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Fiske ska regleras i fler skyddade områden 

Regeringen har ökat andelen skyddade marina områden i Sverige. Nu 

tar regeringen steg för att reglera fisket i dessa miljöer.  

Satsningen på skydd av marina områden har gjort att Sverige dubblerat 

arealen skyddad havsmiljö på bara ett år: från 6,7 till 13,6 procent. Sverige 

har därmed med råge nått målet om att skydda minst 10 procent av våra 

havsområden till 2020. Men ytterligare åtgärder behövs för att skydda de 

marina miljöerna som finns i respektive område.  

Regeringen kommer därför att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag 

att föreslå fiskeregleringar i både nya och redan etablerade skyddade 

områden. Målet är att värdefulla miljöer ska bevaras. Myndigheten ska också 

utreda bottentrålningens effekter inom skyddade områden och inom 

trålgränsen, samt vid behov föreslå åtgärder. Uppdraget ska rapporteras 

under våren 2018. I de fall det rör fiske utanför trålgränsen krävs därefter 

förhandlingar med grannländer. 

– Efter att i flera steg ha ökat andelen skyddade havsområden riktar vi nu 

fokus mot att stärka skyddet inom respektive område. Nya fiskeregleringar är 

ett avgörande verktyg för att värna de marina miljöerna, säger miljöminister 

Karolina Skog. 

Fiskregleringarna ska tas fram utifrån vetenskapliga underlag och så långt 

möjligt utformas i samråd med forskare, fiskerinäring och 

miljöorganisationer. En mängd olika regleringar kan bli aktuella, till exempel 

områden med totalt fiskestopp eller förbud mot användning av vissa 

fiskeredskap. 
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Sverige lämnar in frivilligt åtagande 

Denna vecka pågår FN:s havskonferens i New York. Sverige lämnar nu 

lämna in ett frivilligt åtagande om införande av bevarandeåtgärder i marint 

skyddade områden. Åtagandet innehåller tre delar: 

 Förslag till EU kommissionen om införande av fiskeregleringar i 

Natura 2000-området Bratten. Började gälla i januari 2017. 

 Förslag till nödvändiga fiskeregleringar i fem marina skyddade 

områden i Kattegatt, med planerat ikraftträdande 2018. Dessa fem 

områden har nyligen skickats ut på remiss av Havs- och 

vattenmyndigheten.  

 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten om att 

identifiera ytterligare åtgärder i syfte att nå bevarandemålen i marina 

skyddade områden.  

Genvägar: 

Svenska frivilliga åtaganden, hittills registrerade: 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/havskonferensen/svenska-

frivilliga-ataganden-hittills-registrerade/ 

Fiskeförbud i delar av Bratten för skydd av känsliga arter och miljöer: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/fiskeforbud-i-delar-

av-bratten-for-skydd-av-kansliga-arter-och-miljoer/ 

FN:s webbplats för Havskonferensen:  

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/oceans/SDG14Conference 
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