
 

 

 

 
 
 
Vi, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, BirdLife Sverige, WWF 
Verdensnaturfonden Danmark, Greenpeace Norden och Oceana Europe, skriver detta brev med 
anledning av det bilaterala mötet som skall äga rum den 14 september 2018 mellan Sverige och 
Danmark samt EU Commission DG Environment and DG of Maritime Affairs and Fisheries. På 
detta möte kommer Sveriges förslag till fiskeregleringar i marina Natura 2000 områden i 
Kattegatt, som presenterades i januari 2018, att diskuteras. Mötets syfte är att ta fram 
gemensamma rekommendationer för fiske i dessa områden.  
 
Det svenska förslaget inkluderar fiskeregleringar inom områdena Stora Middelgrund och Röde 
Bank, Morups bank, Lilla Middelgrund och Fladen. Dessa marina Natura 2000 områden är 
också utpekade av OSPAR och HELCOM som marina skyddade områden med höga 
skyddsvärden. 
 
Förslaget är att dela upp de marina Natura 2000 områdena i en del med totalt fiskeförbud, 
samt en annan del där det bara kan fiskas med redskap som har mindre påverkan på 
ekosystemet såsom tinor, lätta handredskap och pelagisk flyttrål. Vi står bakom förslaget 
eftersom det främjar en förbättrad havsbottenmiljö, samt bidrar till skydd av rovfisk och 
bifångstarter som tumlare och sjöfåglar. Detta är avgörande för en hållbar havsförvaltning och 
en förutsättning för ett livskraftigt fiske i framtiden.  
 
Vi är oroliga över att förslaget riskerar att allvarligt urvattnas i pågående och kommande 
diskussioner, vilket skulle innebära stora negativa effekter på havsmiljön. Olika utgångspunkter 
och åsikter skall naturligtvis lyftas fram, men man måste i grunden se varför marint skydd 
inrättas och hålla fast vid skyddande regleringar. Vi stödjer Havs- och vattenmyndigheten i 
deras arbete med att förverkliga förslaget om fiskeregleringar i sin helhet. Vi uppmanar därför 
HaV att stå upp för det svenska förslaget under samråd med EU, branschorganisationer, 
industri och grannländer.  
 
De svenska framtagna förslagen bygger på ett förhållningssätt till fiskeförvaltning inom 
skyddade områden som representerar vetenskapsbaserad bästa praxis. Detta skapar 
förutsättningar för ett funktionellt och ekologiskt representativt nätverk av skyddade områden. 
Härmed respekterar Sverige sina internationella åtaganden om att uppnå god miljöstatus, 
biologisk mångfald enligt Aichi mål 11 och FNs hållbarhetsmål 14 för haven. 
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ATT:  

Sr Karolina Skog, Miljöminister, Miljödepartementet  

Sr Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Näringsdepartementet 

Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten  

Emma Nohrén, ordförande Miljömålsberedningen 
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Vi uppmanar regeringen samt Havs- och vattenmyndigheten att sträva efter strikt prövning och 
genomgående använda sig av försiktighetsprincipen då bedömningar görs om vilken 
verksamhet som ska ges företräde i ett havsområde. 

 

 

Undertecknare: 

   
 
Håkan Wirtén, Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF 
 
Karin Lexén, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen 
 
Lotta Berg, Ordförande BirdLife Sverige 
 
Bo Øksnebjerg, Generalsekretær WWF Verdensnaturfonden Danmark 
 
Mads Flarup Christensen, Generalsekreterare Greenpeace Norden 
 
Lasse Gustavssson, Verkställande directör Oceana Europe 
 
 
 

 


