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Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens remiss gällande förslag 
till fiskeregleringar i marina skyddade områden i Västerhavet  
 
Sammanfattning  

Naturskyddsföreningen: 
• Tillstyrker förslagen på fiskeregleringar i de marina skyddade 

områdena i Västerhavet som behandlas i remissen, samt ett generellt 
förbud för yrkesmässigt fiske efter blåmusslor.  

• Yrkar på att fler och större fiskefria zoner införs i områden som 
specificeras i synpunkterna nedan, samt att bottentrålning och fiske 
som utgör en bifångstrisk för tumlare reglerades bättre i skyddade 
områden i Västra Götaland. 

• Anser det är viktigt att på ett tydligare sätt föra ett resonemang kring 
föreslagna, eller uteblivna, fiskeregleringar – för trovärdighet och 
transparens samt för att skapa acceptans och förståelse för de 
regleringar som införs. Vidare anser föreningen att samrådsprocessen 
borde ha inkluderat lokala intressegrupper på ett bättre sätt. 

• Anser att en prövning som grundar sig på Natura 2000-bestämmelserna 
samt tar hänsyn till uppfyllnad av miljökvalitetsnormer bör 
genomföras för allt fiske med risk för betydande påverkan inom marina 
skyddade områden. Vidare anser föreningen att fiske i marina 
skyddade områden bör regleras med stöd av miljöbalken.  

• Yrkar på att artikel 20 GFP används för regleringar som påverkar andra 
nationers fiske inom territorialhavet. 
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Generella synpunkter 

Regeringen gav den 19 oktober 2017 (M2017/02522/Nm) Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att identifiera ytterligare 
bevarandeåtgärder i syfte att nå bevarandemålen i samtliga skyddade marina 
områden till år 2020 med fokus på fiske. Åtagandet innebär att Sverige avser 
att införa relevanta och ändamålsenliga bevarandeåtgärder vad avser fiske i 
syfte att nå bevarandemålen i samtliga marina skyddade områden senast år 
2020. I arbetet med uppdraget har länsstyrelserna bedömt att det i ett antal av 
de marina skyddade områdena i Sveriges hav bedrivs fiske som kan innebära 
risk för att bevarandemålen inte uppnås. Genom att reglera fisket i dessa 
områden kommer det bidra till att bevarandemålen nås. 
 
Naturskyddsföreningen anser att Havs- och vattenmyndigheten har gjort ett 
gediget jobb i framtagandet av denna remiss. Från dialog med föreningens 
lokalt aktiva och även lokala fiskare har vi dock förstått att samrådsprocessen 
inte förankrats tillfredsställande med vissa lokala intressegrupper, såsom 
lokala miljö- och fiskeorganisationer. Föreningen anser därför att arbetet med 
marint områdesskydd framgent antingen borde hanteras av länsstyrelserna, 
med stöd av HaV, eller att lokala samrådsprocesser hålls som komplement till 
nationella processer. Det är även svårt att som remissinstans ha åsikter 
gällande utformningen av skyddet när det i detta fall är länsstyrelserna som 
står för bakgrundsinformationen, men att HaV sedan utformar regleringarna 
med vetenskapligt stöd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
Naturskyddsföreningen saknar ett områdesspecifikt vetenskapligt och 
juridiskt resonemang till varför, eller varför inte, olika typer av fiskeregleringar 
införs i de olika områdena. Det är viktigt för att säkerställa en transparent 
process samt för att skapa acceptans och förståelse för regleringarna bland 
olika intressegrupper, framförallt när en nationell myndighet (HaV) har tagit 
över hanteringen från länsstyrelserna.  
 
