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Minnesanteckningar rådslag 2021-05-07 online 
Bengt Hackberg, Falkenbergs kommun hälsar välkommen. Ellinor Waldemarson som varit ordförande i kustvattenrådets 

styrgrupp fram tills nu, lämnar över ordförandepinnen till Bengt. Bengt lyfter Västerhavsveckan som går av stapeln 7-15 

augusti. Viktigt att vi får igång så många intressanta aktiviteter som möjligt. 

Anne Udd, samordnare, presenterar aktuella frågor inom kustvattenrådet. 

 
Anne föreslår deltagarna att fundera på vilka åtgärder och fokusområden som ska ingå efter 2021. Gällande 

handlingsplan sträcker sig dit. 

Fokusområden: 

 
Kustvattenrådets nya studentmedarbetare Emma Erlandsson 

presenterar sig och sin roll inom vattenrådet. Fokus för Emma är 

frågor som rör nedskräpning och strandstädning.  

  

 

Biologisk mångfald, Lars Gamfeldt Göteborgs Universitet 

Se även bifogad presentation. 

Mångfalden av arter, ca 9 miljoner på vår jord, varav drygt 2 miljoner finns i haven. Det handlar inte bara om arter utan 

även om genetisk diversitet, ekosystems diversitet och arters diversitet. "Liv på alla nivåer". Biodiversiteten är kraftigt 

hotat. Av 9 miljoner arter är 1 miljon, mer än 10 procent av alla arter utrotningshotade idag. 

Art- och habitatdirektivet, rapporterar bevarandestatus för naturtyper och arter. Lars presenterar termometrarna för 

naturtyper från 2019 och 2013. Den samlade bedömningen för de marina naturtyperna är att de är i dåligt skick. 

Många arter som hittades för ca 100 års sedan finns inte idag. Många arter på västkusten har alltså försvunnit på grund 

av olika faktorer. Lars belyser problematiken kring överfiske, trålning, klimatförändringar, (kelp har försvunnit och ersatts 

av koraller), invasiva arter. 

Vad händer när arter eller bestånd försvinner eller tillkommer? Lars gör en liknelse med ett Jengaspel, vad händer med 

stabiliteten då vi tar bort bitar. Att ha en mångfald gör att systemet fungerar på ett visst sätt. Mängder med exempel på 

betydelsen av stor mångfald för ekosystemstjänster. Vikten av att det finns en mångfald för näringstillgången alltså en 

tydligt positiv effekt för människan.  
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Bo Weiland, Rotaryklubben Falkenberg-Herting, projekt spökgarn 

Se även bifogad info med bl.a. länkar till filmerna. 

Visar en kort intervju med sonen Simon som är dykare och vad han sett under ytan längs kusten exempelvis vid vraket 

Ostmark. Det beräknas finnas otroliga mängder spökgarn under ytan vilket skapar problem med spökfiske och med plast 

som bryts ned till mikroplatser.  Vill verka för inventering och samla information om spökgarn, att förlorade fångstredskap 

anmäls till ghoast guard samt om tillfälle finns även plocka upp spökgarn. Mobil utställning produceras nu som kan 

ställas ut på bibliotek, västerhavsveckan etc. 

Clas Rosander om LOVA-projektet för att samla upp spökgarn 

Se även två bifogade rapporter. 

Det finns drygt 1000 burar i det aktuella området, mellan 2 och 20 år gamla. Metoden att dragga är ett dyrt sätt att hämta 

upp dem. Nytt sätt att göra det på är att använda en undervattensrobot ROV för att lyfta upp burar. Kustvattenrådet ingår 

i projektet. Har försenats pga pandemin. Den 17-20 maj kommer Ante Axelsson som är yrkesfiskare i Bua att åka ut med 

en ROV för att plocka upp burar. En ROV kostar 100 000 kr att hyra under en vecka. 

 

Se även info om spökgarn mm på KIMOs hemsida.  

OX2, vindkraft till havs, Annelie Häggström, Anna Bohman och Eva Isaeus 

Varför behöver Sverige havsbaserad vindkraft? Ger möjlighet till storskalighet. Behovet som störst i södra Sverige. 

Projekt Vindpark Galatea - Galene utanför Hallands kust innehåller upp till 340 m höga vindkraftverk, 68-101 st, 

beroende på vilka kraftverk som väljs. 

