
Presentation Staffan Danielsson 
 
 
00:01 -Gunilla Ivarsson- Tanken med upplägget är att de här personerna som är 
föredragande får koncentrera sig på att ge sin information och säga sina saker. Så blir det 
öppet för diskussion, frågor, kommentarer timmen efter kaffet. Så att i den mån ni redan 
nu funderar på, och blir inspirerade, och vill säga något, så notera gärna det under 
föredragningarna och plocka fram anteckningarna sedan efter fikapausen. Jag ska också 
säga det, att det här mötet dokumenteras och videofilmas, för att kunna användas i den 
fortsatta processen. För att det här mötet är alltså inte något som är färdigt när mötet är 
slut, utan ska ses som en del i en större process. Och för den som känner att man vill säga 
mer, meddela sig mer, vara mer aktiv, så finns det möjlighet att vara det, bland annat via 
Greenpeaces hemsida: där det finns en blogg som handlar om de här sakerna. Det finns 
redan ganska många inlägg, men det är fritt fram att fylla på i den bloggen också. 
Adressen till den står där. Sen… efter kaffet när det blir diskussion och kommentarer, 
tänk på att tala om vem ni är, och eventuellt vem ni representerar, och vänta på den 
springande mikrofonen som Dima kommer att gå runt med, så att allt går in på band. Och 
är det så att någon vill vara anonym, så är det också helt ok. Då vill jag först och främst 
ge ordet till Staffan Danielsson, varsågod. 
 
01:48 -Staffan Danielsson- Jaa, jag ska bara avbryta det här bildspelet med de fiskarna 
som inte finns riktigt här i Kattegatt, utan som fanns lite längre bort...  
 
02:11  -Just det... vi är här idag rätt mycket av skälet att det finns en hel del värdefull 
natur även under havsytan. Och det… här i… både i Kattegatt, men även runt hela 
Sveriges kuster, och hela Europas kuster förståss. Den här naturvården, naturskyddet har 
hittills fått ganska så lite uppmärksamhet. Om man jämför med till exempel områden på 
land så finns det kanske 3100 naturreservat på land. Medan det finns 18 stycken marina 
naturreservat. Och det visar lite grann på 100 år av en diskussion av naturvård som 
framför allt började i ängslandskap och på skogar och liknande. Vi har ju så småningom 
lärt oss mer och mer och förstått, att även fast de är lite svårare att ta sig till, de här 
områdena under ytan, så finns de ändå där. Och vi har bara lärt oss att uppskatta dem 
på… ja… den senare delen av förra seklet. Det innebär inte att de inte alltid har funnits 
där. Om man tänker på vissa av… korallreven till exempel utanför Norges kust, så har 
man uppskattat att några av dem etablerades där ungefär vid förra istidens slut, för 8-
9000 år sedan. Fast vi har inte riktigt… vi har inte riktigt förstått att de har funnits där för 
än ganska nyligen. Och det här är lite grann av… den marina naturvårdens svårigheter: 
att visa på saker och ting, som finns där men, trots att de är svåra att ta sig dit och känna 
på, och liksom… man måste vara väldigt duktig dykare, och det är ändå svårt för det är 
ganska besvärligt. Och generellt är det ju så att det som inte syns, det finns ju inte. Och 
det tänkte vi visa på, att det finns i alla fall, fast det inte syns… lite grann idag. Så 
generell sett tänker vi prata om ett par projekt vi vill göra för att skydda naturvärlden ute 
på områdena Fladen och Lilla Middelgrund här ute. Det finns fler havsområden än de här, 
men idag så diskuterar vi just specifikt de här. Och skälet till det kommer jag komma in 
på lite under dagens presentation.  



04:52 -En liten kort översikt av vad jag tänkte prata om idag, det är: varför är vi här, vad 
vill vi göra, så att säga. Varför vill vi göra det. Hur ser processen ut som vi har tänkt oss 
och som… ja som uppstår av de här projekten då. Hur ska vi, har vi tänkt oss att utföra 
det här, och vilka konsekvenser får det. Så det är lite grann. Sen så finns det ju då andra 
delar i det hela, som jag tänkte att… att både Viking och Bosse och Länsstyrelsen här ska 
få prata lite grann själva från. Men jag tänkte prata utifrån vårt perspektiv här.  
 