Naturskyddsföreningen välkomnar att förslaget innehåller områden som är 
helt fiskefria. I dagsläget utgör fiskefria områden mindre en 1 procent av 
Sveriges havsareal. Mot bakgrund av att EU-kommissionens nya strategi för 
biologisk mångfald, samt Miljömålsberedningens förslag om nytt etappmål för 
skydd av havet, innehåller en målsättning om 10 procent strikt skyddad 
havsareal till 2030 vore det lämpligt att Havs- och vattenmyndigheten samt 
länsstyrelsen är proaktiva i det svenska arbetet med marint områdesskydd. 
Naturskyddsföreningen skulle därför vilja se att samtliga områden som berörs 
av remissen innehöll fiskefria zoner. Precis som lyfts i bakgrundsinformation 
från SLU visar studier att även relativt små helt stängda områden kan ge 
positiva effekter på fiskbestånd i området. Sådant skydd är även det skydd 
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med störst positiv inverkan på biologisk mångfald1. Zoner av strikt skydd 
omgivna av det större skyddade området där mänsklig verksamhet såsom 
fiske tillåts i mindre utsträckning, kan även vara en bra design för att 
säkerställa buffertzoner runt det strikt skyddade området2. Vidare anser 
Naturskyddsföreningen att fiske i skyddade områden i allmänhet, och i 
fiskefria områden i synnerhet, ska regleras med stöd av miljöbalken. Detta för 
att säkerställa ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd av naturvärden, 
jämfört med fiskelagen som avser reglera rätten till fiske och betraktar havet 
som resurs. 
 
För Natura 2000-områden vill föreningen påminna Havs- och 
vattenmyndigheten om de krav som ställs i artikel 6.2 och 6.3 art- och 
habitatdirektivet (AHD). Kravet att förhindra försämring av livsmiljöer eller 
störning av arter (art 6.2) syftar till åtgärder av starkt föregripande och 
förebyggande karaktär3. Ansvarig myndighet måste även säkerställa bortom 
allt rimligt vetenskapligt tvivel att den verksamhet som tillåts inte medför 
betydande påverkan4. Utifrån underlaget går det inte att utläsa huruvida 
myndigheterna har försäkrat sig om detta och till föreningens kännedom har 
inte heller någon prövning enligt 7 kap. 28 a-b §§ miljöbalken genomförts för 
fiske i områdena i fråga, förutom gällande fiske efter läppfiskar i Koster-
Väderöfjorden5. Likaså måste uppfyllnad av aktuella miljökvalitetsnormer 
under havsmiljöförordningen beaktas, vilket heller inte framgår av underlaget. 
 
Naturskyddsföreningen välkomnar att HaV pekar på möjligheten att både 
använda sig av artikel 11 och artikel 20 i grundförordningen av EU:s 
gemensamma fiskeripolitik (GFP). Föreningen rekommenderar starkt att 
möjligheterna att använda artikel 20 utreds närmare, då artikeln troligtvis 
innebär ett förenklat samrådsförfarande med berörda grannländer. 
 
Specifika synpunkter 
 
Förbud mot yrkesmässigt fiske efter blåmusslor 
Naturskyddsföreningen välkomnar HaVs förslag på ett generellt förbud mot 
yrkesmässigt fiske efter blåmussla och inte enbart i skyddade områden, givet 
den nedgång som observerats av vilda bestånd. Föreningen anser dock att vid 
misstanke om negativ inverkan från fritidsfisket (handplockning) borde även 
reglerna för detta fiske skärpas i framtiden, även om det idag inte bedöms 
utgöra en risk. En metod för att uppskatta fångster från fritidsfisket hade varit 
önskvärt, men viktigast är fortsatt övervakning av blåmusslornas utbredning 

 
1 Sala, E., Lubchenco, J., Grorud-Colvert, K., Novelli, C., Roberts, C., & Sumaila, U. R. (2018). Assessing 
real progress towards effective ocean protection. Marine Policy, 91, 11-13. 
2 e Costa, B. H., Claudet, J., Franco, G., Erzini, K., Caro, A., & Gonçalves, E. J. (2016). A regulation-based 
classification system for Marine Protected Areas (MPAs). Marine Policy, 72, 192-198. 
3 EU-domstolens mål C-418/04.   
4 EU-domstolen, mål C-127/02 Waddenzee 
5 Naturskyddsföreningens havsrapport "Skydd på riktigt" 2020-03-06 (naturskyddsforeningen.se) 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/pdf/Naturskyddsforeningen_rapport_skydd_pa_riktigt_2020-03-06.pdf
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och förekomst, samt att myndigheterna inte tvekar kring skärpning av 
reglerna om det skulle krävas för att säkra beståndens framtid.     
 
