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Sågtången

Marint skyddsområde
effektivt
i norra Sporaderna
Det marina skyddsområdet i norra Sporaderna i grekiska övärlden
har främst tillkommit för att skydda beståndet av munksälar.
Men ökad turism har även skapat jobb och välstånd i området.
Erfarenheterna från den marina parken kan utnyttjas när man
stärker skyddet för den marina miljön i andra områden där det
finns starka intressekonflikter.

Jag reste till norra Sporaderna i Grekland, där man
sedan 1992 har ett av de största marina skyddade
områdena i Medelhavet. I denna del av Egeiska

havet har munksälen ett av sina största utbrednings-
områden. Denna sälart är högst upp på listan över utrot-
ningshotade däggdjur i Europa, och behovet av skyddade
miljöer för fortplantning är akut. Det mesta tyder på att
skyddet betytt mycket för att säkra munksälens fortlevnad
i denna del av Medelhavet, ett hav där det en gång fanns
tusentals djur men idag endast finns 400–500 individer
kvar.

Ökade fiskbestånd
Den marina parken omfattar flera
öar varav Alonissos är den största.
Den har en befolkning på över
2 000 året runt, och mångdubbelt
fler under turistsäsongen. I parken
har man delat upp området i zoner
som har olika grader av skydd.
Fartyg får inte ens vistas i ön Piperis
närhet – det som kallas kärnområdet
– än mindre tillåter man landstig-
ning, eftersom denna ö med sina
många isolerade grottor erbjuder
möjligheter för honorna att föda
sina ungar.

I andra delar av den marina
parken är skyddet svagare. För-
utom det totala fiskeförbudet runt

Piperi och några andra mindre öar finns det s.k. A-
området där det är tillåtet med småskaligt yrkesfiske,
men inte fritidsfiske eller mer storskaligt fiske såsom
trålning. I B-området tillåter man fritidsfiske.

Fiskbestånden i området har stärkts. Samtidigt har
antalet sälar ökat från ett tiotal vuxna djur i hela parken

i början av 1990-talet till 80–100 sälar med stabil repro-
duktion idag.

Sälskydd med starkt stöd
Praktiskt ansvarig för forskningen kring munksälen är
Dosi Aggeliki, som är anställd som biolog i den ideella
förening som sedan 1980-talet arbetat för munksälens
skydd i Grekland, MOM. Under sommaren utbildar
hon volontärer som informerar turisterna om den hotade
munksälen. Under andra delar av året undersöker hon
sälarna ute vid deras boplatser i grottor i skyddsområdet.

Aggelikis arbete utgår ifrån det marina laboratoriet
Gerakas på den norra, nästan obebodda delen av Alo-
nissos. Där ligger det moderna men tämligen ödsliga
laboratorium som MOM fått låna på lång tid från gre-
kiska staten. Idag är Gerakas det enda rehabiliterings-
centret för sälar i Medelhavet.

Enligt Aggeliki finns det ett starkt lokalt stöd för
inrättandet av en park. Skyddsområdet har skapat jobb
och välstånd på Alonissos. En av hennes medarbetare,
Andreas Ahtzidakis, student vid Atens universitet,
berättar att det fanns planer på att utvidga parken till
grannön Skopelos. Alonissosborna motsatte sig det
eftersom det skulle minska turistströmmen till deras ö.

Hamnpolisen övervakar
Ansvariga för att den marina parkens regler efterlevs är
hamnpolisen på Alonissos. De arbetar både inne i
hamnarna med sjöfarten som kommer till ön men också
ute till havs med inspektion.

Stefanos Kalamides är chef för sjöpolisen inom den
marina parken sedan åtta år. Han har goda kontakter
med yrkesfiskarna, och diskuterar ofta reglerna med
dem för att få dem att respektera motiven bakom den
marina parken. Kalamides har även fått fiskelagen att
utveckla fisket och använda andra redskap.

Dosi Aggeliki är praktiskt ansvarig för
forskningen kring munksäl i det marina
skyddsområdet.
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Munksäl, Monachus monachus, ”huvudperson” i marint
skyddsområde.
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Skyddsområdet gagnar småskaliga fisket
Bredvid hamnpolisens kontor ligger fiskekooperativet.
Fisket på ön är småskaligt, och har som i så många andra
kustnära havsområden drabbats av minskad fisktillgång
och hårdare konkurrens från mer kapitalintensivt fiske.
Men den marina parken har delvis vänt den utvecklingen.

