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INTERPELLATION 
Till regionrådet Anna Jähnke, ordf. Regionala utvecklingsnämnden 

 
Rädda Skånes kuster och havsmiljöer 

Våra livsviktiga hav mår inte bra och står inför flera stora utmaningar. Det handlar generellt om ett stort 
överfiske/destruktivt fiske, om exploatering av havs- och kustområden, om den globala uppvärmningen och 
om påverkan av miljögifter. 
 
Skåne har en lång kuststräcka gränsande till Östersjön, Öresund och Kattegatt. I den regionala 
utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” konstateras det att utvecklingstrenden fortsatt är negativ när 
det gäller påverkan på havsområden, sjöar och vattendrag. Denna utveckling trotsar målet att ”havet som 
omger Skåne ska vara i ekologisk balans och förses med rent vatten, friska vattendrag och levande sjöar. 
Skånes blå-gröna infrastruktur ska leverera en mångfald av ekosystemtjänster och garantera bevarandet av 
arter med positiva ekonomiska, ekologiska och sociala effekter för samhället…Insatserna ska bidra till 
regionala och nationella miljömål.”    
Havsmiljön påverkas från många olika håll till exempel övergödning, invasiva arter, föroreningar av 
mikroplaster, miljögifter och läkemedelsrester. Till detta kommer olika kommunala utfyllnadsprojekt i 
Öresund som leder till negativ påverkan av vattengenomströmningen, försvårar bevarandet av 
ålgräsängarna, fisket och andra blå näringsgrenar inklusive sjöfarten. 
 
I januari månad 2022 stoppade Mark- och Miljödomstolen ett utfyllnadsprojekt i Malmö Hamn med 
hänvisning till 9 och 11 kap. i miljöbalken, men samtidigt fortsätter ett projekt på danska sidan av Öresund 
vid infarten till Köpenhamns Hamn som är 10 gångar större, nämligen byggandet av en konstgjord ö på ca 3 
Km2. Detta projekt påbörjades i januari 2022 med dumpning av 2,3 miljoner ton kraftigt förorenat slam i 
Köge Bukt, 2 km från Falsterbonäsets Natura 2000-område – slam som kommer att ha stor 
gränsöverskridande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Skåne bedömer påverkan från detta projekt så 
omfattande att man helt avråder att gå vidare med det. Sju danska kommuner söder om Köpenhamn samt 
Vellinge Kommun har också tagit avstånd från dumpningen av slammet. Samma synpunkter förs fram från 
nationellt politisk håll i Sverige – senast i ett brev (2022-03-18) från svenska miljöministern Annika Strandhäll 
till de danska ministrarna för miljö och transport. 
 
Regeringen gav i juli 2020 Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett marint 
områdesskydd i Öresund. Uppdraget var bland annat att analysera och redogöra för den lämpligaste 
skyddsformen i Öresund. Länsstyrelsen skulle också föra en dialog med danska myndigheter och analysera 
vilka bevarandevärden som kan gynnas av ett likartat områdesskydd på dansk och svensk sida av Öresund. 
När utredningen nu redovisas för regeringen föreslår Länsstyrelsen Skåne ett kraftigt förstärkt marint 
områdesskydd i Öresund, och att det inrättas ett gemensamt svenskt-danskt råd för Öresunds marina miljö.  
Som ansvarig för målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin bör Region Skåne självklart agera och 
göra gemensam sak med Länsstyrelsen i Skåne och kommunerna.  
 
 
Därför undrar jag om Anna Jähnke är beredd att: 

• Officiellt ge sitt stöd till Länsstyrelsens, Vellinge Kommuns och de danska kommunernas protester 
mot den pågående slamdumpningen i södra Öresund? 

• Ta kontakt med danska myndigheter, kommuner och regioner i syfte att göra gemensam sak och till 
exempel vidta åtgärder enligt förslaget från den arbetsgrupp som svenska regeringen tillsatte 2020, 
dvs. etablera ett kraftigt förstärkt marint områdesskydd i Öresund och att det inrättas ett gemensamt 
svenskt-danskt råd för Öresunds marina miljö? 



 
 

• Sätta i gång arbetet med ett åtgärdsprogram för att ändra den negativa utvecklingen av alla havs- 
och vattenområden som omger Skåne för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin och 
Agenda 2030? 

• Säkerställa att havsmiljöfrågor och vattenförvaltning ingår med tyngd i den framtida regionala fysiska 
planeringen, Regionplanen, som Region Skåne just nu håller på att ta fram? 
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