Västra Götalands län – Kosterhavets nationalpark, Kosterfjorden-
Väderöfjorden och Väderöarnas naturreservat 
Naturskyddsföreningen anser att det är bra att helt fiskefria områden införs i 
Koster-Väderöfjorden och vi delar HaVs resonemang kring varför förbudet 
införs – att minska skada från andra redskap på känsliga livsmiljöer såsom 
hårda och mjuka koraller och svampdjur. Vi hade dock gärna sett att dessa 
områden varit större. Trålskyddsområdena är små i förhållande till hela det 
skyddade området och värden som mjuka koraller och svampdjur finns även i 
andra delar av det skyddade området6. Föreningen anser att områden som 
starkt begränsar mänsklig aktivitet och förbjuder uttag av naturliga resurser 
borde vara en integral del av en marin nationalpark för att stärka 
ekosystemens naturliga funktioner, strukturer och processer. Som beskrivs i 
konsekvensutredningen kommer inte de föreslagna fiskefria områdena att 
nämnvärt påverka fisketrycket i området, varför förslagen endast leder till 
minskad risk för påverkan på utpekade bottenvärden men inget ökat skydd av 
fisk och skaldjur i området och den ekosystemfunktion de bidrar med. Enligt e 
Costa et al (2016) har Kosterhavets nationalpark endast ett måttligt skydd mot 
påverkan från mänsklig aktivitet, som även är sämre än andra undersökta 
svenska skyddade områden7. Att utöka områden med starkare reglering av 
mänsklig aktivitet, såsom fiske, skulle stärka skyddet generellt i området och 
även skicka en tydlig signal om att naturvård prioriteras i en nationalpark som 
i övrigt tillåter ett hållbart brukande, inklusive bottentrålning. Vidare anser 
föreningen att bottentrålningen borde begränsas ytterligare i området, 
exempelvis genom de förslag som ges i Gonzales-Mirelis et al8, hur andelen 
bottnar som skyddas kan öka utan att det har en stor inverkan på fiskets 
fångster. 
 
Naturskyddsföreningen ställer sig starkt frågande till varför inga ytterligare 
fiskeregleringar införs i marina skyddade områden i Västra Götalands län. EU-
kommissionen har påpekat i ett överträdelseärende mot Sverige att skyddet av 
tumlare mot bifångst bl.a. är bristande i Natura 2000-områdena Kosterfjorden-
Väderöfjorden och i Vrångöskärgården9. Likaså tillåts bottentrålning i ett 
flertal skyddade områden i länet10, en fiskemetod med känd påverkan på 
marina livsmiljöer, näringsvävar11 och djupa mjukbottnars möjlighet till att 

 
6 Utvalda arter och habitat i Kosterhavets nationalpark (lansstyrelsen.se) 
7 e Costa, B. H., Claudet, J., Franco, G., Erzini, K., Caro, A., & Gonçalves, E. J. (2016). A regulation-based 
classification system for Marine Protected Areas (MPAs). Marine Policy, 72, 192-198. Appendix A. 
Supplementary material 
8 Gonzalez-Mirelis, G., Lindegarth, M., & Sköld, M. (2014). Using vessel monitoring system data to improve 

systematic conservation planning of a multiple-use marine protected area, the Kosterhavet National Park (Sweden). 
Ambio, 43(2), 162-174.   
9 EU-kommissionen. 2020.Överträdelseärende skickat till utrikesminister Ann Linde. 2020/4037 
C(2020) 4393 final. Bryssel den 2.7.2020   
10 Havs- och vattenmyndigheten. (2018). Uppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina 
skyddade områden. Redovisning av regeringsuppdrag M2017/02522/Nm. Dnr: 3199-2017   
11 aqua-reports-2018-7.pdf (slu.se)  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d48c2c/1536741554051/2016-44.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquarapporter/2018/aqua-reports-2018-7.pdf
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lagra in kol12 och andra biogeokemiska cykler13. Vi saknar i denna remiss, samt 
i samrådsförfarandet, en vetenskapligt och juridiskt grundad motivering till 
varför inte vidare regleringar mot dessa fiskemetoder införs.  
 
