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Bedömning av IBA-områdenas betydelse för bevarande av 
fåglar enligt fågeldirektivet 
Regeringsuppdrag M2021/01160 

Beslut 
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar att lämna följande förslag om ändringar av  
Natura 2000-nätverket i Hallands län till Regeringen. 

Länsstyrelsen föreslår att 

• ett nytt SPA-område ”Lilla Middelgrunds utsjöbankar” pekas ut för arterna sillgrissla, 
tordmule och tretåig mås 

• det befintliga Natura 2000-området Morups bank (SE0510187) kompletteras till att 
även bli SPA-område för arterna sillgrissla, tordmule och tretåig mås samt att  

• det befintliga Natura 2000-området Fladen (SE0510127) kompletteras till att även bli 
SPA-område för arterna sillgrissla, tordmule och tretåig mås. 

Kartor över de föreslagna ändringarna finns i figur 1. 
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Figur 1.Karta över de områden som föreslås utpekas som SPA-område enligt fågeldirektivet

 

Motivering till beslutet 

Bakgrund 

Regeringen beslutade 2021-06-03 att ge länsstyrelserna i uppdrag att bedöma vissa 
marina IBA-områdens (Important Bird and Biodiversity Areas) betydelse för bevarande 
av fåglar enligt fågeldirektivet och vid behov lämna förslag på nya SPA-områden (Special 
Protection Areas) enligt EU:s fågeldirektiv. 
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Befintliga Natura 2000-områden kan enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för arbetet där det 
är lämpligt, kompletteras i samband med detta arbete genom att ett SPA-område föreslås 
enligt habitatdirektivet eller vice versa. 

Översiktlig beskrivning av naturvärden i områdena 

Kattegatt är ett mycket viktigt havsområde för sjöfågel och den halländska utsjön har en 
stor betydelse för övervintrande sjöfågel som sillgrissla, tordmule och tretåig mås för hela 
Östersjö- och Nordsjöregionen. Vintertid är den svåraste tiden i fåglarnas livscykel och 
sätter gränsen för respektive populationsstorlek. Tillgången till övervintringsområden 
med hög kvalité är alltså essentiell i naturvårdsarbetet med dessa arter. Under 1990-och 
2000-talet gjordes en rad undersökningar av sjöfåglar varav några beskrivs nedan. Vid de 
inventeringsflygningar som har gjorts under perioden 2019–2022 har 24 fågelarter 
observerats.  

Havsfåglarna 

IBA-områden i Nordsjön (inklusive Engelska kanalen och Kattegatt) 1995 

Studien omfattade hela Nordsjön under åren 1980–1994. Vid studier av förekomst av 30 
olika sjöfågelarter, bland andra sillgrissla, tordmule och tretåig mås, klassades de 20  

 

Figur 2. T.v De 20 viktigaste områdena av internationell betydelse för sjöfågel i Nordsjön 

inklusive Engelska kanalen och Kattegatt. T.h. ett georefererat utsnitt av kartan till vänster med 

sjökortet som bakgrund och med Kattegatt och de befintliga Natura 2000 områdena Fladen, Lilla 

Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank i cyanblå linje samt Lilla Middelgrunds 

utsjöbankar i svart linje.  
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viktigaste områdena för sjöfågel i Nordsjön (figur 2) genom att man beräknade tätheten 
av individer samt procentuella andelar av totalpopulationerna i Nordsjön. (Skov, H., 
Durinck, J., Leopold, M.F. & Tasker, M.L. 1995). 

Ett område i mellersta-norra Kattegatt (benämnt Northern Kattegat) placerar sig som nr 1 
av de 20 områdena av internationell betydelse för sjöfågel (se fig. 2 och tabell 1). 

 

Tabell 1. Rankinglista efter analys av områdenas betydelse för sjöfåglar i Nordsjön, Engelska 

kanalen och Kattegatt. 
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Dessutom pekades de viktigaste områdena vid olika årstider ut för varje enskild art (figur 
3-5) i studien. 

