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Världsnaturfonden WWFs yttrande DNR 4916-19: Remiss gällande ändrade bestämmelser för 

fiske på kusten i Östersjön. 

 

 

Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs synpunkter på remissen 

 

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

bestämmelser för fiske i Östersjön följande övergripande kommentarer. 

 

WWF välkomnar förslaget om åtgärder som kan säkerställa ett biologiskt hållbart fiske samt skydda 

akvatiska och marina livsmiljöer. Vi ser åtgärder som fler fredningsområden, utökade fredningstider, 

fångstbegränsningar och storleksbegränsningar som nödvändiga verktyg i regleringen av fisket. Vi 

vill särskilt uppmärksamma det positiva med att flera av föreskrifter gällandes vissa vattendrag som 

mynnar ut i Östersjön har en ändrad skrivning till att ”allt fiske är förbjudet” 1 okt-31 dec. Tidigare 

stod ålfiske som undantag vilket inte rimmar med åtagandet att bevara en akut hotad art. 

Upprättandet av fredningsområden ger dessutom arter en chans till återhämtning och tillväxt utan 

mänsklig störning. Dock bör man vidare ta i beaktande om fiske alls är lämpligt i vissa skyddade 

områden. 

 

WWF anser att fiskefria zoner inom marina skyddade områden är av största vikt då skyddet av 

betydande 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. 

Det har även visat sig att områden fredade mot fiske, i områden med annat habitatskydd, genererar 

mer fisk. Ökad fisktillväxt inom ett fredat område leder sedan i förlängningen till att man kan få 

bättre fiskfångst utanför det skyddade området.  

 

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 

fiskeripolitik ska genomföra en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen 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”. 

 

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Konventionen om biologisk mångfald 

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

långsiktigt hållbart och ekonomiskt lönsamt fiske välkomnas av WWF. Vi vill understryka vikten att 

tillämpa försiktighetsprincipen vid fiske; framförallt i skyddade områden.  
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