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Förslag till Natura 2000-område för tumlare i Hanöbukten 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget om Natura 2000-område för 

tumlare i Hanöbukten och lämnar följande synpunkter. 
 

Konsekvenser av förslaget 
 

Generellt anser vi att underlaget är mycket vagt. Det pekar varken ut speciellt skyddsvärda 

delområden av det extremt stora Natura 2000-området som föreslås eller vilken typ av 

specifika skydd för tumlare som är aktuellt.   
 

Det småskaliga, kustnära yrkesfisket i Blekinge är redan hårt trängt av vattenmiljöproblemen 

i Hanöbukten, en fiskeripolitik som gagnar storskalighet, expanderande utbredning av säl 

och mellanskarv, sviktande bestånd av vissa fiskarter och befintliga områdesskydd. Mycket 

av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket, både avseende avsalufiske och husbehovsfiske, 

har försvunnit eller utarmats. Att som lök på laxen utvidga områdesskyddet med ett Natura 

2000-område som nästan täcker hela länets yttre kustvatten riskerar att ytterligare decimera 

det blekingska kustfisket.  
 

Det är viktigt att ha med sig insikten om att människan är en del av ekosystemet och utifrån 

ett sådant perspektiv hitta en balans mellan brukande och bevarandeintressen. Människors 

möjlighet att bo och försörja sig på landsbygden, i detta fall kust och skärgård, måste vägas 

in. Människors närvaro och verksamhet är förstås en viktig förutsättning för att uppnå 

miljömålet Levande kust och skärgård.  
 

Konsekvensen om förslaget genomförs, är att det kommer att bli svårare att utöva torskfiske 

vilket i sin tur kommer att öka fisketrycket inomskärs efter andra arter. Ett sådant scenario 

gör det än viktigare att utveckla modell för lokal förvaltning av enskilt vatten i Blekinges 

skärgårdar 
 

Alternativa vägar 
 

Vi är övertygade om att det i nära samverkan och dialog med näringen går att utveckla 

metoder för ett hållbart fiske som minskar skadorna på tumlare utan att det bildas ett 

gigantiskt Natura 2000-område. Ett sådant vägval skapar engagemang samt betydligt bättre 

samtalsklimat för ett uthålligt nyttjande av fiskresurser och ekosystem. Lokal delaktighet i 



 

förvaltning och beslut ger förankring av regelverk, ökat engagemang och samhällsvinster i 

alla led. 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund vill i sammanhanget påpeka att vi argumenterar starkt för 

behovet av en lokal förvaltningsmodell för syd- och ostkustens enskilda fiskevatten. De 

lokala förhållandena är av stor betydelse för fiskbeståndens utveckling. En åtgärd som 

tillämpas i ett område och på ett visst bestånd, och där ger en förväntad effekt, behöver 

nödvändigtvis inte ge samma effekt i ett annat område eller på ett annat bestånd. Lokal 

förvaltning och lokalt anpassade åtgärder är därför i de flesta fall nödvändigt för en 

ändamålsenlig beståndsvård.    
 

Förslag till förvaltningsmodell för kust och skärgård 
 

Vår generella uppfattning är att förvaltningen av kust/skärgårdsvattnen har stora brister och 

att det måste skapas en aktiv, skräddarsydd lokal förvaltning för överblickbara delområden 

där det idag råder fritt handredskapsfiske.  
 

I sötvatten utan frifiske har det bildats cirka 2 000 fiskevårdsområden med en äganderättslig 

plattform, rådighet över förvaltningen och möjlighet att bygga upp en fiskevårdsekonomi. 

Detta har kunnat ske tack vare lagen om fiskevårdsområden. Denna möjlighet saknas längs 

kusten/skärgården vilket innebär att fiskeförvaltningen inte fungerar. Här saknas alltså lokal 

förankring, ekonomisk bas för fiskevård och långsiktighet. 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbundet har ett konkret förslag på förvaltningsmodell som skapar 

incitament för aktiv lokal skräddarsydd fiskereglering, konkreta fiskevårdsåtgärder och 

fisketillsyn. Det är en förvaltningsmodell som stärker det lokala ansvaret, genererar 

fiskevårdsmedel och dessutom öppnar kanaler för en tydlig dialog mellan myndigheterna 

och en idag splittrad ägarkrets. Behovet av fredningsområden och områdesskydd kan 

exempelvis med fördel förankras och lösas inom ramen för en sådan lokal 

förvaltningsmodell. Vårt konkreta förslag är att det införs en särskild fiskevårdsavgift för 

handredskapsfisket inom dessa områden, eventuellt uppdelad i länsvisa avgifter. Initialt 

kanaliseras en betydande del av de influtna medlen till bildande och utveckling av lokala 

fiskevårdsområden enligt insjömodellen. Avgiften genererar även medel till 

miljöövervakning och lokalt åtgärdsarbete. Någon inskränkning i allmänhetens tillgång till 

fiske, annat än av biologiska fiskevårdsskäl, behöver inte följa av detta. Tillgängligheten blir 

densamma som för det fria handredskapsfisket. Genom modellen skulle det även skapas en 

stabil och trygg plattform för utveckling av småskalig fisketurism i skärgården inte minst 

som diversifieringsalternativ för kust- och skärgårdsfiskeföretagare. En lokal 

fiskeförvaltning är ett klokt och fruktsamt sätt att stimulera denna diversifiering som även är 

nödvändig för de socioekonomiska ambitionerna i miljömålet Levande kust och skärgård.    
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