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

Naturskyddsföreningen: 
• Tillstyrker generellt förslagen på fiskeregleringar i de marina skyddade 

områdena i Egentliga Östersjön, men yrkar på att fler fiskefria områden 
införs i Skåne och Östergötlands län, i linje med målet om 10% strikt 
skydd till 2030 enligt EU:s strategi för biologisk mångfald 

• Yrkar på att pelagisk trålning och bottentrålning regleras och helst 
förbjuds i Sydvästskånes utsjövatten, förbjuds helt i Hoburgs bank och 
Midsjöbankarna, samt att bottentrålning förbjuds i hela Bråviken och 
Bråviken yttre enligt motivering under punkter nedan 

• Yrkar på att ålfiske förbjuds och ej medges undantag i samtliga 
skyddade områden där ålfiske idag tillåts, oavsett redskap. 

• Saknar reglering som bl.a. adresserar bifångstrisk i skyddade områden 
i Östergötland.  

• Yrkar på att Havs- och vattenmyndigheten påbörjar en process för att 
flytta ut trålgränsen utanför Stockholms skärgård för att säkra 
strömmingens viktiga roll i kustnära ekosystem samt säkra att 
bevarandemål nås för Svenska Högarna 

• 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. 



  2/8 

 

• 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 inom 
territorialhavet som påverkar andra nationers fiske. 

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 HaV 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, framför allt 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 
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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 
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 fråga5. 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 
 
Skåne län – Havet kring Ven, Lundåkrabukten, Saltvikens strandängar, 
Löddeåns mynning, Bunkeflo strandängar, Foteviksområdet, Falsterbohalvöns 
havsområde, Sydvästskånes utsjövatten, Gruarna, Edenryd, Tostebergakusten 

 
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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Naturskyddsföreningen tillstryker de föreslagna fiskeregleringarna i marina 
skyddade områden (både Natura 2000 och naturreservat) i Skåne län. 
Föreningen anser att de begränsningar som framför allt berör fiske med garn, 
ryssja och långrev, innebär minskad risk för bifångst av sjöfågel och tumlare, 
samt ett visst utökat skydd för fisk. Vi hade dock sett förslag på helt fiskefria 
områden i länet, gärna i viktiga lek- och uppväxtområden såsom i Havet kring 
Ven och Falsterbohalvöns havsområde, samt att ålfiske oavsett redskap 
förbjuds i samtliga skyddade områden.  
 
Naturskyddsföreningen välkomnar att regleringarna inledningsvis endast 
kommer att beröra svenskt fiske i de områden där garnfiske måste regleras för 
att minska bifångstrisken för tumlare. Vi delar HaV:s analys att det är viktigt 
att skyndsamt vidta nödvändiga bevarandeåtgärder för att skydda tumlare. 
Generellt är vi positiva till de föreslagna regleringarna för att minska 
bifångstrisken för tumlare, då de överensstämmer väl med ICES 
rekommendationer6. Dock är det viktigt att förhandlingarna med Danmark och 
andra medlemsstater påbörjas snarast så att även annat än svenskt fiske kan 
regleras. Vi yrkar på att HaV utreder möjligheten att använda artikel 20 GFP för 
ett snabbare förfarande än under artikel 11, för områden inom territorialhavet. 
 
Naturskyddsföreningen välkomnar även att ett förbud mot bottentrålning 
införs i Falsterbohalvöns havsområde för att säkerställa ett långsiktigt skydd 
av bottenhabitaten, trots att trålning inte bedrivs i området idag. Vi saknar 
dock förslag på reglering av bottentrålning i Sydvästskånes utsjövatten. Utöver 
väl dokumenterad påverkan på bl.a. biologisk mångfald och biokemiska cykler 
(av ex. kol, fosfor och kväve)7, utgör trålning i området en risk för skada av 
utpekade bevarandevärden, såsom rev och sandbankar. Avsaknad av 
bevarandeplan och fastställda bevarandemål fråntar inte skyldigheten att leva 
upp till art- och habitatdirektivets krav på att förhindra försämring av 
livsmiljöer och störning av arter8. Då HaV ändå avser att påbörja en EU-process 
för att reglera garnfiske i området för att skydda tumlare, anser 
Naturskyddsföreningen att myndigheten borde ta en större ansats och även 
föreslå reglering av trålfiske, helst ett förbud. Vi vill uppmärksamma 
myndigheten på att trålfiske också utgör en viss bifångstrisk för tumlare, om 
än inte lika stor som garnfiske9. 
 
