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Avvikande mening i uppdraget att föreslå Natura 2000-områden för tum-
lare Phocoena phocoena 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län bör föreslå att nätverket Natura 2000 kompletteras med Hanöbukten och 
att befintligt område Pukaviksbukten (SE0410068) kompletteras med arten tumlare. Ett sådant för-
slag innebär att nätverket stärks med avseende på tumlare. Delpopulationen av tumlare i Östersjön är 
liten och har minskat drastiskt sedan 1960-talet. Tumlaren är idag listad som sårbar och Östersjöpo-
pulationen är akut hotad enligt nationella rödlistan1. Ett skydd för tumlare i Blekinge är viktigt för att 
knyta ihop föreslagna områden i Skåne och Kalmar/Gotland. 
 
Delar av Hanöbukten omfattas av riksintresse för energiproduktion, totalförsvarets intressen, sjöfart 
och yrkesfiske. Vi ser att det finns en oro över att ett Natura 2000-område i Hanöbukten skulle inne-
bära restriktioner som allvarligt skulle kunna påverka verksamheter negativt, men det finns också en 
vilja att i samverkan jobba för ett ökat skydd för tumlare i flertalet av inkomna yttranden. Med erfa-
renhet från genomförda dialogmöten, inkomna yttranden och kunskap om tumlarens situation och 
vårt ansvar för regeringsuppdraget avseende tumlare gör vi ett annat ställningstagande än beslutet. 
Skyddet av tumlare i området menar vi kan ske genom samverkan och dialog utan att riksintressens 
status i området påverkas. Ett utpekande av området kommer enbart påverka nya verksamheter eller 
verksamheter i omprövning, i enlighet med Miljöbalkens övergångsbestämmelser. 
 
För att pröva möjligheten att hantera Hanöbuktens intressen har Länsstyrelsen det senaste halvåret 
genomfört dialogmöten med berörda verksamheter. Dessa möten har visat sig vara en god ingång till 
bra diskussioner och värdefullt kunskapsutbyte. Vi ser att det med målinriktat arbete och tydlig sam-
verkan är möjligt med en hållbar förvaltning av Hanöbukten, till ökat skydd för tumlare i området. 
Kunskapen om förekomst av tumlare och dess rörelsemönster i Hanöbukten behöver öka. Det behövs 
även fortsatta studier av buller (såsom sjöfart, undervattenssprängningar, aktiva sonarer, pålning vid 
konstruktion av havsbaserad vindkraft och fritidsbåtar) och på vilket sätt det kan behövas begräns-
ningar i tid och rum. 
 
Sammantaget kan konstateras att skydd för tumlare är en komplex fråga, vars intressekonflikter krä-
ver en i alla delar öppen och regionalt anpassad förvaltning med berörda, både regionalt, nationellt 
och internationellt. Åtgärder för att skydda tumlare kräver omfattande resurser, bland annat till sam-
verkan, utveckling, och uppföljning. Förutsättningarna att arbeta med frågor som rör en förbättrad 
situation för tumlare i Östersjön blir betydligt bättre med ett utpekat Natura 2000-område. Till exem-
pel finns möjlighet att ansöka om medel från EU:s LIFE fond. 
 
Ulrika O Widgren 
Natura 2000-samordnare 
 
Markus Forslund 
Avdelningschef 
 
1 ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala. 