05:36 -Det här är… vi är då uppenbarligen i Varberg. Fladen och Lilla Middelgrund 
ligger utanför. Den här avgränsningen är inte någonting som… som vi har hittat på, utan 
det här är en avgränsning som finns i… i Natura2000-avgränsningen då: områdena som 
ska skyddas enligt habitat-fågeldirektiven. Vi tänkte komma in mer på i detalj om vad det 
faktiskt är för någonting, alldeles strax. Men det är mest för att visa översiktsbilden.  
 
 06:16 -Våra målsättningar, det är att… för Greenpeace jobbar för en havsmiljö i balans: 
en god havsmiljö. Ibland så blir diskussionen att den handlar bara om torsk eller om 
rödspätta… eller om lax eller… vad det kan handla om. Vår ingång här, det är faktiskt 
hela havsmiljön. Vissa naturtyper och vissa arter som behöver skydd, och som är… där vi 
som… där Sverige som land och alla EU-länder har skyldighet att skydda. Det är inta 
bara EU som har skyldighet att skydda de här utan alla länder som har skrivit under 
konventionen för biologisk mångfald har… har skyldighet att skydda även marin natur.  
 
07:15 -Och det är specifikt två naturtyper som finns här ute som vi vill skydda, och som 
ska skyddas också. Frågan är hur. Det ena är rev, och det är inte bara korallrev, utan det 
är stenrev och liknande. Så att rev är en vid bemärkelse. Den finns beskriven i en… i 
EU:s beskrivning, som jag… ja inte går in på i detalj. Men som handlar rätt mycket om 
vad… hur de ser ut, vilka strukturer som finns och som… vilka arter som finns där. Även 
sand- och grusbankar är ett sådant här habitat, en sådan naturtyp som finns här. Som man 
oftast inte har så mycket uppmärksamhet på, men som… som är en av dem som ska 
skyddas. Och det är som sagt inte bara Sverige eller ens EU, men i EU:s… inom EU så 
har vi en struktur för hur detta ska gå till. En lagstiftning.  
 
08:25 -Vad projektet inte uppnår… det här… eftersom vi fokuserar hårt på att skydda just 
naturtyperna, så finns det en massa andra saker i haven som… problem som vi inte löser. 
Det här kommer inte återskapa problemen med den otroligt dåliga torskproduktionen till 
exempel i Kattegatt. Eller beståndskrisen. Vi kommer inte lösa den otroligt dåliga… i vår 
synpunkt dåliga fiskeriförvaltning som Sverige har haft. Det här är framför allt en 
ekosystemåtgärd, och det är inte så mycket fiskeriförvaltningsåtgärd. Den lösningen 
kräver vi att vi ska lösa, men också på andra sätt. Vi löser heller inte 
övergödningsproblemen. Dåligt syresatta bottnar, jordbrukets utsläpp, skogsbrukets 
problem. Liknande saker. Avrinningen från land. Stort problem för havet, det måste vi 
också lösa. Men det här projektet syftar inte till det. Vi löser inte heller sjöfartsproblemen 
eller andra miljögiftsproblem. Det finns en massa problem kvar att lösa efter detta. Vi 
kommer inte att bli arbetslösa på väldigt, väldigt länge. Tyvärr, i det här fallet.  
 
