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Synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens utkast till havsplanering 
för Bottenviken, Östersjön och Västerhavet 

 
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige (SOF-BirdLife) har inbjudits 
att komma med synpunkter på det underlagsmaterial som hittills tagits fram i 
processen för att presentera en statlig havsplan för rubricerade 
vattenområden. BirdLife Sverige välkomnar initiativet och önskar vara delaktig 
i det fortsatta arbetet med planerna. Våra synpunkter kan komma att behöva 
kompletteras med nya uppgifter framöver.  
 
Inledningsvis vill vi poängtera att BirdLife Sverige ser mycket positivt på att 
HaV pekar ut relativt stora naturvårdsområden. Så som vi förstår det är tanken 
att begränsa exempelvis båttrafik och fiske inom dessa, vilket vore ett stort steg 
framåt eftersom exempelvis marina Natura 2000-områden idag åtnjuter 
väldigt bristfälligt skydd, om ens något i vissa fall. 
 
 
ÖSTERSJÖN; HOBURGS BANK OCH MIDSJÖBANKARNA 
 

I Östersjön har vi starkast synpunkter på planeringen som rör Hoburgs bank 
och Midsjöbankarna. Regeringen har föreslagit ett SPA-område som ska täcka 
en mycket stor yta i denna region, men undantagit Södra Midsjöbanken från 
detta. BirdLife Sverige riktar skarp kritik mot förslaget, bland annat så till vida 
att det strider mot reglerna för utpekande av naturskydd att undanta ett av de 
allra viktigaste områdena från den yta som ska skyddas. Södra Midsjöbanken 
utgör nämligen, tillsammans med Hobubrgs bank och Norra Midsjöbanken, det 
mest koncentrerade och viktigaste området i Världen för den globalt hotade 
alfågeln (Clangula hyemalis). Södra Midsjöbanken hyser vintertid också 
betydande koncentrationer av exempelvis tobisgrissla (Cepphus grylle). 
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Det finns tydliga belägg för att alfåglar (och andra sjöfåglar) undviker 
vindkraftparker till havs1 och de förefaller inte anpassa sig till vindkraftverken 
efter hand. Därför kan vi inte acceptera en exploatering av Södra Midsjöbanken 
för vindkraft! [I övrigt anser BirdLife Sverige att placering av vindkraftparker 
till havs kan vara en bra strategi för att producera miljövänligare el. En enkel 
tumregel för att undvika konflikt med viktiga rast- och övervintringsplatser för 
sjöfåglar är att placera vindkraftparker på större djup än 30 meter, vilket görs 
i stor utsträckning i exempelvis Nordsjön.] Det kan också poängteras att det på 
den polska sidan av Södra Midsjöbanken försiggår omfattande sandsugning. 
Hur detta kan komma att påverka bottenfaunan, och i förlängningen 
utsjöbankens ekosystem, är okänt. 
 
Skyddet av Hoburgs bank och Midsjöbankarna måste stärkas genom 
begränsningar av sjöfart och fiske. För att uppnå detta föreslår vi en tydlig 
kanalisering av sjöfarten, i linje med vad HaV föreslår enligt föreliggande 
utkast. Det lär emellertid bli mycket svårt för sjöfarten att acceptera att helt 
undvika passage genom detta stora område. Men att dirigera sjöfarten att 
antingen passera väster om Norra Midsjöbanken (och vidare upp mellan Öland 
och Gotland) eller i en strikt kanal mellan Norra och Södra Midsjöbanken (och 
sydost om Hoburgs bank) borde ses som en bra kompromiss. Sjöfartstrafiken 
bör förskjutas relativt längt väster om Norra Midsjöbanken, eftersom 
koncentrationer av alfågel normalt uppehåller sig där. Sjöfartsled bör ej 
passera mellan Gotlands sydspets och Hoburgs bank! Idag sker också en 
betydande sjöfartstrafik rakt över utsjöbankarna. Denna bör begränsas till nära 
noll. 
 
För att sjöfarten ska följa föreslagna riktlinjer är det högst väsentligt att 
Hoburgs bank och Midsjöbankarna ritas ut som ”atba” (areas to be avoided) på 
sjökorten. Det räcker således inte med att peka ut dem som Natura 2000! 
 
