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Remiss från Naturvårdsverket - Samråd om avgränsning av strategisk miljöbedömning för Danmarks havsplan
NV-02842-20
Sammanfattning

Malmö stad har fått möjlighet att yttra sig om Naturvårdsverkets remiss Samråd om avgränsning av strategisk miljöbedömning för Danmarks havsplan. Malmö stad vill lyfta att uttag av råmaterial ur havet inte bara riskerar att ge upphov till havsföroreningar och undervattensbuller. Vid uttag av grus och sand från havsbotten riskeras även förstörelse av livsmiljöer och
stranderosion. Vidare vill Malmö stad betona vikten av att den rådande överenskommelsen
mellan Sverige och Danmark om förbud mot yrkesfiske med hjälp av bottentrål i Öresund
fortsatt respekteras. Slutligen vill Malmö stad lyfta vikten av att all framtida etablering av
vindkraftverk på danska sidan av Sjollen görs i samråd med Malmö stad. Malmö stad önskar
även involveras framöver när miljöbedömningen för Danmarks havsplan har tagits fram och
gått ut på samråd.
Yttrande

Malmö stad har fått möjlighet att yttra sig om Naturvårdsverkets remiss Samråd om avgränsning av strategisk miljöbedömning för Danmarks havsplan. Avgränsningsrapporten som den danska
regeringen önskar få synpunkter på syftar till att fastställa relevanta avgränsningar inför det
kommande arbetet med miljöbedömningen av havsplanen.
Remissvarande uppmanas besvara tre frågor, vilket görs nedan under efterföljande tre rubriker.
Acknowledgement of the receipt of this notification
Ja, Malmö stad har tagit emot kungörelsen.
Declaration of, whether you want to participate in the processing of the environmental assessment
Ja, Malmö stad önskar vara delaktiga i processen att ta fram en miljöbedömning av havsplanen, i synnerhet när det kommer till frågor som rör planeringen av de danska delarna av
Öresund.
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Your remarks on the subjects included in the delimitation of content in the environmental assessment of transboundary impacts, and eventually remarks on further
subjects that should be considered in the environmental assessment
Utöver de bedömningar och avgränsningar som föreslås i avgränsningsrapporten som nu är
ute på samråd, vill Malmö stad lyfta ytterligare några aspekter som bör beaktas i kommande
miljöbedömning.
Först, uttag av råmaterial ur havet riskerar inte bara ge upphov till havsföroreningar och undervattensbuller som konstateras i rapporten. Uttag av råvaror i form av grus och sand från
havsbotten riskerar även, framför allt om det utförs på grunda bottnar, att ge upphov till
förstörelse av livsmiljöer. Det finns även en ökad risk för förvärrad stranderosion. I
Öresund har detta historiskt varit ett trätoämne då det länge rått ett moratorium för utvinning på svensk sida men varit tillåtet på dansk.
Malmö stad ser vidare att den rådande överenskommelsen mellan Sverige och Danmark om
förbud mot yrkesfiske med hjälp av bottentrål i Öresund fortsatt respekteras. Sverige bör
påpeka att den danska havsplanen bör innehålla bestämmelser som ligger i linje med den
överenskommelsen. Trålförbudet anses vara den uteslutande största anledningen till att
Öresund fortfarande har livskraftiga populationer av framför allt torskfiskar. Trålförbudet
har även skonat Öresunds grunda bottnar vilket gör att populationer av ålgräs, blåmussla
och blåstång fortsatt är livskraftiga och bland de starkaste i Europa.
Slutligen vill Malmö stad lyfta vikten av att all framtida etablering av vindkraftverk på danska
sidan av Sjollen görs i samråd med Malmö stad (och övriga kommuner på svenska sidan).
Förutom påverkan på det marina livet ser Malmö stad det som viktigt att sådan etablering av
vindkraft inte försvårar för en svensk motsvarighet på andra sidan gränsen.
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