Föreningen noterar även att länsstyrelsen kan ge undantag för yrkesmässigt 
fiske med garn, ryssja och långrev i flera områden 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 bedömning ska göras på redskapsnivå, nivå av 

 
6 ICES 2020. eu.2020.04.pdf (ices.dk) 
7 Microsoft Word - Hmi_rapport_2018-3_Effekter av bottentrålning.docx (havsmiljoinstitutet.se) 
8 Artikel 6.2 art- och habitatdirektivet 
9  WKEMBYC_2020.pdf 

https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/Special_Requests/eu.2020.04.pdf
https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1707/1707641_hmi_rapport_2018-3_effekter-av-bottentra--lning.pdf
file:///C:/Users/jokal/Downloads/WKEMBYC_2020.pdf
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fiskeansträngning samt möjlighet till kontroll, oavsett om det är yrkes- eller 
fritidsfiske. Naturskyddsföreningen avstyrker dock att undantag beviljas 
ålfiske, oavsett redskap. 
 
Kalmar/Gotlands län – Hoburgs bank och Midsjöbankarna 
Naturskyddsföreningen tillstyrker föreslagna regleringar för Natura 2000-
området, utifrån att minska risken för bifångst av tumlare i området. Förslagen 
är helt i linje med ICES rekommendationer, dvs. att allt fiske med risk för 
bifångst förbjuds på Norra Midsjöbanken samt att garnfiske förbjuds i resten av 
det skyddade området, inklusive Södra Midsjöbanken som ligger precis utanför 
Natura 2000-områdets gräns. Detta innebär även minskad bifångstrisk för 
alfågel, som även är en utpekad art i området.  
 
Naturskyddsföreningen välkomnar att HaV går utöver ICES rekommendationer 
och föreslår att göra Norra Midsjöbanken till ett fiskefritt område; dels för att 
det är det i särklass viktigaste området för Östersjötumlaren10, dels för att det 
följer EU:s beslut om att införa 10% strikt skyddade områden till 2030. 
Föreningen vill dock poängtera att ICES enbart gav förslag på åtgärder för att 
minska bifångstrisken. Därför anser vi att HaV även bör adressera annan 
påverkan från fisket i området – för tumlare men även andra bevarandevärden 
och ekosystemen som helhet. Vi delar bedömningen länsstyrelserna i Kalmar 
och Gotlands län gör i sin hemställan till HaV att 1) ingen bifångst av tumlare 
får förekomma i området, 2) födotillgången för tumlare ska vara god och 
populationstillväxten ska inte påverkas negativt av det pelagiska fiskets uttag 
av tumlarens födoresurser11. Länsstyrelserna har, till skillnad mot ICES, tagit ett 
helhetsgrepp kring skyddsåtgärder för tumlare och inte enbart fokuserat på 
minskad bifångstrisk. Naturskyddsföreningen yrkar därför på att HaV följer de 
förslag som ges av länsstyrelserna i deras hemställan. Föreningen föreslår att 
pelagiskt fiske förbjuds helt i området, då tumlaren är en liten val med stort 
behov av god tillgång på föda12, samt att bottentrålning förbjuds i området för 
att bl.a. minska påverkan på utpekade värden som rev och sandbankar. Det är 
även i linje med regeringens beslut om ett generellt förbud mot bottentrålning i 
skyddade områden.  
 
