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Världsnaturfonden WWFs yttrande DNR 02969-2022: Remiss gällande förändrat 

uppgiftslämnande samt rapporteringsförfarande för yrkesfisket i sötvattensområden  

Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs synpunkter på remissen 

 

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

ändrade bestämmelser gällande uppgiftslämnande samt rapporteringsförfarande för yrkesfisket i 

sötvattensområden följande övergripande kommentarer. 

 

 

Sammanfattning av WWFs synpunkter på remissen 

 

 

• WWF ser positivt på Havs- och vattenmyndighetens intention att effektivisera, förstärka 

och öka kvalitén av inrapporterade data gällandes fångster och fiskeriverksamheter då 

dessa är viktiga byggstenar för en effektiv fiskförvaltning samt förekomsten av pålitliga 

beståndsuppskattningsunderlag.  

 

• WWF instämmer i att uppgifter om fiskart, fiskets upptag och redskapsanvändning är 

viktig ur förvaltningssynpunkt. WWF anser att det är viktigt att man kommer tillrätta med 

bristfälliga och felaktiga inrapporteringar samt att man säkerställer kraven på efterlevnad. 

 

• WWF tillstyrker förslaget om harmoniserad rapportering av fiskeuppgifter vid fiske av lax, 

med fasta fällor i sötvattensområden vilka angränsar till Östersjön norr om latitud 59 30N, 

med fisket av lax i Östersjön. WWF välkomnar åtgärder, som exempelvis ökad 

rapporteringsfrekvens och synkroniserade inrapporteringskrav, som kan synliggöra den 

vilda laxens situation och utveckling i Östersjön och i förlängningen förhoppningsvis bidra 

till en förbättrad och mer effektiv laxförvaltning och ett mer gynnsamt laxbeståndsstatus.  

 

• WWF ser det som positivt att möjlighet erbjuds aktuella aktörer att ansöka om bidrag 

genom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFVF) hos Jordbruksverket för inköp av 

smart telefon eller surfplatta för att uppfylla de nya föreskrifterna.  

• WWF tillstyrker samtliga Havs- och vattenmyndighetens föreslagna föreskriftsändringar. 

Med ett undantag - 1 b kap. 1 § - 3. fiske med stöd av särskilt tillstånd för fiske av ål 

enligt 1 kap. 8 §. Den europeiska ålen är en akut hotad art som skulle gynnas av ett 

totalstopp av allt ålfiske inom hela EU tillsammans med tydlig implementering av 
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bevarandeåtgärder för ål i hela dess utbredningsområde och livscykel. WWF yrkar fortsatt 

på ett totalt ålfiskeförbud. 

 

 

 

Avslutande kommentarer 

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

akvatiska och marina livsmiljöer. Vidare vill WWF understryka vikten av att om föreslagna 

åtgärder ska ha önskad effekt behöver regelefterlevnaden vara god. WWF menar att kontrollen bör 

stärkas genom att införa krav på kamera ombord (så kallad elektronisk fjärrövervakning) i fisket 

generellt. Detta blir ett komplement till den områdeskontroll som idag sker genom AIS och VMS.  
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