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Synpunkter från SFPO i anledning av förslag till utpekande av marina Na-

tura 2000-område för fåglar (SPA), dnr 511-25173-21 

 

 
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.   

Kommissionen anser att Sverige har brister i ett antal marina N2000-områden för fåglar. Den 

menar att flera mycket betydelsefulla marina fågelområden inte i tillräcklig omfattning pekats 

ut som N2000-områden enligt fågeldirektivet. Regeringen har därför beslutat att Sveriges 

N2000-områden för fåglar ska kompletteras. Länsstyrelsen Skåne har tagit fram förslag till av-

gränsning av fyra nya och utvidgade N2000-områden: Lommabukten (SPA), Nordöstra Skånes 

skärgårdskust (SPA), Lundåkrabukten (utvidgning av SPA) och Nordvästra Skånes havsom-

råde (utvidgning av SPA). 

Underlagsrapporten indikerar att ett omfattande och gediget arbete har gjorts.   

I avsnitt 7, som handlar om hotbilder, anges att potentiella hot mot sublittorala sandbankar 

(1110), blottade sand- och lerbottnar (1140) och rev (1170) med blåmusselbäddar är trålning, 

muddring, dumpning samt utvinning av sand och sten. SFPO anser att trålning, som är 
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livsmedelsproduktion, inte ska jämföras med muddring, dumpning och utvinning, som alla är 

långt mycket mer ”negativt påverkande”.  

I avsnitt 8, förslag till åtgärder för begränsning av störningar och påverkan, vill vi framföra att 

fisket inte utgör något problem i förhållande till fåglar och att det därför inte föreligger något 

behov av åtgärder vad gäller det yrkesfiske som bedrivs i de aktuella vattnen.  

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, långt mycket mer än vad yrkesfisket 

fiskar. Denna problematik förtjänar att tas på allvar och bör så snart som möjligt föranleda 

handling.  

SFPO vill också peka på den risk för fåglar som följer av den omvälvande förändring som vi 

nu står inför med en explosionsartad utbyggnad av storskaliga marina vindkraftparker. Oavsett 

hur många skyddade områden som föreskriftsfästs så kommer fågelpopulationerna att påverkas 

negativt av en storskalig marin vindkraftsutbyggnad.   
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