ICES konstaterar att även trål bör förbjudas helt i tumlarens säsongsmässiga 
utbredningsområde om bifångster på 0,7 tumlare/år ska uppnås – den nivå 
som säkrar återhämtning av populationen – eftersom trål utgör en viss 
bifångstrisk13. Detta, tillsammans med att länsstyrelserna föreslår att ingen 
bifångst av tumlare får förekomma i hela området, borde utgöra tillräcklig 
skyddsgrund för att ett generellt förbud mot all trålning i området ska anses 
vara en nödvändig bevarandeåtgärd. Föreningen föreslår att ett helhetsgrepp i 
föreslagna regleringar bör övervägas under pågående eller framtida EU-

 
10 abwr_report2016-04_skyddsvarda_omraden_for_tumlare_i_svenska_vatten.pdf (aquabiota.se) 
11 Länsstyrelsen Gotlands län. 2019. Begäran om inrättande av fiskeregleringar i det marint 
skyddade området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Hemställan 2019-12-19. Dnr: 511-4982-2019 
12 Santos, M. B., & Pierce, G. J. (2003). The diet of harbour porpoise (Phocoena phocoena) in the 
northeast Atlantic. Oceanography and Marine Biology: an Annual Review, 41, 355-390. 
13 ICES 2020. eu.2020.04.pdf (ices.dk) 

https://www.aquabiota.se/wp-content/uploads/abwr_report2016-04_skyddsvarda_omraden_for_tumlare_i_svenska_vatten.pdf
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/Special_Requests/eu.2020.04.pdf
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processer och förhandlingar med grannländer, framför allt då dessa processer 
tar lång tid.  
 
Kalmar län – Ottenby rev  
Naturskyddsföreningen välkomnar förslaget om att göra Ottenby rev till ett 
fiskefritt område. Fiskefria områden, som därtill starkt reglerar annan 
mänsklig verksamhet, utgör det bästa skyddet för biologisk mångfald14. Detta 
är helt i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald, samt nödvändigt för att 
uppnå bevarandemålen för området såsom att vara ett opåverkat område med 
naturtyper som bl.a. är opåverkade från fysiska skador, samt att de ska utgöra 
goda livsmiljöer för fisk, fåglar och säl. I övrigt anser Naturskyddsföreningen 
att skötselplanen för området är ett mycket gott exempel på hur tydliga 
bevarandemål och -syften ska formuleras för att möjliggöra ett helhetsskydd 
av ekosystemens naturliga funktioner, strukturer och processer.  
 
Östergötlands län - Sankt Anna och Gryts skärgårdar, Vikasgrunden, Bråviken 
Naturskyddsföreningen tillstyrker att ett förbud mot bottentrålning införs i de 
tre skyddade områdena i Östergötlands län. Vi är positiva till att HaV väljer att 
göra en större zon fri från bottentrålning som omfattar flera naturreservat, 
snarare än att enbart införa förbudet inom gränserna för de skyddade 
områdena. Detta skapar buffertzoner runt de skyddade områdena där 
bottentrålning inte är tillåten, vilket kan minska trålningens indirekta effekter 
på värden inom områdena15, samt möjliggör bättre kontroll16. Det är dock 
otydligt kring huruvida bottentrålning kommer vara förbjuden i hela Bråviken 
eller enbart i Bråviken yttre. Naturskyddsföreningen föreslår att bottentrålning 
förbjuds i hela området, inte enbart i Bråviken yttre om så är fallet. 
 
Föreningen är dock kritiska till att inga regleringar av annat fiske i områdena 
föreslås. Exempelvis för att minska bifångstrisken för sjöfågel samt säkerställa 
naturliga födovävar och skydd av fisk. Bevarandemålen för Vikasgrunden, 
Bråviken och Bråviken yttre inkluderar att ”havsmiljöns karaktär av orördhet 
ska behållas liksom områdets ostörda prägel”, samt att de ska utgöra goda 
reproduktions- och uppväxtområden för marina djurarter, och häcknings- och 
rastplatser för olika arter av sjöfågel. Sankt Anna och Gryts skärgårdar ska bl.a. 
bevara typiska växt- och djursamhällen som är karaktäristiska för utpekade 
livsmiljöer. Naturskyddsföreningen saknar ett resonemang kring varför annan 
fiskeverksamhet anses vara förenlig med dessa bevarandemål. Exempelvis är 
vi starkt kritiska till att fiske på den akut hotade ålen tillåts generellt, men i 

