
eftersom populationen påverkas av dödlighet pga. 
fiske och att de individer som leker har undkommit 
fångst eller inte ännu uppnått tillåten fångststorlek. 
Därmed har redan, beroende på fångsttrycket, en del 
av lekpopulationen redan fiskats bort, vilket i sin 
tur påverkar värdet på gloets abborrpopulation. Om 
man ser på fritidsfiske finns därtill ett både socialt 
och ekonomiskt värde på abborren, vilket bedöms 
vara avsevärd jämförd med dess produktionsvärde 
i yrkesfisket. 

Man bör notera att det i Kvarken finns stora 
mängder glon och flador som lämpar sig som 
lekområde för abborre, vilket innebär att deras 
värde för fiskeproduktion ytterligare höjs. Abborren 
är en mycket lokal fisk (Böhling & Lehtonen 1984), 
och har visats också på små områden ha isolerade 
populationer (Bergek et al. 2010). Fiskpopulationerna 
i större områden är därmed antagligen en samman-
sättning av fisk som producerats vid flera småskaliga 
lekområden. Även variationen mellan åren bör tas i 
beaktande, t.ex. i gloet vid Valsörarna observerades 
ingen betydande yngelproduktion av abborre 2019 
trots att 2018 var extremt produktiv. Det är möjligt 
att fladors och glons betydelse för produktion av 
starka årsklasser abborre är speciellt tydlig under 

varma år och på samma sätt har mindre betydelse 
under år med mindre fördelaktiga omgivningsför-
hållanden. Sådana år då mynningsområden har 
låg yngelproduktion t.ex. beroende på försurning, 
uppehåller flador och glon abborrpopulationernas 
yngelproduktion. 
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