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Remissvar avseende ”Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund 
med anledning av Regeringsuppdrag, Länsstyrelsen Skåne. 
 
Regeringen har gett Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för marint 
områdesskydd i Öresund vilket redovisas i ”Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga 
marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag”. I denna redovisas förslag på 
utökat skydd i 11 smärre områden. Dessutom föreslås HELCOM MPA för hela Öresund. 
Dessutom finns förslag till övriga åtgärder/rekommendationer bland annat hela Öresund 
som Biosfärområde, olika fiskevårdsåtgärder och regleringar, åtgärder som motverkar buller 
och utfyllnader mm. 
 
Öresundsfonden anser att Länsstyrelsens förslag utmynnar i en mängd små detaljer som 
leder bort tankarna från helhetsperspektivet. Många små områden med delvis olika 
skyddsbestämmelser är inte det primära utan det bör vara att skydda hela Öresund som det 
unika farvatten det är. Detta bör ske i samarbete med Danmark genom strikta övergripande 
bestämmelser för hela området. Lämpligen kan detta ske genom att bilda en gemensam 
Nationalpark vilket skulle ge ett legalt skydd och samtidigt höja Öresunds och regionens 
anseende internationellt. Nationalpark är ett för allmänheten väletablerat och välkänt 
begrepp som inger respekt i detta sammanhang. En internationell nationalpark har redan 
bildats i Vadehavet av Danmark, Tyskland och Holland (Vadehavet 2021). Bildandet av 
nationalparken har resulterat i mycket positivt och tryggar områdets framtid (Miljövärdering 
Vadehavet 2014-2018).  

Om man bildar en nationalpark tillsammans med Danmark kan man införa gemensamma 
regler som är till gagn för oss alla. Öresunds rika naturmiljö kan utvecklas på ett naturligt 
sätt. Fisket kan bedrivas på ett hållbart sätt med tydliga gemensamma regler för båda 
länderna. Man kanske kan utveckla försäljning av dagsfärsk miljövänligt fångad fisk i 
hamnarna runt Sundet. Fisken i Öresund innehåller ovanligt låga halter av miljögifter. 
Rűgensillen, som finns här under större delen av året, är rena hälsomaten! Vrak kan skyddas 
och övervakas från plundring och från fiskeredskap som fastnar. Man kan bygga upp 
möjligheter till ekoturism som kan innehålla allt från ekologisk mat från Öresund till hållbart 
sportfiske, informationsturer där man får veta allt från världsarvet Kronborg till Öresunds 
unika bofasta innevånare. Fartygstrafiken kan passera som tidigare precis som när det gäller 
Kosterhavets nationalpark (Naturvårdsverket 2009). Däremot kan man exempelvis föreslå 
att hamnarna i Öresund inte tar emot fartyg som inte använder miljöbästa teknik avseende 
utsläpp till luft och vatten samt spridningen av invasiva arter. Trålfiskeförbudet bör 
dessutom stärkas och hårdbevakas samt implementeras av biologiska skäl. Vi kan också 
samordna insatserna mot klimatförändringar. Det finns massor som vi kan komma överens 
om och som gynnar oss alla om vi får behålla ett Öresund som utvecklas naturligt. Det 
kommer även att gynna oss i våra relationer med omvärlden om vi visar att vi kan förvalta 
vår närmiljö på ett hållbart sätt! 
 



 

Det är därför högst anmärkningsvärt att Länsstyrelsen inte förordar bildandet av en 
Nationalpark. Öresundsfonden har redan 2013, tillsammans med en rad stora 
miljöorganisationer, uppmanat regeringarna i Sverige och Danmark att bilda en nationalpark. 
Svaret var 2013 positivt från båda regeringarna. Härefter har Länsstyrelsen i Skåne haft 
uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten att utreda möjligheterna för Nationalparken. 
Något som inte fullföljts och nu utmynnar i ett förslag som kan bli kontraproduktivt eftersom 
vare sig HELCOM MPA eller Biosfärområde ger något rättsligt skydd åt Öresund.  
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