Vad gäller fiske är vår bestämda uppfattning att nätfiske ej bör bedrivas på 
lägre djup än 30 meter i områdena runt Hoburgs bank och Midsjöbankarna 
under perioden 15 oktober – 15 april. Detta inbegriper alfågelns huvudsakliga 
övervintringsperiod, då betydande antal riskerar att fastna som bifångst i 

                                                        
1 Petersen, I.K. et al. 2013. Assessing cumulative impacts on long-tailed duck for the Nysted and Rødsand II 

offshore wind farms. Report commissioned by E.ON Vind Sverige AB. Aarhus University, DCE – Danish Centre for 

Environment and Energy. 28 pp. 
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fisknät. Sannolikt kommer inskränkningen inte att ha någon större påverkan 
på yrkesfisket, eftersom torsken då generellt befinner sig på djupare vatten och 
piggvaren främst är närvarande i detta område under sommaren. 
 
 
ÖSTERSJÖN; SALVOREV – KOPPARSTENARNA 
 

Fartygstrafiken mellan Fårö och Gotska sandön går genom Natura 2000-
området Salvorev – Kopparstenarna, som är ett viktigt område för sjöfågel. 
Liksom vid Midsjöbankarna och Hoburgs bank riskerar stora mängder fåglar 
att drabbas av eventuella oljeutsläpp, varför fartyg bör dirigeras runt detta 
område. För att undvika antalsmässigt stora bifångster av sjöfåglar bör även 
nätfiske begränsas på samma sätt som föreslagits söder och sydväst om 
Gotland.  
 
 
VÄSTERHAVET; MIDDELGRUNDEN OCH RÖDE BANK 
 
Liksom Midsjöbankarna och Hoburgs bank i egentliga Östersjön exemplifierar 
Middelgrunden och Röde bank sådana grunda havsområden som, trots att de 
är få till antalet och täcker en mycket begränsad yta, har stor ekologisk 
betydelse, bl.a. för att de håller internationellt betydelsefulla nivåer av 
sjöfåglar. Inventeringar under åren 1988 – 1993 visade att minst tio fågelarter 
förekom i Kattegatt med sådana antal (>1 % av regionens population) att de 
betraktas som internationellt betydelsefulla områden för respektive arter. 
Exempelvis uppskattades i medeltal närmare en halv miljon sjöorrar (Melanitta 
nigra) befinna sig i området, vilket utgjorde 38 % av det europeiska 
vinterbeståndet. (Under en vinter räknades inte mindre än 940 000 sjöorrar på 
den danska sidan av Kattegatt.) 
 
Sillgrissla (Uria aalge) och tordmule (Alca torda) förekommer också i 
betydande antal vid Middelgrunden och Röde bank. I januari 1992 och 1993 
beräknades antalet sillgrisslor i Kattegatt till 66 000, varav 35 % återfanns på 
Middelgrunden. Antalet tordmular angavs vid samma inventering vara 130 
000, varav hälften på Middelgrunden. För båda dessa arter utgör dessa antal 
betydande andelar av deras respektive europeiska populationer. BirdLife 
Sverige anser, utifrån ovanstående, att naturområdena som inkluderar 
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Middelgrunden och Röde bank ska undantas från såväl fartygstrafik som 
nätfiske. 
 
 
BOTTENVIKEN; SÖDRA BOTTENHAVET 
 

I den sydligaste delen av Bottenhavet sammanstrålar fem stora sjöfartsleder i 
ett nav som ligger i en region med stora värden för sjöfåglar, däribland 
kolonihäckande arter som silltrut (Larus fuscus fuscus) och skräntärna 
(Hydroprogne caspia), som båda är med på svenska rödlistan och för vilka 
Sverige har ett betydande globalt ansvar. Mot bakgrund av data som BirdLife 
Sverige samlat in med hjälp av sändarförsedda fåglar bör de viktigaste 
födosöksområdena pekas ut som naturområden. Såväl sjöfart som fiske bör 
begränsas inom dessa. Fartygsleden till/från Gävle bör, oavsett eventuell 
energiutvinning på Campsgrund, gå norr om det utpekade naturområdet B16. 
 

 
På bilden syns rörelsemönster från skräntärnor. Området norr (Campsgrund) och 
väster om kolonin används under försommaren för fiske av strömming.  
 
Kolonin med skräntärnor vid Nordupplandskusten är Sveriges största. Där 
häckar drygt 25 % av landets skräntärnor och mer än var tredje ”svensk” 
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skräntärneunge kläcks just där. Detta är idag en av få svenska kolonier där 
häckningsframgången är god. Kolonin är därmed av största vikt för det svenska 
beståndet. Den är belägen några kilometer SSO om Campsgrund, varför vi inom 
BirdLife Sverige ser mycket negativt på en eventuell vindkraftsetablering där. 
Det är helt enkelt alldeles för riskabelt att anlägga vindkraftparker inom 
rödlistade arters viktigaste födosöksområden och dessutom i strid med 
artskyddsförordningen. 
 
