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Världsnaturfonden WWFs yttrande DNR 886-21: remiss gällande ändrade regler om fiske 

med bottentrål med anledning av åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i EU-

förordningen. 

 

Sammanfattning av WWFs synpunkter på remissen 

Världsnaturfonden WWF har i sin genomgång av Havs- och vattenmyndighetens remiss 

gällande ändrade regler om fiske med bottentrål med anledning av åtgärder med syfte att 

begränsa fiskeridödligheten av torsk i Skagerrak och Nordsjön i EU-förordningen följande 

kommentarer. 

WWF bifaller ej föreslaget om ändrade regler om fiske med bottentrål med anledning av 

åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i EU-förordningen. 

WWF anser inte att de föreslagna regellättnaderna bör genomföras innan det är ordentligt 

utrett om den tänkta zoneringen ger tillräckligt skydd för torsk och andra arter.  

 

Remissunderlaget redovisar inga data som belägger eller motiverar att den tänkta zoneringen 

av fisket som föreslås skulle skydda uppväxande torsk. Beståndsutvecklingen för torsk och 

många andra arter i svenska västliga vatten har under lång tid varit negativ. WWF anser att 

det underlag som motiverar förslagen till ändring i regelverket är otillräckligt. Förslagen 

motiveras främst av att fisket ska kunna fortsätta trots skärpta krav på tekniska arrangemang 

för ökad selektivitet och minskade bifångster som införts genom EU förordning 2021/92, 

artikel 18. Vidare baserar man delar av motiveringen på en kvalitativ bedömning 

sammanställd av SLU men detta underlag finns ej bifogat i remissunderlaget. 

WWF yrkar på förslag på åtgärder och regleringar som säkerställer ett biologiskt långsiktigt 

hållbart fiske, samt skyddar ekosystemets känsliga marina arter och livsmiljöer för att 

områden ska säkras eller kunna återhämta sig. WWF menar att fisket måste grundas på en 

ekosystembaserad förvaltning med betoning på resursens bevarande och möjlighet till 

livskraftiga bestånd för att bibehålla dess viktiga roll i ekosystemet. Ambitionen måste vara 

ett prioriterat företräde till fiske som bedrivs med minsta negativ miljöpåverkan. Detta är en 

förutsättning för att även säkra en långsiktigt lönsam och hållbar fiskenäring. 

WWF önskar se att föreslagna ändringar som har till avsikt att begränsa fiskedödligheten av 

torsk i Skagerrak och Nordsjön bör utgå ifrån en ekosystembaserad ansats och inkludera 
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fredningsperioder, fredningsområden, avskaffandet av inflyttningsområden, införandet av 

selektiva, skonsamma och passiva fiskeredskap samt utökad övervakning och kontroll. 

 

När vetenskaplig rådgivning visar att lekbiomassan understiger gränsreferenspunkten (Blim) 

så krävs det ytterligare korrigerande åtgärder för att säkerställa att beståndet snabbt återgår till 

nivåer över dem som kan ge MSY. WWF anser därför att man bör rikta extra kraft mot 

ytterligare selektivitetsåtgärder som syftar till att minska bifångster av torsk som exempelvis 

ökat burfiske efter havskräfta. Det finns flera biologiska och miljömässiga fördelar med detta 

fiske, bland annat så medför burfiske lägre andel bifångst samt mindre bottenpåverkan jämfört 

med bottentrålsfiske. 

 

WWF anser även att det är önskvärt att nuvarande inflyttningsområden tas bort och att 

utflyttningsområden istället införs för att skydda lokala torskbestånd då framtidsprediktioner 

av torskbeståndets utveckling i Nordsjön och Skagerrak är mycket osäkra. Borttagande av 

inflyttningsområdena är ett essentiellt verktyg för att prioritera ett långsiktigt skydd av våra 

kustekosystem.  

 

WWF anser att fortsatt övervakning och vetenskapliga uppföljningar är av största vikt för att 

säkerställa om införda åtgärder är förenliga med gällande målsättningar om skydd och 

åtgärder för torsk. Likaså bör kontrollen och implementeringen av förvaltningen stärkas för att 

säkerställa efterlevnad av regelverket. Krav på möjligheter att följa fisket med hög geografisk 

noggrannhet är avgörande för att kunna övervaka och följa ändringar i regleringar. Full 

dokumentation och tydlig spårbarhet är viktiga verktyg för en effektiv fiskförvaltning och 

absolut nödvändiga för att uppnå bärkraftiga och långsiktigt hållbara fiskbestånd samt 

livskraftiga marina ekosystem. WWF menar att kontrollen bör stärkas genom att införa krav 

på kamera ombord (så kallad elektronisk fjärrövervakning) i fisket generellt. Detta blir ett 

komplement på artsorteringsnivå till den områdeskontroll som idag sker genom AIS och 

VMS.  
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