 

Sillgrissla 

 

Figur 3. T.v Sillgrissla, i Nordsjöregionen. T.h. ett utsnitt med Kattegatt med de befintliga Natura 

2000 områdena Fladen, Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank i cyanblå 

linje samt Lilla Middelgrunds utsjöbankar i svart linje. 

Studien visade att det röda området på kartan till höger i fig 3, som i studien benämns 
Middelgrund (core), hade den näst högsta tätheten av sillgrissla i Nordsjöområdet under 
perioden november till februari under dessa år. 

  



LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN Beslut 6 

 2022-11-01 511-5065-21 

 
 

Tordmule 

Figur 4. T.v. Tordmule, Mellersta Kattegatt var det viktigaste området i hela Nordsjöregionen. 

T.h. ett utsnitt med Kattegatt med de befintliga Natura 2000 områdena Fladen, Lilla 

Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank i cyanblå linje samt Lilla 

Middelgrunds utsjöbankar i svart linje. 

Studien kom fram till att ungefär 75 % av världspopulationen av tordmule häckade i 
nordvästra Europa. På senhösten flyttade många av dessa fåglar till övervintringsområden 
i Skagerak och Kattegatt. Middelgrunden och centrala Kattegatt beräknades i studien 
hysa nästan 78 % av Nordsjö-populationen under perioden november till februari/mars 
och området anses enligt studien vara globalt viktigt för arten tordmule. 
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Tretåig mås 

 

Figur 5. T.v. Tretåig mås, Mellersta Kattegatt var ett av tre av de viktigaste områdena i hela 

Nordsjöregionen. T.h. ett utsnitt med Kattegatt med de befintliga Natura 2000-områdena Fladen, 

Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank i cyanblå linje samt Lilla 

Middelgrunds utsjöbankar i svart linje. 

I studien räknade man med att cirka 425 000 par tretåig mås häckade i Nordsjöregionen. 
Vintertid bedömdes att 200 000 individer samlades i Skagerack/Kattegatt, där 
Middelgrunden hörde till de områden som hyste flest individer och var ett av de 
viktigaste övervintringsområdena. 
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IBA-områden i Östersjön 2000  

 

Figur 6. Kattegatts viktigaste övervintringsområde för alkor. IBA-område enligt Skov 2000. 

År 2000 publicerade Skov m fl tillsammans med BirdLife International resultatet av en 
analys av 169 kust- och utsjö-områden i Östersjön (Kattegatt tillhör Östersjön i ett vidare 
begrepp, till exempel inom Helsingforskonventionen - Helcom) utifrån deras värde för 
bevarande av biologisk mångfald genom att använda fåglar som indikatorer. Områdena 
benämndes IBA-områden (här benämnda IBA-område enligt Skov 2000). 

I analysen visade Skov att Lilla Middelgrund låg i centrum av Kattegatts viktigaste 
övervintringsområde för alkor, vilket sträckte sig från södra halvan av Fladen ner till 
strax syd om Kommelgrunn i söder (se figur 6). Området bedömdes ha de största 
koncentrationerna av övervintrade alkor i Östersjön. 
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IBA-områden 2007 i Östersjön 

Figur 7. T.v. Skov med flera 2007 och t.h den delen som ligger i Halländska Kattegatt 

Skov m fl beskrev och genomförde 2007 en kvantitativ metod för att värdera marina 
områdens betydelse för fågelskydd. I undersökningen pekades ett område i mellersta – 
norra Kattegatt ut som ett särskilt viktigt område (figur 7). 

I undersökningen analyserades områden av internationell betydelse för sjöfågel. 
Klassningen i olika färger utgjorde en värdering av ytornas betydelse för bevarande av 
biologisk mångfald i marina miljöer. Den röda färgen markerade de viktigaste områdena. 

Den halländska delen av området visas till höger i figur 7. Det ligger i utsjön och sträcker 
sig ungefärligt från i höjd med Nidingen i norr ner till nästan i höjd med Halmstad i 
söder. 

