
 

Världsnaturfonden WWF  

 

 

Ulriksdals Slott  

170 81 Solna  

 

 Tel: 08 624 74 00  

Fax: 08 85 13 29  

  

Allmänt: info@wwf.se  

Hemsida: www.wwf.se 

 

   

 

 

 

Havs- och Vattenmyndigheten 

                      Solna 2021-03-22 

Handläggare  

Elin Hedman 

Enheten för fältkontroll 

elin.hedman@havochvatten.se 

 

 

 

Världsnaturfonden WWFs yttrande DNR 539-2021: remiss gällande förutsättningar för visst 

fiske i Östersjön under fredningsperioder 

 

  

 

 

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

gällande förutsättningar för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder följande 

kommentarer. 

 

WWF välkomnar förändringar som säkrar livskraftiga hav och hållbart nyttjande genom en effektiv 

förvaltning med ekosystembaserad ansats. 

 

WWF välkomnar förslag om åtgärder som kan säkerställa ett ekologiskt långsiktigt 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. 

 

WWF bifaller föreslagna kontrollåtgärder: 

• Krav på sortering baserat på art eller storlekskategori av pelagisk fångst vid landning innan 

transport,  

• Förbud att vid pelagiskt fiske medföra redskap ombord som inte får användas under 

förbudsperioden (därutöver gäller redan krav på att surra och stuva redskap vid transit genom 

områden som saknar undantag för fiske),  

• Begränsning till att enbart bedriva pelagiskt fiske i ett ICES-delområde per fiskeresa vid fiske 

i område 24 eller 25 



 

 

• För befälhavare på fartyg som inte kan sända med AIS-transponder och inte heller omfattas 

av kravet på VMS är alternativet att anmäla sitt fiske till myndigheten per telefon eller e-post 

till FMC i anslutning till att fisket påbörjas. 

 

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

förutsättningar för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder följande specifika 

kommentarer. 

 

På grund av att uppgifterna från det småskaliga fisket är högst osäkra anser WWF att kontrollen och 

implementeringen av förvaltningen måste 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 upp beslutade 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 områdeskontroll som idag sker genom AIS och VMS.  
 

WWF förespråkar ett totalt ålfiskeförbud. Ålen är en akut hotad art som skulle gynnas av ett 

totalstopp av allt ålfiske inom hela EU tillsammans med tydliga bevarandeåtgärder för ål i hela dess 

livscykel.  

 

Eftersom förslagna åtgärder har till avsikt att skydda torskens lek anser WWF att fortsatt 

övervakning och vetenskapliga uppföljningar är av högsta vikt för att säkerställa om undantagen är 

förenliga med gällande målsättningar om skydd; det vill säga påvisa att pelagiskt fiske under 

sommaren inte hotar torsken och inte är ett störande moment för torsklek.  
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