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Beträffande samråd om bildande av naturreservat i södra Kattegatt,
Dnr 511-5924-2017
Havs- och Kustfiskarnas PO önskar härmed lämna synpunkter på den reservatsbildningsprocess i södra Kattegatt som länsstyrelsen inlett och vill samråda om i ett
tidigt skede.
Vi är absolut emot en reservatsbildning. Området omfattas idag av en fiskereglering
som överenskommits mellan Sverige och Danmark i en temporär åtgärd till skydd för
torsken (torskåterhämtningsplanen), en reglering som efter många år är omtvistad och
föremål för förhandlingar mellan länderna. I detta känsliga skede finner länsstyrelsen
Skåne tydligen att det är lämpligt att driva en process som syftar till ett permanent
skydd av området grundat på nya premisser.
Det är tydligt att en stor del av syftet med förslaget är att förhindra en bottentrålning i
området, något som framställs som ett väldigt stort problem av länsstyrelsen och något
som tyvärr alltmer mekaniskt upprepas i liknande sammanhang. Dock saknas belägg
för att trålning med dagens redskap skulle ha en så stor påverkan på bottenmiljön att
det inte i många områden kan accepteras, det visar SLU:s olika utvärderingar av
fiskefria och fiskade områden i Halland och Bohuslän. Beträffande de marina
områden som faktiskt är känsliga för bottentrålning har svenska fisketrålare sedan
länge skyddat genom att nyttja en skonsam trål som inte kan användas uppe på reven.
Länsstyrelsen slår knut på sig själva i skrivelsen i akt och mening att misskreditera
trålfisket. De hänvisar till en undersökning av bottnarna för 100 år sedan, då det fanns
stora mängder av den lilla märlkräftan Haploops, vilken nu nästan ska ha försvunnit
från området. Som en delförklaring till försvinnandet anges att arten kan vara mer
känslig för bottentrålning. En annan förklaring som de menar också har förts fram är –
syrebrist!
En stilla undran, länsstyrelsen använder här argument som de uppenbart inte har en
susning om huruvida de äger relevans, och var finns de miljöer i vatten och på land
som är likadana idag som de var för hundra år sedan? Fisket pekas särskilt ut som en
bov när det kommer till påverkan på havsmiljön, allt medan de verkliga problemen
kan härledas till landbacken, med alla de utsläpp och föroreningar som allvarligt
medverkar till att skada miljön i havet. Med tanke på den beredvillighet som uppvisas
när det gäller att stoppa och få bort fisket, så är många myndigheter och allehanda
miljöaktivister uppseendeväckande inaktiva när det handlar om att ta itu med de allra
största hoten mot en levande bottenmiljö och ett friskt havsvatten!
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Det är hög tid att det tas en helhetsöversyn av vad som sker i Kattegatt, alltför för
många aktörer kastar sig ivrigt över varje möjlighet till att skapa marina skyddade
områden i Kattegatt, allt ifrån Natura 2000 och andra områdesbenämningar till det
som nu plockas fram – ett naturreservat! Allt innebärande att väldiga havsområden har
stängts eller är på väg att stängas för fiske.
I ett pressmeddelande helt nyligen ger regeringen sig själv en klapp på axeln för att
den på bara ett år har gått från 6,7 till 13,6 procent skyddad havsmiljö och skriver att
”Sverige har därmed med råge nått målet på 10 procent”. Ändå är detta bara en del av
sanningen, det är faktiskt mer än 13 procent, långt mer, eftersom det finns andra stora
havsområden i Kattegatt som är skyddade mot fisket, fast då med andra beteckningar,
vilket också kommer att avse det nu föreslagna naturreservatet.
Det är inte bara trålare som drabbas av miljöhysterikerna utan även annat småskaligt
fiske. Av det halländska garnfisket återstår endast en spillra och restriktionerna för
trålfiskets är i många fall till ingen nytta eller t o m kontraproduktiva, eftersom det då
saknas en reell möjlighet till att anpassa fisket efter förändringar av bestånden under
tid och i olika havsområden. Att förslaget föreslår en buffertzon norr om reservatet
med tillstånd för burfiske förändrar inte bilden. Allt måste vägas samman. Det går inte
längre att se till de enskilda områdena – situationen i hela Kattegatt måste övervägas.
Vi menar att det alltmer krympande svenska fisket idag inte är något problem som
kräver extraordinära åtgärder. Att ändå gå vidare med att försöka slå ihjäl de sista
resterna av fisket kommer bara medföra att ännu mer fisk behöver importeras,
sannolikt inte är fiskad under samma hårda reglering och med de skonsamma,
selektiva redskap som svenska fiskare använder - ett område där Sverige leder
utvecklingen och därför skulle kunna tjäna som en viktig måttstock i framtiden.
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