IBA-område enligt Birdlife hemsida 

På BirdLifes hemsida redovisas ett IBA-område som till stor del ryms inom IBA-område 
enligt Skov mfl 2000 (figur 8) och som i sin helhet ryms inom det viktiga fågelområdet i 
Kattegatt (Skov m fl 2007). 
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Figur 8 Inbördes läge av de områden som beskrivs ovan, vilka i studier visat sig särskilt 

värdefulla för sjöfågel. 
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Nutida flyginventeringar i utsjöområdet i halländska Kattegatt 

Aktuella flyginventeringar av sjöfågelförekomster utförda av Länsstyrelsen och vindkraftsbolag i utsjön av halländska Kattegatt bekräftar 
områdets betydelse för alkor och tretåig mås. Variationen är dock stor och fåglarna uppträder dynamiskt i tid och rum, men med viss 
tyngdpunkt vid Lilla Middelgrund med omnejd. Dynamiken i fåglarnas förekomst kan illustreras med exempel från dessa flygningar (se figur 
9 och 10). Inventeringsflygningarna sammanfattas i rapporter (se Nilsson, L. & Haas, F. 2019–2020, Nilsson, L. & Haas, F. 2019, Ohlsson 
2022, Ottvall 2022). Här nedan (figur 9) ses hur alkor rör sig i området vid tre tillfällen under en dryg månadvid årsskiftet 2021/2022. 

 

Figur 9. resultat gällande alkor gällande tre flyginventeringar utförda 21 december 2021 (t.v), 6 januari 2022 (mitten) och 25 januari 2022 (t.h.). 
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På kartorna nedan (figur 10) kan man se hur tretåig mås uppträder i området vid tre tillfällen under vintern 2021/2022. 

Figur 10. resultat gällande tretåig mås gällande tre flyginventeringar utförda 21 december 2021 (t.v), 25 januari 2022 (mitten) och 2 mars 2022 (t.h.). 
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Bottenmiljöerna i områden 

Kommelgrunn 

Kommelgrunn ligger i den södra delen av undervattensmassivet Lilla Middelgrund. Det 
är en mindre och lite djupare bank som hänger ihop med själva Lilla Middelgrund, endast 
en smal ränna avgränsar dem. Det förhärskande djupet på grundet är knappt 30 m och det 
minsta djupet på ca 21 m. 

Kommelgrunn hyser de hittills tätaste upptäckta koncentrationerna av bubbelrev i Sverige 
(Lundälv, T. 2022 a). Bubbelrev är kalkstrukturer som ofta bildar komplicerade strukturer 
med många hålrum som gynnar uppkomsten av en rik fauna genom att det skapas många 
mikrohabitat. Strukturerna uppskattas även av fiskar som kan gömma sig i de större 
hålrummen. Bubbelrev har sin uppkomst i nedbrytning av växtmaterial nere i havsbotten. 
Ofta ses små metangasbubblor som stiger till ytan i anslutning till reven. Vidare är 
bottnarna på Kommelgrunn väl strömsatta med biologiskt rika miljöer med bl a rev och 
sublitorala sandbankar. 

 

Figur 11. Bubbelrev på Kommelgrunn. Foto Tomas Lundälv 

Området i ost och sydost  

Området ost och sydost om Lilla Middelgrund har varierande djup och bottentyper. Här 
finns bland annat rika hårdbottnar bestående av block och sten med tareskogar vilka 
består av storvuxna brunalger vilka bildar en tredimensionell struktur liknande en 
trädkrona. Strukturen skapar i sin tur förutsättningar för ett rikt djurliv, genom den mängd 
mikromiljöer som bildas. 
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Figur12. Maerl, friligande kalkalger,   Figur 13. Havsbotten täckt av maerl 

Foto: Bo Gustafsson   Foto: Peter Göransson 

 

Även skalgrusbottnar med maerl (friliggande kalkalger) finns i området (Emanuelsson, 
A., och Göransson, P. 2016, Göransson, P. 2018). Maerl förekommer i Sverige endast på 
Glommaryggen samt på Lilla Middelgrund och Fladen. Vidare har bubbelrev påträffats i 
området (Lundälv, T. 2022b). Generellt har bottnarna samma karaktär som Lilla 
Middelgrund med mycket biologiskt rika livsmiljöer med bl a rev och sublitorala 
sandbankar. 

