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Länsstyrelsen Halland
Halmstad

Angående dnr 511-5065-2021: Remiss angående regeringsuppdrag.
Utökning av N 2000-områden i Kattegatt till skydd av fågel.

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) lämnar härmed följande yttrande angående
rubricerad remiss:

Vi kan till en början konstatera att det råder ingen brist på Natura 2000-områden
utanför Hallandskusten. Men det tycks ändå inte vara nog. Knappt hade EU i juni
2022 tagit beslut om fem nya stora Natura 2000-områden i regionen, innan
Länsstyrelsen i Halland på regeringens uppdrag lämnar förslag om att kraftigt utvidga
det nyss beslutade Natura 2000-området, Lilla Middelgrund. Utvidgningen omfattar
cirka 30 000 hektar i för fisket viktiga fångstområden och leder också in i en planerad
vindpark(!). Även Fladen, Morups bank samt Stora Middelgrund och Röde Bank
innefattas av förslaget, men här utvidgas inte den befintliga ytan.

Den här gången handlar det om att skydda tre fågelarter. Det utvidgade området vid
Lilla Middelgrund är ett viktigt fångstområde för yrkesfisket med bottentrålning, och
näringen lider numera en brist på möjliga fiskeplatser under året. Det gäller både fiske
med passiva och aktiva redskap. Var och en kan enkelt konstatera detta genom att
kasta en blick på en karta över alla fiskestängda och fiskereglerade områden utanför
hallandskusten och i södra Kattegatt (även Danmarks N 2000).

Det finns därför inget utrymme till att ytterligare begränsa yrkesfisket i området, om
näringen alls ska kunna överleva i framtiden. (Det här gäller för övrigt också om
planer på vindkraftsparker i Kattegatt skulle förverkligas). Begränsningar av fisket i
något fall, vare sig det gäller vindpark eller i det utvidgade Natura 2000-området,
skulle ohjälpligt leda till skada för det regionala fisket.

Det är något försåtligt med en process som syftar till bildandet av Natura 2000. I det
första skedet handlar det främst att fastställa områdets status som Natura 2000, något
som generellt ger en stark legalt skydd, och som inte i framtiden begränsas enbart till
det som området bildats för, i detta fall tre fågelarter. När det skyddade området väl
kommit på plats, ska länsstyrelsen sedan ta fram åtgärdsförslag i en bevarandeplan.

Under rubriken ”Bevarandeplanen” anges följande: ”När regeringen har fattat beslut
om ett nytt Natura 2000 ska länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan för området”.
Vidare ”Bevarandeåtgärder som kan behövas är till exempel att delar av området
skyddas som naturreservat eller att det införs regleringar av fisket”.

Den här proceduren försvagar givetvis kraftigt yrkesfiskets möjlighet till att värna om
näringens intressen; när väl området har klassats som Natura 2000 är det per definition
skyddat. Ett skydd som ansvariga myndigheter därefter relativt enkelt kan utveckla.



2
Yrkesfisket i Halland har tidigare tvingats uppleva hur ett skydd av vissa arter i
Natura 2000 sedermera har utökats till fler arter och habitat, vilket medfört att fisket
har förbjudits i området.

I remissen beskrivs också värdefulla bottnar och habitat i området, vilket lätt kan
tolkas som att Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen kan hysa framtida planer på att
också skydda bottnar, utöver fågel.

I det nu aktuella området vid Lilla Middelgrund och Morups Bank är stora delar
utpekat som ett riksintresse för yrkesfisket (viktigt fångstområde). Ändå omnämns
detta faktum inte med ett ord i remissen. Däremot beskrivs övergripande att Natura
2000-områdena är av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken. Om förslaget blir
verklighet skulle alltså två riksintressen komma att stå emot varandra, utan att
Länsstyrelsen ens verkar ha funderat över saken. Det skrämmer.

Yrkesfiskets riksintresse kan därför drabbas av påtaglig skada av Länsstyrelsens
kommande bevarandeplan. HKPO har inte givits någon som helst information om
bevarandeplanen, vilka åtgärder som kan bli följden och då kan komma att drabba
fisket. Det här anser vi inte är acceptabelt i något fall, där det gäller att ta ställning till
en remiss som i själva verket skjuter en väsentlig del av dess följdverkan in i en oviss
framtid, och vilken därför inte fullt ut kan bedömas innan det är försent. Det här
dilemmat gäller i än högre grad den här remissen, eftersom det direkt handlar om
yrkesfiskets riksintresse som vi menar lider skada redan när ett beslut har fattats om
Natura 2000.

HKPO kräver därför att Länsstyrelsen Halland ger klara besked om bevarandeplanen
och de åtgärder som ska införas. Detta kräver en ny remiss. Skulle det möjligen vara
på det viset att Länsstyrelsen i nuläget inte kan motivera skyddsbehovet och varför ett
Natura 2000 då är nödvändigt, är det givetvis ännu svårare för oss att begripa varför
området ens ska bli ett Natura 2000 - förslaget framstår då enbart som en åtgärd av
administrativ art, inte som en genomtänkt strategi som ska ge skydd åt sillgrissla,
tordmule och tretåig mås.

Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Halland har tagit fram förslaget om ett utvidgat
Natura 2000-område vid Lilla Middelgrund på uppdrag av regeringen. Det borde inte
hindra att regeringen ska ges en fullständig information om förslagets inverkan i det
bredare sammanhanget, (det finns många fler marina skyddade områden utöver N
2000 i den här delen av Kattegatt) samt att konsekvenserna som förslaget kan leda till
för fiskets del redovisas fullt ut. Det här är verkligen ingen åtgärd som kan hållas
isolerad från övriga regleringar i regionen.
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