
Faktablad nr 6, kod: BALSE-006; ANSSE-006. Namn: ÅPH 6, Havs- och vattenmyndigheten 

Åtgärd att införa fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande 
bestånd innanför trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt 
skydd men som kan fiskas till viss del.  

Motivering För bestånd med svag status, men som bedöms tåla visst fiske, kan 
fiskebestämmelser behövas som begränsar negativa effekter av fiske på sådana 
bestånd. Detta kan till exempel röra havskatt, långa, piggvar, slätvar och bergtunga i 
Kattegatt och Skagerrak, samt gädda, gös och sik i Östersjön. Till exempel bör 
fångstbegränsningar i form av så kallade bag limits (begränsning av antalet fiskar som 
den enskilde fiskaren får ta med hem vid ett fisketillfälle) övervägas för fritidsfisket 
efter aktuella arter. Även för yrkesfisket bör begränsningar övervägas, till exempel i 
form av generella redskapsbegränsningar. 

Miljökvalitetsnorm  C.3 och C.4 (HVMFS 2012:18, bilaga 3) 

Genomförande Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret.  
 
Åtgärden bör vidtas för att skydda bestånd av nyckelarter och viktiga funktionella 
grupper av kustfisk där dessa är särskilt svaga. Det är ytterst viktigt att man i 
analyserna av genomförandet av åtgärder säkerställer att dessa inte medför en icke 
önskvärd förflyttning av fiskeridödlighet till andra områden eller arter. 
 
 Genomförandet påbörjas 2016. Vid genomförandet av alla enskilda åtgärder kommer 
samråd med intressenter och remissutskick med särskilda konsekvensanalyser att 
genomföras. 

Lagstiftning/regelverk Fiskebestämmelser utfärdas av Havs- och vattenmyndigheten i enlighet med 
fiskerilagstiftningen (Fiskelagen (1993:787), Förordningen (1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskerinäringen och införs i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) 
om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön). Efterlevnaden av fiskeföreskrifter följs 
upp med olika typer av kontroll och tillsyn av HaV, Kustbevakningen, sjöpolisen och 
Lässtyrelsens fisketillsyn 
 

Miljömål Åtgärden bidrar till möjligheten att nå miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande 
kust och skärgård” med avseende på preciseringar om skydd och bevarande samt 
hållbart nyttjande. 

Bakgrund Det har skett betydande förändringar av fisksamhällets struktur över tid. Den mest 
påtagliga förändringen är förlusten av storvuxen rovfisk (Sköld et al. 2011; Svedäng et 
al. 2004). Några tydliga tecken på återhämtning av bestånden har inte kunnat visas 
det senaste årtiondet trots utflyttad trålgräns och andra åtgärder. Åtgärden vidtas för 
att minska den biologiska störning som fiske utgör i syfte att återhämta naturligt 
förekommande fiskarter samt möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven 
återupprättas. 
Minskad fiskeridödlighet leder till större populationer av nyckelarter, ett ökat inslag av 
stora individer och en minskad dominans av små och unga individer. Fiskbestånd och 
fisksamhällen med mer naturlig storleksstruktur och artsammansättning påverkar 
havsmiljön positivt genom att bestånden blir långsiktigt motståndskraftiga mot 
störningar och att en naturlig reglering i födoväven från rovfisk upprätthålls, till 
exempel begränsning av övergödningssymptom genom så kallade trofiska kaskader. 

Geografisk omfattning Åtgärden tillämpas lokalt i områden innanför trålgränsen med högt exploateringstryck 
och svaga bestånd av framför allt rovfisk. Åtgärden omfattar de svenska kusterna av 
både Nordsjön och Östersjön. 

Koordinering  
EU-direktiv 

Koordinering med andra fiskeregleringar som Havs- och vattenmyndigheten genomför 
i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik kommer att ske, men åtgärden utgör 
en nationell fiskereglering utan direkta implikationer med den gemensamma 
fiskeripolitiken 

Regional koordinering Arbetet bör, för att tillförsäkra effektiviteten, koordineras med arbetet inom Ospar och 
Helcom, samt arbetet inom den gemensamma fiskeripolitikens (GFP) regionala 
samordning. 

Bieffekter Positiva bieffekter: 

 Minskat fisketryck i syfte att skydda vissa arter kan även gynna andra arter 
som riskerar att fångas i samma redskap om generella 
redskapsbegränsningar införs. 

 Ökad biologisk mångfald. 

 Positiva socioekonomiska effekter på längre sikt som en följd av förbättrad 
beståndsstatus och ökad biologisk mångfald.   

 



Negativa bieffekter: 

 Möjliga kortsiktiga negativa socioekonomiska effekter för berörda 
näringsverksamheter. 

Samhällsekonomiska 
konsekvenser 

Kostnads-nyttoanalys och kostnadseffektivitet har analyserats, se kapitlet 
Samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet.  
Vid genomförandet av alla enskilda åtgärder kommer samråd med intressenter 
och remissutskick med särskilda konsekvensanalyser att genomföras. 

Uppföljning Åtgärden bör följas upp genom samhällsekonomisk uppföljning samt biologisk 
uppföljning av utvecklingen hos såväl berörda bestånd som fisksamhällena och 
ekosystemen i aktuella och angränsande områden. 

Ytterligare information Sköld et al. 2011; Svedäng et al. 2004; Olsson et al 2012; Eriksson et al 2011. 

 


