
Presentation Länsstyrelsen Halland 
 
00:02 -Bo Gustafsson- Tackar. Jag heter Bo Gustavsson och jobbar med marin naturvård 
och miljöövervakning på Länsstyrelsen i Halland. Och jag tänkte berätta lite allmänt om 
hur vi jobbar med marint områdesskydd och gå in lite specifikt då på Fladen - Lilla 
Middelgrund. Det blir ganska kortfattat här, vi fick… 5 minuter fick vi på oss.  
 
00:19 –Gunilla Ivarsson- ni kan få några minuter till 
 
00:21 -Bo Gustafsson- Ja. Och sen kommer Anna-Karin att berätta om läget för ärendet 
här. Till att börja med då, marint områdesskydd och förvaltning då av haven, så är det 
uppdelat mellan Länsstyrelsen och Fiskeriverket. Så att vi på Länsstyrelsen tar hand om 
naturmiljöerna, medans förvaltningen av fiskbestånden är Fiskeriverkets uppgift. Så vi 
har ju inte med fiskebestånden i sig att göra. Däremot, om vi vill skydda bottenmiljöer 
som skadas av bottentrålning exempelvis, då kan vi via fiskerilagen då skydda den. Men 
då går vi via Fiskeriverket. Det kan vara bra att ha med sig det, det är många som inte 
känner till detta.  
 
01:13 -Jag började 2004 på Länsstyrelsen i Halland, och jag är den första marinbiologen 
där. Så det första jag får ta tag i nu, det är mycket att göra kartläggningar av hur det ser ut 
i Kattegatt. Och vi har kört igång här nu de sista senaste åren, så jag tänkte gå igenom lite 
vad vi har gjort och vad som pågår.  
 
01:33 -Till att börja med så har Naturvårdsverket haft en mängd riktade medel som 
Kustlänsstyrelsen har kunnat söka då. Och då har vi sökt för att jobba med 4 områden 
specifikt då. Det är ju Vändelsöarna, Baljark.. och Natura2000-områdena Fladen och 
Lilla Middelgrund, som jag återkommer till senare här.  
 
01:55 -Ehm, alla Natura2000-områden i Sverige ska basinventeras, eller  ha 
basinventerats här nu mellan 2005 och 2008. Och så även dom marina naturtyperna. Och 
då har vi gjort framförallt föregående sommar en rejäl insats längst kusten här. Och då är 
det just dom naturtyperna vi har tittat på: rev, sublitterala sandbankar, stora grunda 
havsvikar mm.  
 
02:22 -Vidare har vi tittat… Vi har ju en hel del reservat som går ut i vattnet. Dom är ju 
dock inga marina naturreservat, för dom har inga sådana syften i sig, utan det har varit 
andra syften. Och vi har tittat, hur ser bottenfaunan ut i dessa, många av dem har aldrig 
kartlagts eller provtagits. Så vi har gjort en rejäl satsning nu då de senaste åren. Och jag 
kommer komma med mycket information förhoppningsvis under detta året från dom 
provtagningarna.  
 
02:49 -Vidare har vi inom vattenförvaltningsarbetet, alltså ramdirektivet för vatten. Då 
har man delat upp, dels på landbacken men i kusten då i massa kustvattenförekomster. 
Och dom har vi klassat nu, en statusklassning. Och då har vi ju gjort många 
extraupptagningar där då, bland annat i södra Halland, Långsbuken, och även i en del 



okändare områden uppe i, vid Onsala. Så det pågår mycket kartläggningsarbete helt 
enkelt.  
 
03:22 -Sen då Fladen, Lilla Middelgrund. Där har gjorts en del inventeringar, innan vi 
har börjat här med utsjöbanksinventeringen som initierades 2003. Och det är ett tjugotal 
utsjöbankar längst Sveriges kuster då som man har besökt, och bland annat då Fladen 
Lilla Middelgrund som provtogs 2005. Där kom en rapportering då från Naturvårdsverket 
2006: den var väldig översiktlig och det har inneburit att vi har sökt mera medel för att 
bearbeta dessa data då, för att få bättre underlag för ett framtida skyddat område då. Och 
vi har lagt ut uppdrag nu, så att dom forskarna som tog dom här proverna, nu sitter och 
jobbar med detta får ett bra material som vi kan utgå ifrån i vårat arbete då. Det är den 
ena delen. Sen, den lite jobbigare delen är att de här delarna ligger delvis i ekonomisk 
zon. Och nuvarande lagstiftningen tillåter inte att man bildar marina naturreservat. Och 
detta har vi, vi har fört denna fråga vidare då till Naturvårdsverket vid ett flertal tillfällen, 
men vi får ingen respons där. Så att i nuläget så ser det inte ut som att det finns någon 
lagstiftning som vi kan använda oss av för att bilda naturreservat där.  
 
04:46 -Jaa, jag tänkte stanna där så kan Anna-Karin ta resten av själva ärendet. 
 
04:52 - Anna-Karin Sandholm- Okej, jag är kollega med Bosse och jobbar också på 
Länsstyrelsen i Halland på miljövårdsenheten. Och det är jag som har, så att säga, 
Greenpeaces handlingar från ärendet på mitt bord då. Det är jag som handlägger ärendet. 
Så vi håller ju på att bereda er anmälan nu då, så till vida att vi tar ställning till på vilket 
sätt vi ska pröva det här. Och då är det ju bland annat att komma fram till om det finns 
någon tillståndsplikt enligt miljöbalken. Bland annat för Natura 2000 bestämelserna, men 
även för vattenverksamheten då. Och som en del i det här nu så har vi tidigare i veckan 
skickat ut ärendet på en rätt så bred remiss till olika verk då, bland annat Fiskeriverket 
och Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och så vidare. Så det är där vi står idag, det ärendet 
är ute på remiss, och de har på sig fram till 31:a mars, 3 veckor från att dom skickade ut 
det för att se om andra har synpunkter på det. Så det är där vi står idag. Och vi har inget 
färdigt ställningstagande idag, utan vi jobbar på ärendet.  
 
 
06:05 –Gunilla Ivarsson- Okej, tack…  
 
-- Slut--  
 
 