 

Figur 14. Tareskog. Foto Lars-Ove Loo 
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Fig 15. Kartor över naturintressen vid och runt Lilla Middelgrund. 
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Fig 16. Kartor över naturintressen vid och runt Lilla Middelgrund. 

 

Motstående intressen 

Hur påverkar förslaget etablering av vindkraft och annan exploatering? 

Exploateringsföretag som t ex vindkraftsparker kommer att behöva tillståndsprövas om 
Natura 2000-området Lilla Middelgrunds utsjöbankar pekas ut som SPA. Vindkraft är ett 
angeläget allmänt intresse som bidrar till att miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
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luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning kan uppfyllas. Ytterligare vindkraft 
bidrar till landets energiförsörjning och förbättrar också vår beredskap. Området har å 
andra sidan höga värden för fågellivet. Länsstyrelsen anser det angeläget att 
vindkraftparkerna placeras där de påverkar höga naturvärden så lite som möjligt. Exempel 
på miljömål som kan påverkas negativt av vindkraftsetablering är Ett rikt växt- och djurliv 
och Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Hur påverkar förslaget yrkesfisket? 

Delar av området är av riksintresse för fiske. För att skydda de utpekade fågelarterna och 
deras livsmiljöer kan dock begränsningar i rätten att fiska i området bli aktuell. 
Bevarandeåtgärder som kan behövas är till exempel att det införs regleringar av nät- och 
ryssjefiske samt pelagisk trålning. 

Ärendets handläggning 

Länsstyrelsens utredning 

Länsstyrelsen har använt kunskapsunderlag som sammanställts från 1980-talet och framåt 
av europeiska och framför allt danska forskare. Detta visar att Kattegatt är ett mycket 
viktigt havsområde för sjöfågel. Kattegatt är ett litet hav men den halländska utsjön har en 
stor betydelse för övervintrande sjöfågel som sillgrissla, tordmule och tretåig mås för hela 
Östersjö- och för Nordsjöregionen. 

Länsstyrelsen har under 2019 – 2022 låtit genomföra flyginventeringar av fågelarter i ett 
område som sträcker sig från Fladen till Stora Middelgrund. Inventeringsområdet har 
utvidgats något 2022. Samtidigt har flygningar också genomförts i närområdet av några 
vindkraftsbolag som planerar etableringar av vindkraftsparker och även resultaten från 
dessa flygningar har studerats.  

Redogörelse för genomfört samråd 

Länsstyrelsen tog fram ett förslag till komplettering av Natura 2000-områdena. Förslaget 
gick ut på remiss den 5 juli 2022 till 51 instanser bestående av myndigheter och 
intresseorganisationer. Remissinstanserna kunde sända in yttranden över förslaget till 
Länsstyrelsen fram till den 30 september 2022.  

26 av 51 remissinstanser har yttrat sig över remissen. 

Länsstyrelsen har även samrått med Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation på 
ett möte i Träslövsläge den 21 oktober 2022. 

Inkomna synpunkter kan sammanfattas enligt följande: 

Avstår från att yttra sig: 

Falkenbergs kommun 

SGU 
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Tillstyrker/inga synpunkter/ingen erinran/motsätter sig inte: 

Artdatabanken 
Boverket  
Halmstads kommun  
Halmstads Naturskyddsförening,  
Havsnätverket Lahomsbukten 
Kungsbacka kommun 
Kustbevakningen  
Lantmäterimyndigheten 
Naturhistoriska riksmuseet  
Naturskyddsföreningen i Södra Halland  
Polismyndigheten  
SLU 

Tillstyrker/motsätter sig inte, men har synpunkter i någon del: 