Även grundområdena längre norr om Camps grund, Finngrunden och Västra 
banken (B8, B9 och B10) är viktiga områden för silltrut. Silltrutarna i den 
studerade skärgården använde sig främst av dessa områden för att finna föda 
under häckningssäsongen. Även i detta område behöver således stor hänsyn 
tas till områdets betydelse för häckande fåglar. 
 

 
Ovanstående bild visar hur silltrutar (rasen fuscus) i Björns skärgård uteslutande 
rör sig mot NO för att finna sin föda. Anläggande av vindkraftparker vid dessa 
grundområden kan få mycket negativa konsekvenser för naturvärden i området.  
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RÅDANDE KUNSKAPSBRIST 
 

Vi kan konstatera att kunskapen är bristfällig om för fåglar viktiga marina 
födosöksområden, i synnerhet under sommarhalvåret. BirdLife Sverige har 
tillsammans med Lunds Universitet bedrivit studier vid fågelkolonier på bl.a. 
Karlsöarna och i Björns skärgård. Där har främst fiskätande arter såsom silltrut, 
skräntärna, sillgrissla och tordmule följts med GPS-loggar. Studierna har visat 
att dessa arter ofta förflyttar sig mycket långt för att söka föda, måsfåglarna 30–
80 km och alkorna 30–50 km. Det har också visat sig att i de flesta fall väljer de 
ett antal fiskeplatser där det mesta fisket sker. Dessa områden är mycket 
viktiga för fåglarna och kräver därmed stor naturvårdshänsyn. 
 
Ovanstående beskriver ett generellt mönster där fiskätande fåglar som häckar 
i kolonier rör sig betydligt längre från boplatsen för att hämta föda jämfört med 
t.ex. änder och gäss, som i allmänhet finner sin föda på eller i alldeles nära 
anslutning till där de häckar. För den senare gruppen fåglar fungerar det skydd 
som finns idag bättre än vad det gör för kolonihäckande fiskätare. 
 
Förutom vid Karlsöarna och Björns skärgård finns ett antal andra mycket 
viktiga kolonier där liknande studier behöver genomföras för att kunna 
kartlägga de viktigaste områden som fåglarna i dessa kolonier använder. 
BirdLife Sverige efterlyser därför resurser för att sådan kartläggning ska kunna 
ske snarast och att den nya kunskapen vägs in i vilka områden som ska avsättas 
för naturvård. Exempel på kolonier som behöver studeras är Gran i 
Hälsingland, Bonden i Ångermanland, Rödkallen i Norrbotten, Yttre Bråviken 
och Gryts skärgård i Östergötland samt grisslekolonierna i Stockholms 
skärgård vid Grän, Gunnarsstenarna, Understen och Svenska högarna. I 
Västerhavet finns viktiga kolonier vid t.ex. Nidingen, Soteskären och 
Väderöarna. Redan nu bör påpekas att exempelvis de stora kolonierna med 
silltrut och tobisgrissla vid bl.a. Gran i Hälsingland saknar närliggande 
naturvårdsområden i havsplanen. 
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Rörelsemönster från sillgrissla (Uria aalge) häckande på Stora Karlsö. Bild från 
Tom Evans och Susanne Åkesson, Lunds Universitet och Baltic Seabird Project. 
 
 
Studier av sillgrisslor och tordmular på Stora Karlsö visar att många av 
sillgrisslorna fiskar NNO om Öland (i område Ö28, men även i norra delarna av 
Ö27). Med tanke på Karlsöarnas betydelse när det gäller sillgrisslor och 
tordmular i Östersjön bör det inom det inom dessa områden vara rimligt att 
införa fiskebegränsningar av skarpsill/strömming under senvår/försommar, 
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dels för att minska konkurrens om fisken under dessa tider, men även minska 
risken för bifångster vid nätfiske. Den utrotade fartygsleden bör dirigeras öster 
om Ö28. 
 
De relativt få tordmular som studerats indikerar att även områden sydväst om 
Gotland kanske borde pekas ut som naturområden. 

 
Rörelsemönster från tordmule (Alca torda) häckande på Stora Karlsö. Bild från 
Tom Evans och Susanne Åkesson, Lunds Universitet och Baltic Seabird Project. 
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