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Världsnaturfonden WWFs yttrande för 2742-19: Samråd gällande försök med 
kameraövervakning av fiskfartyg 

 

Sammanfattning av WWFs synpunkter på remissen 

 
• WWF anser att testet bör rikta in sig på de flottsegment som har störst uppskattade utkast samt utkast av känsliga 

arter så som torsk, kolja och vitling. En kombination av dessa två parametrar dvs utkastnivå samt arters känslighet för 
fiske föreslås därmed som lämpliga urvalskriterier.   

• EFCA listar i sin rapport ”Guidelines on Risk Assessment Methodology on Fisheries Compliance” ett antal kriterier som 
kan användas för att utvärdera sannolikheten att fisken bryter mot landningsskyldigheten1. De huvudkriterier eller 
prioriterade fisken som EFCA listat som högrisksegment är; 

- Fisken med utkast av minst 2 kvoterade arter på en nivå som motsvarar mer än 15% av totalfångsten 
- Blandfisken med mer än 1 bifångstart med lågt kommersiellt värde 
- Fisken med hög andel ungfisk, låg kvalitet och/eller storlek som är svår att sälja (> 40 %) för minst 1 kvoterad art 
- Andra fisken som EFCA listar som prioriterade är de där få eller inga tekniska regleringar införts (t.ex. selektiva 

redskap, temporära stängda områden), de med låg kontrollfrekvens, bristfälliga sanktioner och lågt socialt tryck.  
WWF anser att dessa kriterier kan användas för att identifiera lämpliga fiskefartyg att delta i testet. Ett annat relevant 
underlag som kan användas för samma syfte är Havs- och Vattenmyndigheten egna utvärdering av det demersala ITQ 
systemet där misstankar om olovliga utkast i olika fisken nämns2.  

• Flera framgångsrika tester med kameraövervakning har genomförts både inom EU och internationellt, på olika typer 
av fisken. Testerna har visat att elektronisk fjärrövervakning fungerar på så gott som alla typer av fiskebåtar 
(demersala och pelagiska trålare, garnbåtar, långrevsbåtar mm) av olika storlek/längd. Kontrollmetoden är 
kostnadseffektiv och innebär att fler kontroller kan genomföras, vilket minskar risken för fusk. Något som 
Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten kommit fram till i den gemensamma rapporten från 2014. En 
annan fördel är att mer data kan samlas in på kortare tid vilket både ger säkrare dataunderlag samt möjliggör för 
myndigheter att agera snabbare när förhållandena i havet förändras. Förbättrat dataunderlag och en mer effektiv och 
adaptiv förvaltning bör ligga i yrkesfiskets intresse, och ses som tillräckliga incitament för att vilja medverka i försöket 
samt minska eventuellt fusk.  

• Från januari 2019 har kriterier kopplat till landningsskyldigheten skärpts i MSC-certifieringen. Fisken förväntas kunna 
bevisa att inga olagliga utkast sker. Kameraövervakning är ett effektivt verktyg för att säkerställa för myndigheterna 
att landningsskyldigheten efterlevs. Detta är viktigt för en fortsatt tillgång på miljöcertifierad fisk som konsumenter 
och livsmedelsbranschen efterfrågar och som kan öka intäkterna hos yrkesfisket. 

• En modell som använts i andra länder är att fiskare som ingått i kameraförsök tilldelats en något större kvot. Om en 
sådan modell ska användas anser WWF att myndigheten bör säkerställa att det inte bidrar till en omfördelning av 
fiskerättigheter från skonsamma redskap som bur till redskap som har större påverkan som bottentrål, då utkast 
generellt visat sig vara större i trålfiske efter bottenlevande fisk3.  

• Globalt har fler än 100 tester med kameraövervakning genomförts och WWF rekommenderar myndigheten att dra 
lärdom av dessa.  
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Inger Näslund                              Karin Glaumann                          
Bitr. Avdelningschef Hav & Vatten                             Sakkunnig Fisk och Marknad 

 

 
1 https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/Risk%20Assessment%20Methodology.pdf 
2 https://www.havochvatten.se/download/18.3e53389e16462a4b55ad378d/1531305778083/utvardering-demersala-systemet.pdf 
3 http://www.fao.org/3/CA2905EN/ca2905en.pdf 
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