Tillståndsprocessen avgörs av regeringen och det krävs ett Natura 2000 tillstånd eftersom det ligger i anslutning till 

sådana områden. 

Olika fundament har olika påverkan. Parkens påverkan är bl.a. att inget trålfiske kan bedrivas och att sjöfarten förändras. 

Eva Isaeus från Aquabiota lyfter påverkan på det marina livet samt fåglar. Undersöker bottenflora och fauna, fisk, marina 

däggdjur, fåglar samt Natura 2000 områden. Bottenflora och fauna: fysisk påverkan på botten riskerar 

sedimentspridning. Borrning för fundament skulle ge mest påverkan på sedimentspridningen. Minskad trålning kan vara 

positivt för biologisk mångfald. Påverkan på fisk, exempelvis på torsk som är känslighet för ljud samt den sedimentation 

som sker. Positiva effekter även genom reveffekter vid fundamenten. Undersöker om magnetfälten från kablar påverkar 

exempelvis ål. Även påverkan på marina däggdjur som tumlare och sälar ingår. Tumlare använder sig av ekolokalisering 

vilket kan påverkar exempelvis av ljud från anläggningen. Kollisionsrisk och habitatförlust anses vara liten. Påverkan på 

Natura 2000 områdena anses begränsad.  

Under presentationen besvarades ett antal frågor från deltagarna. 

Läs mer här: https://www.ox2.com/sv/projects/galatea-galene/  

Avslutning 

Under frågestunden ställdes ytterligare frågor rörande vindkraftsprojektet. Några av dessa:  

Hur ser ni på flytande vindkraftverk?  

Finns det någon tanke kring varför man skulle föredra et vindkraftverk över ett vågkraftverk?  

Hur mycket kommer verken att synas från land? 

Anders Davidsson föreslår att vi verkar för att det ska finnas sändare på fiskeredskap så att de lättare kan spåras och 

bärgas. 

 

Anne Udd tackar för ett mycket intressant rådslag och bollar återigen över till deltagarna att återkomma med förslag kring 

fokusområden och aktiviteter från 2022 och framåt. 

 

 

Emma Erlandsson och Anne Udd antecknade 
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Deltagare och medverkande 

Agneta Åkerberg Suseåns vattenråd 

Anders Davidsson Styrgrupp/Ängelholms kommun 

Anders Hedefalk LBVA 

Anna Bohman OX2 

Anne Udd Kattegatts kustvattenråd 

Annelie Häggström OX2 

Axel Hållén Länsstyrelsen Halland 

Bengt Hackberg Kattegatts kustvattenråd/Falkenbergs kommun 

Bergstrand Marie-Helene Länsstyrelsen Halland 

Björn Fagerholm Länsstyrelsen VG 

Bo Gustafsson Länsstyrelsen Halland 

Bo Weiland Spökgarnsprojekt Falkenberg 

Bo Wendt Kattegatts kustvattenråd/Båstads kommun 

Caroline Karlsson Lokalt ledd utveckling Halland 

Clas Rosander Miljöpartiet Kungsbacka 

David Szakal Ängelholms kommun 

Elisabeth Thysell Länsstyrelsen 

Ellinor Waldemarson Kattegatts kustvattenråd/Halmstads kommun 

Emma Erlandsson Kattegatts kustvattenråd 

Eva Anani Hallands Naturskyddsförening 

Eva Isaeus OX2 Aquabiota 

Eva M Larsson Styrgrupp/Laholms kommun 

Hanna Ångman Kattegatts kustvattenråd/Kungsbacka kommun 

Hans Johansson Rädda Hallandskusten 

Harald Lagerstedt Varbergs kommun 

Ingela Danielsson Falkenbergs kommun 

Lars Andersson STF Södra Halland 

Lars Ekström 
 

Lars Gamfeldt Göteborgs Universitet 

Lina Svensson Floer LEVA Mellersta Halland 

Maria Thyr Laholms kommun 

Markus Stenegren Länsstyrelsen VG 

Peter Sjöholm Vivab 

Rebecka Thise  Laholms kommun 

Shlomo Gavie Falkenbergs kommun 

Torsten Kindt Laholms kommun 

Ulf Mazur Rädda Hallandskusten 
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