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Länsstyrelsen Gävleborg önskar synpunkter på 
förslag om ett nytt marint fågelområde till Natura 
2000-nätverket. 

  
Länsstyrelsen föreslår att hela Important bird and biodiversity area 
(IBA) Norra Hälsinglands Skärgård ska pekas ut som nytt Natura 2000-
område med stöd av EU:s fågeldirektiv (SPA) inklusive ett litet utökat 
område norr om IBA-området och önskar nu få in synpunkter på detta 
förslag. 

Till grund för förslaget biläggs inventeringsunderlag samt kartor. 
Utpekandet av området kan komma att innebära åtgärder för att 
upprätthålla ett skydd för de utpekade fågelarterna i området. De 
åtgärder som skulle kunna komma ifråga är: 

• Begränsning av exploatering. Exempelvis vindkraft. 

• Behov av tillstånd för verksamheter med hänsyn till N2000. 

• Kontrollåtgärder mot predatorer såsom exempelvis mink. 

• Tillträdesbegränsningar i häckningsområden. 

• Fiskebegränsningar med mängdfångande redskap som kan ge 
bifångster eller skada födotillgången för de fågelarter som 
föreslås skyddas. Dessa fångstbegränsningar måste studeras i 
relation till uppskattningar av fåglars efterfrågan på föda per 
område och säsong vid utformningen av bevarandeplan. 

• Sjötrafikbegränsningar, som att begränsa trafiken till de djupaste 
områdena mellan Jättholmarna och Korvgrund och begränsa 
mängden båttrafik beroende på säsong. 

• Andra skötselåtgärder som att undvika igenväxning. 

• Uppföljningsprogram. 

Innan det blir aktuellt med införandet av åtgärder behövs dock en 
uppföljning över området. Detta för att se vilka åtgärder som krävs för 
att på bästa sätt kunna skydda de fågelarter som finns i området och som 
avses att skyddas genom fågeldirektivet. 
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Bakgrund 
Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna hålla koll på de platser 
där vilda fåglar trivs och dit de återkommer för att exempelvis häcka, 
rasta eller söka föda. De mest betydelsefulla fågelområdena ska vara 
Natura 2000-områden. 

EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel av 
våra marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. De utgår från de 
IBA-områden som BirdLife International pekar ut som särskilt 
betydelsefulla för fågellivet. Kommissionen bedömer att Sverige inte 
uppfyller kraven i fågeldirektivet och har tagit ett första steg i en rättslig 
process. 

Regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska 
kompletteras. Därmed har tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, fått 
i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-
nätverket.  

I Gävleborgs län berörs IBA-området norra Hälsinglands skärgård. 

Länsstyrelsen Gävleborg har därmed fått i uppdrag att ta reda på vilken 
betydelse som länets IBA-område har för sjöfåglarna och föreslå nya 
områden som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket. Förslaget ska 
redovisas för Naturvårdsverket senast den 22 augusti 2022. I uppdraget 
ska Länsstyrelsen informera fastighetsägare och andra sakägare om 
processen och om vilka konsekvenser nya fågelområden kan få. Med 
anledning av detta skickar vi detta förslag till er med möjlighet till att 
yttra er. 

Synpunkter inkomna under yttrandetiden kommer att sammanställas och 
tillföras slutredovisningen till Naturvårdsverket. 

Vi ser gärna att ni inkommer med möjliga synpunkter på den 
uppdaterande planen senast den 2022-07-06. Synpunkter ska skickas 
till gavleborg@lansstyrelsen.se och anges som ”Yttrande om nytt Natura 
2000-område <Ert namn/organisation> DNR 4489-2021”.   

 

Peter Nordling 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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