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Världsnaturfonden WWFs yttrande för Dnr 810-15; Remiss gällande yrkesfiskets
registrering av fångstuppgifter
Sammanfattning av WWFs synpunkter på remissen
Världsnaturfonden WWF stödjer Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter gällande
yrkesfiskets registrering av fångstuppgifter:
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område gällande:
1. Registrering av all fångst ombord och utkast per art och fiskeansträngning i fiskeloggboken
2. Registrering av fångst ombord under och över minsta referensstorlek för bevarande (MRB)
3. Registreringskrav i kustfiskejournalen
Landningsskyldigheten som är beslutad inom den gemensamma fiskeripolitiken i EU (år 2014) trädde i
kraft den 1 januari 2015 och syftar bland annat till att minimera utkast och påskynda utvecklingen av ett
mer selektivt fiske. Landningsskyldigheten kommer att införas stegvis fram till år 2019.
WWF är av åsikten att rekommenderade förändringar i följande regelförslag leder till en förbättring och
effektivisering av införandet av landningsskyldigheten för kvoterade arter. Huvudbudskapet i denna
regeländring är att minimera utkast och skapa ökad selektivitet. WWF ser följande regelförslag som en
möjlighet att förbättra fångstsdokumentationen vilket medför ett mer påtaglig dataunderlag inför framtida
beståndsuppskattningar och förvaltningsplaner. Som följd av regelförslaget blir fångstdokumentationen
mer heltäckande. Kvotrapporteringen och beräkningar av fångst per ansträngning förbättras genom att all
fångst rapporteras per art och per fiskeansträngning. Landningskontroll och sjökontroll underlättas
eftersom alla fångster registreras och rapporteras per art och fiskeansträngning. Förslaget om
regeländringarna i sin helhet ger stöd till genomförandet av landningsskyldigheten. Åtgärder som kan
främja ett mer långsiktigt hållbart fiske välkomnas av WWF. Vi vill även understryka vikten av
implementering, kontroll och efterlevnad av de nya regeländringarna från myndighetens sida.
WWF tillstyrker samtliga skrivningsförslag till föreskrifterna
Världsnaturfonden WWF stödjer Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter:
6 kap § FIFS 2004:25 – 6 §, 8 §, 8 a §, 12 §, 12 a §, 13 §, 21 §
7 kap FIFS 2004:25 - 2 §.
8 kap § FIFS 2004:25 -4 §, 5 §
12 kap § FIFS 2004:25 -8 §,
15 kap § FIFS 2004:25 – 7 §
WWF stödjer myndighetens föreskriftförändringar:
1. Registrering av fångst ombord över/under MRB från 0 kg i fiskeloggboken.
WFF tillstyrker förslaget om registrering av all fångst ombord och utkast per art och
fiskeansträngning från 0 kg i fiskeloggboken i kombination med en oförändrad tillämpning av
toleransmarginalen. Regleringen är tydlig och enhetlig genom att inga tröskelvärden används för
fångst ombord och för olika typer av utkast som kan vara svåra att förhålla sig till och beräkna
under fiskeresan.
2. Anpassning av förhandsanmälan för fartyg under 12 meter
WWF stödjer förslaget om anpassning av förhandsanmälan för fartyg under 12 meter och HavsFörtroenderådets ordförande:
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och vattenmyndighetens påbud att länka samman de föreslagna kraven om separat registrering av
fångst i fiskeloggboken med kraven i förhandsanmälan.
Anpassning av vägningsjournalen
WWF tillstyrker förslaget om anpassning av vägningsjournalen vilket medför att en heltäckande
information om fångsterna fås.
Manuell föranmälan om omlastning i hamn eller på plats nära land
WWF anser att förslaget om föranmälan om omlastning i hamn eller på plats nära land är i
enlighet med 8 kap. 4 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25), artikel 20 i
kontrollförordningen.
Registrering av fångster under/över MRB i pelagisk vägningsjournal
WWF tillstyrker förslaget om registrering av fångster under/över MRB i pelagisk vägningsjournal
samt kravet på separat registrering av fångster under eller över MRB även införs för den pelagiska
vägningsjournalen.
Registrering av fångster under/över MRB i omlastningsdeklaration.
WWF tillstyrker förslaget om registrering av fångster under/över MRB i
omlastningsdeklarationen. Enligt artikel 21 och 22 i kontrollförordningen ska fiskefartyg med en
total längd på 10 meter eller mer som deltar i en omlastning särskilt ange alla mängder av varje art
som lastas om eller tas emot över 50 kg i levande vikt. Nationellt har kravet skärpts på så sätt att
alla kvantiteter, även de under 50 kg, ska anges i omlastningsdeklarationen.

WWFs synpunkter på skrivningarna i konsekvensutredningarna
 Registrering av all fångst ombord och utkast per art och fiskeansträngning i fiskeloggboken
 Registreringskrav i kustfiskejournalen
 Registrering av fångst ombord under och över minsta referensstorlek för bevarande (MRB)
WWF anser att skrivningarna i konsekvensutredningen är tydliga och ger en väldokumenterad helhetsbild
om vad man önskar uppnå med föreslagna förändringarna.
WWF anser att det är positivt att myndigheten ämnar presentera förslaget samt gå igenom
konsekvenserna av landningsskyldighetens ikraftträdande och tydliggöra förslagen till förändringar vid
samrådsmöten med fiskenäringen. Dessa informationsmöten och samrådsmöten är planerade till hösten
2015 samt under första kvartalet 2016.
WWF rekommenderar att man ber om återkoppling för att säkerställa att alla berörda mottagit den nya
informationen vid utskicket av ”Fiskenytt” till berörda yrkesfiskare gällande de nya bestämmelserna, samt
informationsbrev om reglerna som skickas ut till alla loggbokspliktiga fiskefartyg.
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