–Det marina skyddsområdet är bra för det lokala
fisket eftersom det stänger ute de stora trålarna, säger
Nikos Karoutsos i det lilla fiskeläget Steni Valla på Alo-
nissos. Trots att han är nöjd med samarbetet med hamn-
polisen efterlyser han en kombination av strängare
åtgärder och bättre kontroll av efterlevnaden.

– Fisket borde stängas under lekperioden. Idag fiskas
romhonor. Det är negativt både för bestånden och fisket
på lång sikt, säger Karoutsos. Dessutom borde trål-
fiskeförbudet kontrolleras bättre. Det är nödvändigt
med tanke på hur viktigt reservatet är, fortsätter Karout-
sos, som ändå tycker att förståelsen bland yrkesfiskarna
ökat de senaste åren.

Som exempel tar Karoutsos konflikten mellan fisket
och sälarna. Den har minskat under senare år, enligt
honom. Fortfarande orsakar sälarna en del skador på
redskapen men djuren lämnas i fred av yrkesfiskarna.
Jakten på den utrotningshotade munksälen hör till
historien.

Ökat samarbete efterfrågas
Samarbetet mellan de olika intressena i den marina
parken är litet. Staten har fört över makten till hamn-
polisen och stöder också föreningen MOM ekonomiskt.
Men på det lokala planet saknas samarbete, tycker Dosi
Aggeliki.

–Redan när reservatet bildades 1992 lovade re-
geringen att det skulle bildas en kommitté för att sköta

de lokala frågorna. Men ännu har ingenting hänt, säger
Aggeliki.

–Det behövs en grupp på ön som kan prata om
problemen i reservatet, t.ex om ersättning till fiskarna
om sälarna förstör redskapen eller om brott mot fiske-
reglerna, instämmer yrkesfiskaren Nikos Karoutsos.

I våras besöktes parken av biträdande miljöministern
Rodoula Zisi. Hon lovade skynda på tillsättandet av den
lokala förvaltningskommittén. Processen är på väg åt
rätt håll– även om den går långsamt.

Internationell diskussion
Under senare år har marina skyddsområden blivit ett allt
viktigare begrepp i den internationella diskussionen om
skyddet av havsmiljön. Genom att begränsa tillträdet
och exploateringen i hela områden underlättas över-
vakningen, t.ex. från luften eller från hamnarna.

På land har naturreservat varit ett känt begrepp ända
sedan 1860-talet då Yellowstone i USA blev världens
första skyddade naturområde. Sedan 1970-talets början
har antalet marina skyddsområden ökat dramatiskt. Idag
räknar man med att det totalt finns ca 1 500 marina
parker i omkring 150 länder.  Men många av de 1 500
marina skyddsområdena är s.k. pappersparker, d.v.s. de
finns bara på pappret och miljötillståndet fortsätter att
försämras inom dess gränser.

I de stater där man just nu planerar att inrätta marina
skyddade områden finns det mycket att lära av erfaren-
heterna från andra länder. I och med att man skyddar
miljön kan man bli tvungen att inskränka eller helt
förbjuda traditionella verksamheter. Konflikter är ofrån-
komliga. Men hur skall de hanteras för att inte undergräva
miljöskyddets legitimitet och acceptans hos den del av
befolkningen som är beroende av havet för sin utkomst?
Kanske området i norra Sporaderna kan tjäna som ett
exempel på att ekvationen faktiskt kan gå ihop, så att alla
i området gagnas.

I norra Sporaderna i Grekland ligger ett av de största skyd-
dade områdena i Medelhavet. Området omfattar flera öar
varav Alonissos är den största.
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TEXT Anders Carlberg, Ideella Föreningen Västerhavet
TEL 031-60 50 49
E-POST anders.carlberg@o.lst.se

Yrkesfiskaren  Nikos
Karoutsos anser att

skyddsområdet är bra
för det lokala fisket,
eftersom det stänger
ute de stora trålarna.

Han efterlyser dock
ännu strängare beg-

ränsningar och bättre
kontroll av efter-

levnaden.
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