09:53 -Staffan Danielsson- (visar en bild på en karta) Det här är mest en karta för att visa 
att mellan 2001 och 2003, är det här en trålningsintensiv… en karta över hur intensiv 



trålningen, bottentrålningen i det här fallet har varit. Och vi… om ni känner igen kartan 
så inser ni att vi är uppe… ja nu är det svårt att, nu ska vi se… Vi är här uppe… Vilket 
innebär att: under de här åren 2001-2003 så är faktiskt några av de här områdena några av 
de mest trålade områdena i hela… vad vi kan tolka: i hela världen faktiskt. Vi är 
medvetna om att det här är en… de här två åren kanske inte helt återspeglar situationen 
idag. För… man håller på och skrotar ut fartyg, situationen förändras, fisket förändras. 
Men det är en liten indikation om, och i alla fall hur situationen har sett ut i de här 
områdena. Om man tolkar den här studien rätt, som är publicerad i Aquatic Conservation 
för två år sedan, så är då… trålas det som är svart på den här bilden mellan 36 och 100 
gånger mellan… under den här tvåårsperioden. Vilket skulle innebära minst en gång i 
månaden då. Vilket, vad jag förstår… jag har i alla fall tittat i litteraturen i några av de 
områdena som trålas oftare än så.  
 
11:39 -Det här är… Natura2000 är ett nätverk av skyddad natur. Och det är 2 EU-direktiv 
som styr detta. Det ena heter Habitatdirektivet och den andra heter Fågeldirektivet. Alla 
medlemsstater, Sverige inkluderat, är helt enkelt skyldiga enligt lag… för de direktiven är 
lag. När vi gick med i EU så fick vi också en massa lagar som… inte bara 
naturvårdslagar, en massa annat också, vi blev en del i regionens gemensamma 
fiskeripolitik till exempel. Men vi fick också de här 2 naturvårdsdirektiven. De inkluderar 
väldigt… ja tusentals områden. Och… både på land och i haven förståss.  
 
12:25 -De listar i god EU-stil exakt vad som ska skyddas. Och… detaljeringskraven är 
väldigt hög. Och frihetskraven att själv förändra saker och ting i svensk 
underlagsparagrafstradition är väldigt låg. Utan här är det… det är som… det som finns 
på de här listorna ska skyddas, och det är vår skyldighet helt enkelt. Alla medlemsstater i 
EU måste upprätthålla eller restaurera så kallad gynnsam bevarandestatus i sådana här 
områden. Det innebär att de naturtyper och arter som finns här, måste ha samma 
utbredning eller öka i de här områdena. Och det är… det finns dessutom 
rapporteringskrav: väldigt väldigt tydliga, vad 6e år ska varje medlemsstat rapportera 
hur… hur den här bevarandestatusen är. Är den bra, är den gynnsam, är den dålig, 
förbättras den, försämras den, vad är utvecklingen. Man måste kolla på en lista av typiska 
arter som varierar lite grann. I skogen kan det vara vissa fågelarter eller annat, som då 
också ska ha en gynnsam utveckling. Det här är vi skyldiga att göra.  
 
13:48 -2003 så rapporterade… eller så godkände rättare sagt, EU-kommissionen de här 
två områdena. Och Sverige rapporterade dem ett par år innan tror jag… 2001 om jag inte 
minns fel. Jag är inte helt säker… det finns kanske någon som kan rätta mig där. Men 
2003 så godkände kommissionen de här områdena, och då har Sverige… efter det så har 
medlemsstaterna 6 år på sig… också fastställt enligt direktiv, att genomföra då skydd. 
Inte bara ta fram någon plan som säger vad man kanske skulle vilja göra, utan att faktiskt 
ta fram planen och se till att skyddet genomförs, planera för det. Och sen genomföra 
skyddet. Det är nästan… den tidsperioden är nästan ute, inte riktigt än. Bottentrålning är 
identifierat som ett hot mot de här bottenmiljöerna på båda områdena. Inga åtgärder är 
vidtagna förutom miljömarkens krav på tillstånd för verksamheter som kan skada 
naturvärdena. Men inget krav… prövning av det fiske som pågår. Att dra en bottentrål 
över områdets botten är inte tillståndspliktigt, men att… till exempel ansöka om sand- 



och grusutvinning från områdena eller liknande… att sätta upp en vindkraftspark eller 
någonting sådant där är inte… måste man då söka om. Så det finns ett visst skydd enligt 
miljöbalkens 7e kapitel. Men… vissa andra åtgärder, pågående användning som till 
exempel bottenfisket krävs det inte tillstånd för.  
 
