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Världsnaturfonden WWFs yttrande DNR 02970-2022: Remiss gällande förslag om 

elektronisk rapportering för samtliga kustfiskejournalförare  

 

Sammanfattning av WWFs synpunkter på remissen 

 

WWF välkomnar och stödjer 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. 

 

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.  

 

 

• 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 välkomnar förändringar som exempelvis tätare inrapporteringskrav på lax i 

Östersjön, som kan förbättra och effektivisera den vilda laxens situation och utveckling i 

Östersjön samt de vilda älvar laxen vandrar upp i. 

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

inköp av smart telefon eller surfplatta för att uppfylla de nya föreskrifterna. 

• WWF tillstyrker samtliga av Havs- och vattenmyndighetens föreslagna 

föreskriftsändringar. 
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