Hallands län – Nidingen, Utteros, Västra Getterön, Kungsbackafjorden, 
Båtafjordens strandängar, Balgö  
Naturskyddsföreningen tillstyrker de föreslagna fiskeregleringarna i de 
skyddade områdena i Hallands län för att minska bifångstrisk av tumlare och 
sjöfågel, samt skyddar bottenhabitat mot påverkan från bottentrålning. Dock 
hade vi gärna sett helt fiskefria zoner i förslagen, framförallt i de större 
områdena Balgö och Kungsbackafjorden. Vi ställer oss specifikt positiva till att 
ett förbud mot bottentrålning införs i de områden där trålning är tillåten – 
Balgö och Nidingen. Vi föreslår dock att ett förbud mot pelagisk trålning även 
införs, för att stärka skyddet av fisk samt säkra naturliga näringsvävar i 
områdena, samt för att underlätta kontroll14. Liknande resonemang framförs av 
Länsstyrelsen i Hallands län i sin hemställan till HaV gällande fiskeregleringar 
i Nidingen15.  
 
Skåne län (Nordvästra Skånes havsområde inkl. Skånska Kattegatt) 
Naturskyddsföreningen tillstyrker till de föreslagna regleringarna, som tar ett 
helhetsgrepp kring åtgärder för att minska bifångstrisken för både sjöfågel och 
tumlare genom ett förbud mot bl.a. garnfiske, samt minskad påverkan på 
bottnar genom ett förbud mot bottentrålning. Undersökningar från 
Länsstyrelsen Skåne visar högre individtäthet av havskräfta och sjöpennor i 
områden där bottentrålning varit förbjuden i södraöstra Kattegatt, jämfört med 
angränsande områden16. Vi är speciellt positiva till att Skånska Kattegatt 
(Område 1) föreslås vara helt fiskefritt. Det säkrar ett långsiktigt skydd för de 
bottenmiljöer som börjat återhämta sig sedan det fiskefria området infördes 
200917, samt tryggar Kattegatt-torskens lekområde18. Föreningen noterar även 
att länsstyrelsen kan ge undantag för yrkesmässigt fiske med garn, ryssja och 
långrev i Område 2 utifrån fiskevårds- och naturvårdsskäl. Vi instämmer i att 
båda skälsgrunder ska beaktas, men skulle gärna ha sett ett förtydligande 
kring vad som specifikt avses (ex. miljökonsekvensbedömning). Föreningen 
ställer sig däremot frågande till att endast yrkesmässigt fiske kan medges 
undantag. Havets resurser tillhör oss alla och föreningen anser att en 

 
12 Pusceddu et al. 2014. Chronic and intensive bottom trawling impairs deep-sea biodiversity and 
ecosystem functioning. PNAS 111 (24) 8861-8866. Doi: 10.1073/ pnas.1405454111. 
13 Ferguson, A.J., Oakes, J. and B.E. Eyre. 2020. Bottom trawling reduces benthic denitrification and 
has the potential to influence the global nitrogen cycle. Limnology and Oceanography. Volume 5, 
Issue 3, pp237 245. doi: 10.1002/lol2.10150. 
14 Vi undrar hur HaV kan säkerställa att en pelagisk trål i områdena inte körs i botten. 
15 Länsstyrelsen Hallands län. 2017. Begäran om inrättande av fiskeregleringar i de marina 
skyddade utsjöområdena Fladen, Lilla Middelgrund, Morups bank, Nidingen, Stora Middelgrund 
och Röde bank i Kattegatt. Hemställan 2017-04-24. Dnr: 511-3162-17 
16 Epifauna_sydostra_kattegatt_2017.pdf (lansstyrelsen.se) 
17 Ibid 
18 https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-
reports-xxxx_xx/aquareports-2016_20-fiskefria-omraden_20161214.pdf  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e939755a/1526067953448/Epifauna_sydostra_kattegatt_2017.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquareports-2016_20-fiskefria-omraden_20161214.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquareports-2016_20-fiskefria-omraden_20161214.pdf
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bedömning ska göras på redskapsnivå, nivå av fiskeansträngning samt 
möjlighet till kontroll, oavsett om det är yrkes- eller fritidsfiske.  
 
 
 
 
Detta remissvar har utarbetats av Johanna Källén Fox, sakkunnig marint 
områdesskydd, med hjälp av Therese Jacobson chef för hav-, vatten-, och 
miljögiftsavdelningen på Naturskyddsföreningens rikskansli, samt lokalt och 
regionalt aktiva vid föreningens kretsar och länsförbund som berörs av 
remissen.  

För Naturskyddsföreningen 

Stockholm dag som ovan 

  

Johanna Sandahl  Therese Jacobson 
ordförande   chef för hav-, vatten och miljögifter 
     
 
 