Fortifikationsverket 
Föreningen Rädda Hallandskusten  
Försvarsmakten 
Havs- och vattenmyndigheten  
Region Halland 
Sjöfartsverket 
Svenska kraftnät 
Sveriges Fiskares PO (SFPO) 
Swedish Pelagic Federation Producentorganisation 
Varbergs kommun 

Motsätter sig förslaget: 

Energimyndigheten 
Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation 
Transportstyrelsen  
Vattenfall Vindkraft 

Länsstyrelsens avvägningar efter genomfört samråd 

En prövning av en tillståndsansökan för byggnation av vindkraftspark på Stora 
Middelgrund pågår för närvarande. Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att under 
pågående prövning föreslå att skyddet för området förändras eftersom det kan försvåra 
processen och har därför valt att inte föreslå Natura 2000-området Stora Middelgrund och 
Röde bank som SPA-område. Eftersom området är viktigt för sjöfågel avser 
Länsstyrelsen dock att föreslå Regeringen att peka ut området som SPA-område när 
denna tillståndsprövning är avgjord. Att området ska pekas ut som SPA-område enligt 
fågeldirektivet är en bevarandeåtgärd som också framgår av den fastställda 
bevarandeplanen för området. Under sommaren 2022 trädde fiskeregleringar i kraft i 
området Stora Middelgrund och Röde bank för att skydda de höga naturvärdena. 

Länsstyrelsen har efter genomfört samråd och inkomna yttranden från Havs- och 
Kustfiskarnas Producentorganisation beslutat att minska det föreslagna områdets 
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utbredning i nordost samt förtydligat vilka fiskeregleringar som kan bli aktuella. 
Bevarandeåtgärder som kan behövas i det föreslagna området är till exempel att det införs 

regleringar av nät- och ryssjefiske samt pelagisk trålning. 

I remissversionen föreslog Länsstyrelsen att det befintliga Natura 2000-området Lilla 
Middelgrund skulle utvidgas. Av tekniska skäl har förslaget ändrats i detta avseende. 
Länsstyrelsen föreslår i stället att det bildas ett nytt Natura 2000-område som innesluter 
Lilla Middelgrund och som pekas ut enligt Fågeldirektivet för de tre fågelarterna. Det nya 
området benämns Lilla Middelgrunds utsjöbankar (SE0510188). Det befintliga Natura 
2000-området Lilla Middelgrund (SE0510126) kommer i fortsättningen endast att vara 
utpekat enligt art- och habitatdirektivet. 

Länsstyrelsens bedömning 
Lilla Middelgrunds utsjöbankar bör pekas ut som SPA-området för tordmule, sillgrissla 
och tretåig mås. (SE0510188) enligt avgränsningen i figur 1. Det nya området som 
omfattar 43 764 ,14 hektar utgör, tillsammans med de befintliga Natura 2000-området, ett 
mycket viktigt övervintringsområde för alkor och tretåig mås i ett internationellt 
perspektiv. Vintern är den svåraste tiden i fåglarnas livscykel och sätter gränsen för 
respektive populationsstorlek. Tillgången till övervintringsområden med hög kvalité är 
alltså essentiell i naturvårdsarbetet med dessa arter. De tre arterna är upptagna i 
förteckningen enligt artikel 4.2 i Fågeldirektivet. Vid flyginventeringar noterades 
dessutom ytterligare 21 fågelarter som använder området under vintern. Området hyser 
även unika marina bottenmiljöer. Delar av det nya området är av riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB).  

De befintliga Natura 2000-områdena Fladen och Morups bank bör förtecknas enligt 
fågeldirektivet då även dessa havsområden är viktiga födosöks- och övervintrings-
områden för alkor och tretåig mås.  

Med hänvisning till ovanstående bedömer Länsstyrelsen att föreliggande förslag bidrar 
till att avhjälpa bristen på Natura 2000-områden för fåglar. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsråd Jörgen Peters med naturvårdshandläggare Bo Gustafsson 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Henrik 
Martinsson, Naturvårdsenheten, enhetschef Cecilia Engström, Samhällsbyggnadsenheten, 
länsfiskekonsulent Erika Axelsson samt naturvårdshandläggare Ingegerd Svensson 
medverkat. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Bo Gustafsson, på telefon 010-2243252 eller via e-post 
Bo.Gustafsson@lansstyrelsen.se. 

