
   

    
 
Till 

Sveriges Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 

Danmarks Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 

Sveriges Klimat- och miljöminister Åsa Romson 

 

Kopia 

Tyskland livsmedels- och jordbruksminister Christian Schmidt 

Enheten för fiskeförvaltning i Nordsjön DG MARE, Ilona Jepsena 

Enheten för Naturförvaltning DG ENV, Nicola Notaro 

 

Ministrar: Ta ert ansvar för de marina miljömålen och samhällsutvecklingen – bevara fiskefria 

områden i Kattegatt! 

 

Ärade ministrar,   

 
Vi skriver till er med anledning av de pågående diskussionerna mellan Sveriges och Danmarks regeringar 
för att förändra torskfredningsområdena i sydöstra Kattegatt. 
  
Området skyddades 2009 i avsikt att hjälpa återhämtningen av torskbeståndet i Kattegatt och skydda dess 
lekområden. Sedan dess har ett av delområdena varit helt skyddat från fiske. Efter decennier med dåliga 
fångster har det de senaste åren rapporterats att fritidsfiskare fått torsk från land, och både danska och 
svenska yrkesfiskare som fiskar längs den svenska kusten har rapporterat ökade fångster. Men trots 
rapporterade förbättringar är situationen fortsatt mycket dålig för beståndet1.  
 
Därför har myndigheter och lokala organisationer2 rekommenderat ett fortsatt skydd för torsken, och 
forskare har föreslagit ett antal möjliga förändringar av området, som bland annat består av ökad 
selektivitet i de bottentrålar som används i området3,4. 
 

                                                           
1ICES advice 2015 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/cod-kat.pdf 
2Se bland annat: https://www.yumpu.com/sv/document/view/20512555/regeringsuppdrag-om-utvardering-av-det-for-torskfiske-havs 
http://www.halmstad.se/4.12d932271429f66bdccf12.html#/pressreleases/skrivelse-till-regeringen-om-att-vaerna-ekosystemet-i-kattegatt-
1278734?utm_campaign=send_list 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2015/Pages/skrivelse-om-fiskefria-omradet.aspx 
3 SLU, 2014.  Evaluation of additional scenarios for closed areas in Kattegat, http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-
resurser/Sidan%20Publikationer/PM/Kattegat_cod_extra_scenario_feb_2014_final.pdf 
4 SLU DTU Aqua 2013. Evaluation of the effect of effort redistribution and gear changes in relation to the closed areas in Kattegat: 
http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/PM-Rapporter/Kattegat%20cod%20_2013%20evaluation.pdf 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/cod-kat.pdf
https://www.yumpu.com/sv/document/view/20512555/regeringsuppdrag-om-utvardering-av-det-for-torskfiske-havs
http://www.halmstad.se/4.12d932271429f66bdccf12.html#/pressreleases/skrivelse-till-regeringen-om-att-vaerna-ekosystemet-i-kattegatt-1278734?utm_campaign=send_list
http://www.halmstad.se/4.12d932271429f66bdccf12.html#/pressreleases/skrivelse-till-regeringen-om-att-vaerna-ekosystemet-i-kattegatt-1278734?utm_campaign=send_list
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2015/Pages/skrivelse-om-fiskefria-omradet.aspx
http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Sidan%20Publikationer/PM/Kattegat_cod_extra_scenario_feb_2014_final.pdf
http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/Sidan%20Publikationer/PM/Kattegat_cod_extra_scenario_feb_2014_final.pdf


 
 
 
Vi välkomnar givetvis förbättringar i fiskeredskapens selektivitet som kan skydda småtorsk och framförallt 
de viktiga stora lekmogna torskarna. Men vi vill betona att skydd av området inte längre bara handlar om 
skydd för torsken. Under de sju år som skyddet funnits på plats, har bottnarna i det område som inte 
bottentrålats haft möjlighet att återhämta sig från den ständiga störning som bottentrålning utgör. 
Fastsittande och långlivade arter har haft en möjlighet att återkolonisera bottnarna, och det finns nu bevis 
för att området är hem för skyddsvärda och hotade arter5. Dessa värden måste nu också beaktas i den 
framtida fiskeförvaltningen, i linje med försiktighetsprincipen och EU:s fiskerilagstiftning6.  
 
Just nu pågår därför ett svenskt nationellt arbete med att undersöka om området är kvalificerat för 
formellt skydd i linje med EU:s havsmiljödirektiv7. Fram tills resultaten av dessa undersökningar 
presenterats är det viktigt att en snart sjuårig återhämtning av områdets miljö inte kastas bort! 
 
