
Skydd av värdefull natur
Fladen och Lilla Middelgrund

Varberg 12 mars 2009

Staffan Danielsson



ÖÖversiktversikt

•• Vad vill Greenpeace gVad vill Greenpeace gööra?ra?

•• VarfVarföör?r?

•• Hur ser processen ut?Hur ser processen ut?

•• Hur ska det utfHur ska det utfööras?ras?

•• KonsekvenserKonsekvenser





MMåålslsäättningarttningar

•• Vi vill uppnVi vill uppnåå ett riktigt och ett riktigt och 
effektivt skydd feffektivt skydd föör naturtyper r naturtyper 
och arter genom att foch arter genom att föörhindra rhindra 
skador frskador fråån bottentrn bottentråålninglning
•• Dessa naturtyper Dessa naturtyper äär rev och r rev och 
sandsand-- och grusbankar och grusbankar 
•• Alla medlemsstater i EU som Alla medlemsstater i EU som 
har shar såådana naturtyper dana naturtyper äär r 
enligt lagen skyldiga att enligt lagen skyldiga att 
skydda demskydda dem



Vad projektet inte uppnVad projektet inte uppnåårr
•• TorskbestTorskbestååndets ndets ååterhterhäämtningmtning
•• LLöösningen psningen påå katastrofal katastrofal 
fiskeriffiskeriföörvaltningrvaltning
•• LLöösningen psningen påå
öövergvergöödningsproblemdningsproblem
•• LLöösningen psningen påå
oljeutsloljeutslääppsproblemppsproblem
•• LLöösningen psningen påå
miljmiljöögiftsproblemgiftsproblem



Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. 17: 421–440 (2007) Nilsson och Ziegler



Natura 2000 Natura 2000 

•• Ett nEtt näätverk av skyddad natur i EU tverk av skyddad natur i EU –– tvtvåå direktivdirektiv

•• Inkluderar tusentals omrInkluderar tusentals områåden pden påå land och i land och i 
havethavet

•• Natura 2000 omrNatura 2000 områåden innehden innehååller naturtyper och ller naturtyper och 
arter som finns parter som finns påå ssäärskilda listor i rskilda listor i 
FFåågeldirektivet och geldirektivet och HabitatdirektivetHabitatdirektivet

•• Alla medlemsstater i EU mAlla medlemsstater i EU mååste upprste uppräätthtthåålla eller lla eller 
restaurera restaurera sksk gynnsam bevarandestatusgynnsam bevarandestatus



Natura 2000 just hNatura 2000 just häärr
•• Sverige har haft sex Sverige har haft sex åår pr påå sig fr.o.m. 2003 att sig fr.o.m. 2003 att 
genomfgenomfööra ett heltra ett heltääckande skyddckande skydd

•• BottentrBottentråålning identifierat som hot mot bottenmiljlning identifierat som hot mot bottenmiljööerna erna 
bbååde i Fladen och i Lilla Middelgrundde i Fladen och i Lilla Middelgrund

•• Inga Inga ååtgtgäärder vidtagna frder vidtagna föörutom Miljrutom Miljööbalkens krav pbalkens krav påå
tillsttillståånd fnd föör verksamheter som kan skada naturvr verksamheter som kan skada naturväärdena rdena ––
men inget krav pmen inget krav påå prpröövning av fisketvning av fisket

•• Riksintressen fRiksintressen föör naturvr naturvåård, friluftsliv samt yrkesfiske rd, friluftsliv samt yrkesfiske 
(f(föör fiskreproduktion och uppvr fiskreproduktion och uppvääxt)xt)

•• BevarandeBevarandeååtgtgäärder enligt miljrder enligt miljööbalken 7 kap balken 7 kap äär inte r inte 
tillsttillstååndspliktigandspliktiga



Bevarandeplaner Bevarandeplaner -- hotenhoten
•• ÖÖvergvergöödning. dning. 
•• FFöör stort uttag av fisk.r stort uttag av fisk.
•• Fiske med redskap som skadar bottnarna och icke Fiske med redskap som skadar bottnarna och icke 
selektiva fiskeredskap som hotar den biologiska selektiva fiskeredskap som hotar den biologiska 
mmåångfalden av dngfalden av dääggdjur, fggdjur, fååglar, fisk och glar, fisk och bottenlevandebottenlevande
djur.djur.

•• SandtSandtääkt, kt, algtalgtääktkt och annan exploateringsverksamhet.och annan exploateringsverksamhet.
•• UppfUppföörande och drift av vindkraftverk. rande och drift av vindkraftverk. 
•• Grumling, fGrumling, föörorening av vattnet, utslrorening av vattnet, utslääpp av olja och pp av olja och 
kemikalier. kemikalier. 

•• Svall frSvall fråån fartyg kan pn fartyg kan pååverka verka zoneringenzoneringen..
•• NedskrNedskrääpningpning..



ProcessenProcessen

•• AnmAnmäälan om bevarandelan om bevarandeååtgtgäärder i enlighet rder i enlighet 
med Miljmed Miljööbalken 7 kap 28 balken 7 kap 28 §§ till till 
LLäänsstyrelsennsstyrelsen

•• Diskussion med allmDiskussion med allmäänhet, bernhet, beröörda parterrda parter

•• Eventuellt fEventuellt föörräändrad genomfndrad genomföörandeplanrandeplan

•• GenomfGenomföörande i augusti och septemberrande i augusti och september



Hur ska detta gHur ska detta gåå till?till?

•• Stenblock placeras pStenblock placeras påå
botten preliminbotten preliminäärt mellan rt mellan 
22 22 -- 35 meters djup35 meters djup
•• Ca 300 block placeras Ca 300 block placeras 
inom omrinom områådenadena
•• KKäänsliga stnsliga stäällen undviks llen undviks 
((maerlmaerl, , bubbelrevbubbelrev))
•• Stenblocken Stenblocken äär r 
obehandlade granitblock obehandlade granitblock 
frfråån sn söödra Norge och dra Norge och 
HallandHalland



KonsekvenserKonsekvenser

•• Blocken kommer att hindra bottentrBlocken kommer att hindra bottentråålninglning
•• Naturtyperna rev och sandbankar kommer dNaturtyperna rev och sandbankar kommer däärmed att bli rmed att bli 
skyddade frskyddade fråån fysiska skadorn fysiska skador

•• Fisk ingFisk ingåår i ekosystemet och kommer dr i ekosystemet och kommer däärmed att gynnasrmed att gynnas
•• Fisket kommer att fFisket kommer att fåå begrbegräänsningar i tilltrnsningar i tillträäde till de till 
omrområådena dena –– detta kan kompenseras ekonomiskt detta kan kompenseras ekonomiskt 
((HabitatdirektivetsHabitatdirektivets artikel 6 (2))artikel 6 (2))

•• Medlemsstatens ansvar att naturvMedlemsstatens ansvar att naturväärdena bibehrdena bibehåålls eller lls eller 
restaureras restaureras –– ååtgtgäärder mrder mååste komma fste komma föörr eller senarerr eller senare



www.greenpeace.se/mkb

Låt oss lösa detta tillsammans!