15:35 - Områdena är Riksintressen. Riksintressen är en… ingen EU-lista, utan en 
nationell lista då. Som också har skydd i miljöbalken, men inte enligt EU. Utan det här är 
Sveriges nationella politik. Den finns på listan över, för naturvård, för friluftsliv samt för 
yrkesfiske då. Fast inte för infångandet av fisk, utan yrkesfiskets intressen specifikt är 
fiskreproduktionen och uppväxten. Så det är ekosystemtjänsterna som fisk… som 
yrkesfiskets intressen är listade på den här listan.  
 
16:17 -Som vi ser det är bevarandeåtgärder då enligt miljöbalkens 7e kapitel inte 
tillståndspliktiga. Där är det ju dock Länsstyrelsen som bestämmer hur det är… och den 
processen för vi. Eller den förs, och det får vi väl se när… vad som kommer ut av den. 
Men vi anser att den inte är tillstånspliktiga, men att det är anmälningsplikt.   
 
16:48 -Det här är de hot som enligt bevarandeplanerna då finns för de här två områdena. 
Övergödning förstås, för stort uttag av fisk, fisk med redskap som skadar bottnarna, tex. 
Bottentrål. Icke selektiva fiskeredskap som hotar biologisk mångfald. Samtäckt, alltäckt, 
annan exploatering, uppförande drift av vindkraftverk, grumling, förorening i utsläpp, 
kemikalier, miljögifter, eventuell svall, samt nedskräpning. Det här inte någonting som 
jag har hittat på utan det här är det som finns i den bevarandeplanen som är fastställd då 
från området. 
 
Den processen som vi tänker göra här då. Vi har då anmält vår intention att vidta 
förvarandeåtgärder i form av att placera stenblock då som trålhinder, på, som skydd för 
de här bottnarna då. Och de har vi gjort då i, till länsstyrelsen, så den processen är 
påbörjad. Vi har i dag här, och även framöver, en diskussion då med allmänhet och med 
berörda parter, alla som egentligen vill vara med och diskutera detta, alla ni som kom hit 
idag. Alla ni som deltar på vår diskussions och forum som ni ser adressen till där. Den 
diskussionen kommer vi ju föra, hur lång den är, det beror på processen, vi får ser vad 
som kommer ut, vad ni har att säga, och vad resultatet blir.  
 
Vi kommer eventuellt att förändra den genomförandeplanen och sen så tänker vi 
genomföra det här i slutet på augusti, september. Och det kommer innebära att vi då 
placerar trålhinder då på bottnarna då. Detta ska då gå till preliminärt så här: det här är 
också lite för, lite öppet, därför att den här processen ska få en chans att påverka hur detta 
ska gå till men vi har planerat för att placera dom här bottnarna på preliminärt mellan 22 
och 35 meters djup framförallt för att ovanför detta är det ganska så, dels är det en hel del 
mälbottnar som vi då tänker försöka undvika förstås. Mäl är en kalkinkustrerande alg, 
som bildar samhällen på ljusbottnar, men bara dom som ligger verkligen skyddade. För 
att dom här är väldigt, väldigt känsliga för bottentrålning så att dom områden som redan 
har kommit åts av bottentrålning finns nog väldigt lite kvar av av mäl, samhällena kvar 
på. Så det är en väldigt vacker liten alg. 
 



Det finns också bubbelrev, också ett natura2000habitat som Sverige av på grund av dålig 
kunskap inte har rapporterat till EU att vi har. Bubbelrev är naturtyper som bildas när 
framförallt metangas läcker ut till botten, och det här finns då ute på, dels här ute vid, på 
Flan och lilla Middelgrund, också den danska sidan av Kattegatt men också uppe i 
Skagen. Så vi har i betydligt större omfattning än vad vi har trott förut. Kommissionens 
inställning, EU kommissionen inställning, är att alla förekomster av bubbelrev ska 
skyddas så att det är så, för att det är så oerhört känsligt. 
 