 
14 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. 
15 ICES 2013. 1.5.5.2 Evaluation of the appropriateness of buffer zones. Special request, Advice June 
2013. http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2013/Special%20 
requests/NEAFC_Evaluation_of_buffer_zones.pdf 
16 STECF:s yttrande i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/118 av den 5 september 2016 
om fastställande av bevarandeåtgärder för fiske i syfte att skydda Norsjöns marina miljö. EGT 
L19/10, 25.1.2017 
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synnerhet i skyddade områden som syftar till att skydda typiska arter17 för 
utpekade naturtyper. Vi noterar att lekfredning föreslås i vikar som är viktiga 
lekmiljöer för abborre och gädda i en remiss från HaV gällande fiske på kusten 
i Östersjön18. Detta är förstås positivt, men vi hade i denna remiss sett att helt 
fiskefria områden föreslogs.  
 
Stockholms län – Svenska Högarna 
Naturskyddsföreningen tillstyrker förslaget om att göra Svenska Högarna till 
ett fiskefritt område. Fiskefria områden, som därtill starkt reglerar annan 
mänsklig verksamhet, utgör det bästa skyddet för biologisk mångfald19. Det är 
bra att området får ett långsiktigt skydd, trots att det idag inte bedrivs något 
fiske i naturreservatet. Dock har Länsstyrelsen i Stockholms län beskrivit 
behovet av att reglera trålfisket utanför naturreservatet för att säkerställa 
strömmingens viktiga roll i ekosystemen och för att uppnå bevarandemålen för 
området20. Exempelvis visar studier att sjöfåglar födosöker långt ute till havs, 
vilket kan vara en indikation på födobrist vid kolonierna inne i reservatet21. 
Naturskyddsföreningen anser att HaV bör ta ett helhetsgrepp kring reglering 
av det storskaliga trålfisket nära Stockholms skärgård och är därför positiva 
till de åtgärder som nyligen presenterats av HaV för att skydda bestånd av 
strömming22. Även Miljömålsberedningen pekar på behovet av en utflyttad 
trålgräns i Östersjön, med start i Stockholms skärgård. Naturskyddsföreningen 
yrkar därför på att HaV skyndsamt påbörjar en utredning och process för att 
flytta ut trålgränsen kring Stockholms skärgård eller på annat lämpligt sätt 
verkar för reglering av trålfisket för att minska påverkan på kustnära 
ekosystem. Om inte detta görs riskerar Svenska Högarna att bli verkningslöst 
som fiskefritt område, då det fiske som påverkar möjligheter att nå 
bevarandemålen främst bedrivs utanför området.  
 
Naturskyddsföreningen anser även att skötselplanen för området, likt Ottenby 
rev, är ett mycket gott exempel på hur tydliga bevarandemål och -syften ska 
formuleras för att möjliggöra ett helhetsskydd av ekosystemens naturliga 
funktioner, strukturer och processer. Dock visar exemplet med Svenska 
Högarna på vikten av att kombinera marint områdesskydd med övrig 
fiskereglering för att säkerställa att skyddet blir effektivt. 
 
 
 

 
17 Ålen är en typisk art för sublittorala sandbankar – en utpekad naturtyp i Natura 2000-området 
Vikasgrunden.  
18 Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön - Remisser - Havs- och 
vattenmyndigheten (havochvatten.se) 
19 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. 
20 Länsstyrelsen Stockholms län. 2019. Begäran om särskild reglering av fisket i Stockholm läns 
kustvatten. Beteckning: 6232-2019 
21 Rapport 2017-11 Modellering av potentiella födosök för sjöfågel.pdf (lansstyrelsen.se) 
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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.  
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