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Världsnaturfonden WWFs yttrande för 2309–2018: Remiss om fördelning av 
pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter 

 

Sammanfattning av WWFs synpunkter på remissen 

 

• WWF anser att en förlängning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom det pelagiska 

fisket endast bör godkännas efter att en grundläggande miljökonsekvensbeskrivning genomförts. 

Systemet har hittills inte lyckats säkerställa att fiskeriverksamheten är miljömässigt eller socialt 

hållbar.  

 

• Skarpsillsbeståndet i Östersjön har fiskats över Fmsy sedan 1994, och även flera av våra 

sillbestånd fiskas idag för hårt. För den vårlekande sillen är situationen mycket oroande, och för 

detta fiskbestånd föreslår ICES för andra året i rad en 0 kvot. Det är med andra ord uppenbart att 

systemet misslyckats med att få bukt med överfisket trots att det varit i drift sedan 2009. 

 

• Viktiga grundpelare för ett hållbart fiske är även att fisket ska vara skonsamt och selektivt. I 

remissen uppges det att bifångster av demersala arter inte är stora, men att det finns en 

problematik med felrapportering av fångstsammansättning mellan sill och skarpsill. Detta 

bekräftades i Sverige Radios program Kaliber som sändes den 16 september. I programmet 

uppgavs att fisket ska ha landat 50 procent mer skarpsill än som redovisats i yrkesfiskets 

loggböcker, vilket därmed skulle innebära att överfisket på skarpsill dessutom är betydligt högre 

än vad man tidigare trott. Hur väl selektiviteten fungerar och vilken påverkan fisket har på andra 

arter som torsk är tyvärr svårt att bedöma eftersom det idag inte finns något lagkrav att redovisa 

bifångster inom det pelagiska fisket. WWF anser att ett sådant redovisningskrav bör övervägas, 

med särskild hänsyn till det östra torskbeståndet. 
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