Så dem ska vi naturligtvis undvika och dem, vi har en del koordinater på var de här finns. 
Dom är, stenblocken som sådan är obehandlade, stora granitblock av natursten och de 
flesta av dem kommer ifrån södra Norge och härifrån Halland. Så att vi lägger ingenting, 
vi adderar ingenting till havsmiljön som inte redan så att säga finns där i form av nya, ja 
ämnen så att säga. Det är för oss väldigt viktigt. 
 
 
21:33 -Det här kommer naturligtvis att få konsekvenser, dem här blocken kommer att 
hindra bottentrålning, det har vi sett från de, från dom, den placering vi gjorde i tyska 
ekonomisk zoon i förra sommaren, förra året, i det natura2000området som heter Sylt 
Auserif, Sylts yttre rev. Vi har sett att från, från, ja från fartygsdata att vi, att områdena 
trålats mindre helt enkelt, eller att nästan ingenting från vad jag tolkade den datan rätt då.  
 
Vi tror att naturtyperna, rev och sandbarken kommer däremot att, kommer därmed att bli 
skyddade från fysiska skador, och fisk ingår sist jag kollade i ekosystemet, och kommer 
därmed också att gynnas för alla sorters fiskare och för ekosystemet i stort. Fisket 
kommer att få begränsningar i tillträde till områdena. Detta har EU sagt att man kan 
kompensera ekonomiskt, och det tycker vi att det ska man också göra för att detta blir en 
tillträdesbegränsning. Hur mycket det i verkligheten kommer att begränsas är en öppen 
fråga. Det, vi vet att yrkesfiskarna här i Halland har ett väldigt, väldigt, väldigt positivt 
program för hur man ser på framtiden i fisket i Kattegatt. Ett, en vision som jag skulle 
vilja se även andra yrkesfiskare ha när man har, när man har förstått väldigt mycket och 
det kommer vi att prata en hel del om. Men där är, vi tror kanske att dem här 
begränsningarna kanske kan mildas så mycket som möjligt. Men någonstans måste 
åtgärder komma, någon gång, för att medlemsstatens ansvar är att dem här naturvärdena 
bibehålls eller restaureras. Någon gång kommer åtgärder att tas, av någon och det är 
statens ansvar, och i Sverige så finns det en upp, en uppdelning av arbete, där 
länsstyrelserna ska genomföra natura2000 och skyddet av dem i Sverige. Länsstyrelserna 
har ett inte så väldigt enkelt uppdrag att göra det, åtgärder som, som resulterar, innebär 
begränsningar av fiske måste tas i samråd eller begäras från fiskeriverket, någonting som 
inte alltid är särskilt lätt. Så fiskeriverket har ett stort ansvar för frågan tillsammans med 
länsstyrelsen, men det är länsstyrelsen som beslutar. Och om dessa åtgärder helt enkelt 
inte tas så är det ytterst EU kommissionen som då kommer att stämma Sverige, då 
hamnar i EU domstolen då, om detta inte inträffar.  
 
Vi hoppas att kunna lösa detta tillsammans, det vore fruktansvärt, fruktansvärt roligt, och 
vi hoppas däremot att i och med detta är ni alla välkomna in i den här processen som vi 
hoppas ska kunna ge oss en betydligt bättre havsmiljö, någonting som jag tror att, tycker 



att vi alla förtjänar. Jag hoppas att ni stanna och delta och lyssna på resten av 
presentationen och diskussionen och dessutom på vår blogg. Det är egentligen ett forum 
helt enkelt, där vi samlar kommentarer, diskussioner på alla sätt helt enkelt. Det är i form 
av en blogg, men det är, syftet är att ha en så bred koncentration, en så bred process som 
möjligt. Välkomna allihopa in där. Tack så mycket. (applåder)  
 
26:19 -Gunilla Ivarsson-  Tack så länge Staffan. Har ni frågor till Staffan om hans 
presentation eller processen i övrigt, så håll kvar dem i huvudet eller skriv ner dom så får 
ni chans att ställa dom sen efter kaffet. Låt oss lösa detta tillsammans var Staffans 
slutord, kan det bli en övergång kanske till… 
 
26:43 -Slut- 
 