Kartor i beslutet 
© Länsstyrelsen i Hallands län, ©Lantmäteriet Geodata, © Sjöfartsverket 
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Bilagor 
1. Digital avgränsning Lilla Middelgrunds utsjöbankar (shapefil)

2. Översiktskarta Lilla Middelgrunds utsjöbankar, Morups bank och Fladen

3. Objektskarta Lilla Middelgrunds utsjöbankar
4. Exceltabeller
5. Sammanställning av inkomna yttranden

6. Kopior på inkomna yttranden

7. Länsstyrelsens remiss från 2022-07-01

8. Referenser
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Boverket, registraturen@boverket.se  
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Falkenbergs kommun, kansli@falkenberg.se  
Fortifikationsverket, bo.larsson2@fortifikationsverket.se Försvarsmakten, Högkvarteret, 
Miljöavdelningen, 107 85 Stockholm Halmstads kommun, 
kommunstyrelsen@halmstad.se  
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se Jordbruksverket, 
registrator@jordbruksverket.se  
Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se  
Kungsbacka kommun, kommun@kungsbacka.se  
Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se  
Kustbevakningen Ks, Falkenbergs kommun, Hamngatan 41, 311 32 Falkenberg  
Lantmäteriet Halland, kundcenter@lm.se  
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se  
Polismyndigheten, registrator.vast@polisen.se  
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se  
Sjöfartsverket, sjofartsverket@sjofartsverket.se  
Sveriges Geologiska Undersökning, sgu@sgu.se  
Transportstyrelsen, sjofart@transportstyrelsen.se  
Varbergs kommun, ks@varberg.se  
Galatea-Galene Vindpark AB, c/o  
OX2 AB, Box 2299, 103 17 Stockholm  
Hallands hamnar, Västra Hamnvägen 9, 432 21 Varberg  
Hallands husbehovsfiskare,  
Bjorn.frida@telia.com  
Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation, info@hkpo.se Jägareförbundet Halland, 
halland@jagareforbundet.se  
Kattegatt Offshore, Favonius AB, Nedre Möllan, 311 64 Vessigebro Kattegatts 
kustvattenråd, anne.udd@regionhalland.se  
Naturhistoriska Riksmuseet, registrator@nrm.se  
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SLU Aqua, Institutionen för akvatiska resurser, Turistgatan 5, 453 30 Lysekil  
Swedish Pelagic Federation, info@pelagic.se  
Sportfiskarna Region Väst, info@sportfiskarna.se  
Svenska kraftnät, registrator@svk.se  
Sveriges Fiskares Producentorganisation, peter@sfpo.se  
Vattenfall Stora Middelgrund Vind Aktiebolag, c/o  
Vattenfall Vindkraft AB, 169 92 Stockholm  
Naturskyddsföreningen Falkenberg, gesylvia@yahoo.com Naturskyddsföreningen 
Halmstad, kristin.lundquist@hotmail.com Naturskyddsföreningen Kungsbacka, 
eva@anani.nu Naturskyddsföreningen Varberg, c/o Studiefrämjandet, Box 109, 432 23 
Varberg  
Svenska naturskyddsföreningen, remisser@naturskyddsforeningen.se Falkenbergs 
ornitologiska förening, styrelse@fof-fbg.se  
Halmstads ornitologiska förening, anders.wirdheim@birdlife.se  
Sveriges Ornitologiska Förening, info@birdlife.se  
Varbergs ornitologiska förening, ordforande@vof.nu  
Greenpeace, info.se@greenpeace.org  
Världsnaturfonden, WWF info@wwf.se  
Oceana, copenhagen@oceana.org  
Rädda Hallandskusten, risarp@telia.com  
Region Halland, regionen@regionhalland.se  
Fladenbåtarna, info@fladen.se 
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