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Världsnaturfonden WWFs yttrande DNR 2298-2020: Remiss gällande förslag om fiskereglering i 

marina skyddade områden i Västerhavet. 

 

Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs synpunkter på remissen 

 

Världsnaturfonden WWF har i sin genomgång av Havs- och vattenmyndighetens förslag om 

fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet följande kommentarer. 

 

 

Åtgärder som kan bevara våra marina ekosystem och därmed generera och främja ett mer långsiktigt 

hållbart och ekonomiskt lönsamt fiske välkomnas av WWF. Vi kan inte nog betona vikten av att 

reglera och förvalta biologiska resurser för bevarandet av biologisk mångfald samt att säkra ett 

hållbart nyttjande av dem, vare sig dessa finns inom eller utanför skyddade områden.   

 

WWF välkomnar att förslaget innehåller områden som är helt fiskefria. WWF anser att fiskefria 

zoner i marina skyddade områden är av största vikt då ekosystem med biologisk mångfald i annat 

fall kan äventyras. Dessutom har både kommersiella och icke kommersiella fiskarter en viktig roll 

för balansen i de akvatiska ekosystemen.  

 

WWF anser att fiske måste grundas på en ekosystembaserad fiskeförvaltning med betoning på 

resursens bevarande och dess betydelse i ekosystemets funktion. Effekter som genereras av aktuell 

fångstperiod, fångstredskap och fiskeansträngning på andra arter och ekosystemsfunktioner samt 

livsmiljöers struktur bör även övervägas. 

 

WWF välkomnar förslag om åtgärder och regleringar som säkerställer ett biologiskt långsiktigt 

hållbart fiske, samt skyddar akvatiska och marina arter och livsmiljöer. Dock bör man ta i beaktande 



 

 

om fiske överhuvudtaget är lämpligt i vissa skyddade områden. Grunden i resursnyttjandet måste 

vara att ekosystemens naturliga strukturer, funktioner och värden prioriteras och bibehålls. 

 

WWF anser att fiske ska tillståndsprövas i både befintliga skyddade områden och nya skyddade 

områden som inrättas. Generellt fiskeförbud bör gälla i dessa områden till dess att tillståndsprövning 

genomförts. Fiske kan tillåtas om prövningen visat att fiske kan bedrivas utan att påverka områdets 

bevarandevärden negativt. I fall där dataunderlaget är för bristfälligt för att göra en ordentlig 

bedömning bör försiktighetsprincipen tillämpas. För Natura 2000-områden bör det krävas tillstånd 

enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande 

sätt kan påverka miljön i ett sådant område i enlighet med bestämmelserna artikel 6 art- och 

habitatdirektivet.12 

 

WWF ställer sig kritiska till det stundom smala tillvägagångssättet vid upprättandet av föreslagna 

fiskeregleringar i aktuell remiss. Havs- och vattenmyndigheten har i detta remissförslag 

genomgripande en tendens att fokusera väldigt snävt på specifika bevarandevärden och /eller 

livsmiljöer och riskerar därmed att inte se till helheten. Vissa föreslagna regleringar tar varken 

hänsyn till, eller återspeglar de faktiska interaktionerna och naturliga samspelet inom ett ekosystem, 

vilket kan leda till ett begränsat bevaranderesultat. Det är av central betydelse att man säkerställer att 

det finns specifikt artskydd även utanför ett skyddat område för att säkra viktiga 

ekosystemfunktioner. 

 

WWF uppmanar Havs- och vattenmyndigheten att se över föreslagen fiskereglering i områden med 

bevarandevärden som inkluderar tumlare, så att fiskeregleringen även inkluderar förbud mot fiske 

som bedrivs med pelagisk trål för att säkra god tillgång på föda till tumlare. Detta medför en bredare 

åtgärdsinsats för bevarande vilket inkluderar flera funktioner i det marina ekosystemet som kan 

stärka och bevara tumlarpopulationen, vilket ligger i linje med artikel 6.2 i Art- och 

habitatdirektivet3, samt levererar mot de punkter som EU-kommissionen har påpekat i 

överträdelseärende mot Sverige angående det bristande skyddet av tumlare i Natura 2000-områdena. 

 

WWF välkomnar fortsatt ålfiskeförbud på Västkusten. Ålen är en akut hotad art4 som skulle gynnas 

av ett totalstopp av allt ålfiske inom hela EU tillsammans med tydliga bevarandeåtgärder för ål.  

 

 

 

 
1 Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998:808 t.o.m. SFS 2020:1174 - Riksdagen 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=SV 

 
3 EUR-Lex - 31992L0043 - SV (europa.eu) 
4 ele.2737.nea (ices.dk) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:HTML
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/ele.2737.nea.pdf


 

 

Vidare vill WWF understryka vikten av skrivningarna i grundförordningen om den gemensamma 

fiskeripolitiken som syftar till att bevara marina biologiska resurser; att EU:s gemensamma 

fiskeripolitik5 ska genomföra en ekosystembaserad fiskeriförvaltning samt tillämpa 

försiktighetsansatsen. Ansatsen i grundförordningen ligger i linje med Art- och habitatdirektivet där 

direktivets syfte är ” att bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden genom besvarandet av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter i medlemsstaternas europeiska territorium som omfattas av 

fördraget”.  

 

WWF ser gärna av Havs- och vattenmyndigheten eftersträvar att uppfylla Regeringens förslag om 

generellt förbud för bottentrålning i skyddade havsområden. Dessutom är det av vikt att minska 

bottentrålning i känsliga områden i enlighet med januariavtalet, samt att inrätta fiskeregleringar som 

bidrar till etablerandet av ekologiskt representativa, sammanhängande och funktionella nätverk av 

skyddade områden.  

 

WWF uppmuntrar inrättandet av fiskeregleringar som ligger i linje med havsplaneringsdirektivet6, 

art- och habitatdirektivet, SDG 14 och Aichimålen under konventionen om biologisk mångfald7, 

samt Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård8. 

 

Avslutningsvis vill vi återigen understryka vikten att tillämpa ekosystemansatsen och 

försiktighetsansatsen vid fiskeförvaltning både i skyddade områden och utanför dessa. Friska 

ekosystem är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart fiske. 

 

 

 

För Världsnaturfonden WWF 

 

     

 
 

Maria Schultz   Inger Melander 

Avdelningschef Hav och Vatten  Sakkunnig fiske och Marknad 

Världsnaturfonden WWF   Världsnaturfonden WWF 

 

 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om 

ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 

2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=SV 
7 cbd-en.pdf 
8 Preciseringar av Hav i balans samt levande kust och skärgård - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=SV
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/preciseringar-av-hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/

