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Angående förslag till bildande av naturreservat i södra Kattegatt 

 
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige har av Länsstyrelsen 
Skåne erbjudits möjlighet att lämna synpunkter i 
reservatsbildningsprocessen gällande ett havsområde i södra Kattegatt 
(”Skånska Kattegatt”). Undertecknad redogör här nedan kortfattat för 
våra ställningstaganden i frågan. 
 
BirdLife Sverige ser mycket positivt på planerna att bilda ett nytt 
naturreservat i södra Kattegatt. Området är av stor betydelse för 
framförallt rastande och övervintrande sjöfåglar, varav flera har 
minskande populationer som behöver utökat skydd. Vi ser vidare fram 
emot de planerade flyginventeringarna för att skapa en tydligare bild av 
hur fåglarna utnyttjar området. Naturreservatets slutgiltiga gränser bör 
anpassas efter inventeringsresultaten. 
 
BirdLife Sverige delar länsstyrelsens uppfattning att bottentrålning inte 
ska förekomma inom reservatets gränser samt en buffertzon utanför 
dessa. Det strider mot innebörden av ett naturreservat att bedriva 
verksamhet som skadar reservatets ekosystem, vilket bottentrålning 
definitivt gör. 
 
Vår bestämda uppfattning är vidare att inget fiske som riskerar att 
medföra betydande bifångster av sjöfåglar bör tillåtas inom reservatet, 
åtminstone inte under perioden 1 oktober – 15 maj då koncentrationen av 
rastande och övervintrande fåglar är störst. 
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För att minska risken för oljespill bör så stora delar som möjligt av det 
föreslagna reservatet ritas ut som ”AtbA” (Area to be Avoided) på 
sjökorten. Vi är medvetna om att reservatet berörs av viktiga sjöfartsleder 
och att viss båttrafik måste tillåtas, men vill härmed poängtera vikten av 
att den begränsas så långt möjligt är. De otaliga mindre oljespill som 
sjöfarten regelbundet producerar, ofta helt avsiktligt, är nämligen ett av 
de allvarligaste hoten mot koncentrationer av sjöfåglar. 
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