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Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det de-

mersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har 

medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt 

hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet 

och kvalité.   

Regeringen har gett länsstyrelserna i kustlänen i uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden 

för de kust- och havsområden som är mest betydelsefulla för vilda fåglar. Länsstyrelsen i Hal-

land har fått i uppdrag att utreda värdet av IBA-området Lilla Middelgrund. Naturvårdsenheten 

föreslår att det befintliga N2000-området Lilla Middelgrund utvidgas (30 000 hektar), det be-

fintliga N2000-området Fladen kompletteras till att även bli SPA-område för sillgrissla, tord-

mule och tretåig mås, det befintliga N2000-området Stora Middelgrund och Röde bank kom-

pletteras till att även bli SPA-område för sillgrissla, tordmule samt tretåig mås samt att det 

befintliga N2000-området Morups bank kompletteras till att även bli SPA-område för sill-

grissla, tordmule och tretåig mås.  

I ljuset av den gedigna kunskapsinsamling som gjorts vill SFPO peka på den risk som fågel-

samhället står inför i anledning av att Kattegatt inom kort riskerar att till stor del bestå av marina 

vindkraftsparker. Oavsett hur många skyddade områden som föreskriftsfästs så kommer fågel-

populationerna att påverkas negativt av en storskalig marin vindkraftsutbyggnad.   

http://www.sfpo.se/


 

 

Det fiske som bedrivs i området upplever ej att det föreligger någon konflikt vad gäller fågel-

skydd. Vår uppfattning är därför att det inte föreligger något behov av någon ytterligare fiske-

reglering.  

SFPO delar Naturvårdsenhetens bedömning att det föreliggande förslaget bidrar till att avhjälpa 

bristen på N2000-områden för fåglar.  

SFPO vill i sammanhanget avslutningsvis dels peka på den problematik som yrkesfisket med 

flera upplever i förhållande till skarv, ävensom det inte är föremål för denna remiss. Det finns 

alldeles för mycket skarv, som äter alldeles för mycket fisk. Denna problematik förtjänar att tas 

på allvar och bör så snart som möjligt föranleda handling.  
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