Enligt havsmiljödirektivet är alla EU:s medlemsländer skyldiga att tillse att God Ekologisk Status (GES) 
uppnås i EU:s havsområden. GES bedöms enligt ett antal deskriptorer och ett stort bottentrålningsfritt 
område i Kattegatt har potential att påverka måluppfyllelsen i fyra av dessa: D1 = biologisk mångfald, D3 
= kommersiella arter, D4 = marina näringsvävar och D6 = havsbottens integritet. Att på andra sidan öppna 
området för destruktivt fiske vore ett steg i motsatt riktning, samt skulle gå stick i stäv med Sveriges 
regeringsuppdrag om att utöka arealen skyddade havsområden. 
 
Svenska myndigheter och organisationer – både lokalt, regionalt och nationellt – anser att området är 
mycket skyddsvärt och vill att det ska förbli stängt för fiske. Forskare världen över är dessutom eniga om 
att totalfredade havsområden, kända som ”no take zones”, är en nödvändig del av en hållbar 
havsförvaltning8. 
 
Vi, svenska och danska organisationer som arbetar för skydd och ett hållbart nyttjande av våra 
gemensamma marina resurser, önskar därför att Danmarks regering respekterar sitt grannlands önskemål 
att skydda både stor torsk och marina habitat som ger förutsättningar för lyckad torskreproduktion och 
ett fiskrikt hav. Vi önskar samtidigt se att Sveriges regering står på sina regionala och lokala myndigheters 
sida och säkerställer att området får ett formellt skydd mot fiske, vilket bör inkludera alla typer av fiske, 
samt fiskare oberoende av nationalitet. 
 
Vidare uppmanar vi Sverige och Danmark generellt att främja fiske som är skonsamt mot miljön, som till 
exempel burfiske. Detta skulle gynna återuppbyggandet av fiskbestånd och möjligheten att nå de marina 
miljömålen, premiera det småskaliga icke destruktiva fisket, och gynna samhällsutvecklingen lokalt.  
 

 

                                                           
5 Länsstyrelsen Skåne, 2014 OSPAR habitatet ”sjöpennor och grävande megafauna, se: Botteninventering i sydöstra Kattegatt av: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/fakta-om-skanska-sjoar-och-vattendrag/skanes-
hav/botteninventering-sodra-kattegatt/Pages/default.aspx 
6 Artikel 2 (3) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 lyder ”Den gemensamma fiskeripolitiken ska genomföra en 
ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras, och 
ska sträva efter att säkerställa att fiske och vattenbruk inte leder till en försämring av den marina miljön.” 
7 Uppdrag från Miljö- och energidepartementet: http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17148 

8 Se till exempel rekommendation från IUCN world parks congress 2014, där forskare världen över är eniga om att 30% av marina habitat 

globalt bör totalfredas från all typ av utvinning. IUCN World Parks Congress, Sydney (2014). A strategy of innovative approaches and 
recommendations to enhance implementation of marine conservation in the next decade Submitted on 22 December 2014, following 
the deliberations of the IUCN World Parks Congress 2014. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/fakta-om-skanska-sjoar-och-vattendrag/skanes-hav/botteninventering-sodra-kattegatt/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/fakta-om-skanska-sjoar-och-vattendrag/skanes-hav/botteninventering-sodra-kattegatt/Pages/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:EN:PDF
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17148


 
 
 
Med vänliga hälsningar,  

Greenpeace Norden, Magnus Eckeskog ansvarig för havs- och fiskefrågor 
magnus.eckeskog@greenpeace.org +45 26 79 45 06 +46 70 26 26 056 

Naturskyddsföreningen, Ellen Bruno Sakkunnig marina ekosystem och fiske 
ellen.bruno@naturskyddsforeningen.se +46 (0) 76 786 95 12 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Henning Mørk Jørgensen, havbiolog hmj@dn.dk +45 3119 3235 
 
Landsforeningen Levende Hav, Knud Andersen, formand, knud@levende-hav.dk +45 8638 6418 

Oceana, Lasse Gustavsson, VD Oceana Europa, hsemmler@oceana.org +45 31 65 58 63 

WWF Sverige, Inger Näslund, Expert på havs- och fiskefrågor, inger.naslund@wwf.se, 070-105 30 57     

WWF Danmark, Mette Blæsbjerg, Policy Advisor Oceans, m.blaesbjerg@wwf.dk  +45 26 29 44 10 

Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund, Markus Lundgren, Tillförordnad fiskevårdschef, 
markus.lundgren@sportfiskarna.se +46 (0)8 410 80 627  

Danmarks Sportfiskerforbund, Kaare Kaare Manniche Ebert, Fiskebiolog, kme@sportsfiskerforbundet.dk 
+45 76 22 70 73 
 
Fiskesekretariatet FISH, Jan Isakson, Kanslichef, jan.isaksson@fishsec.org +46 (0)70 608 74 83   

Coalition Clean Baltic, Nils Höglund, fisheries policy officer, nils.hoglund@ccb.se +46 70 867 92 49 
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