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Dykexpedition. Greenpeace fartyg Rainbow Warrior II dokument-
erar bottenmiljöer på utsjöbankarna Fladen och Lilla Middelgrund.
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Haven i hela världen är i kris. EU:s gemensamma fiskeripolitik är 
roten till många av de problem som drabbat både svenska och 
europeiska hav. Samtidigt har EU infört ett lagstadgat skydd av 
våra hav som kallas för Natura 2000. Fem procent av de svenska 
haven är skyddade som Natura 2000-områden.

Det är förbjudet att bedriva verksamhet som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i Sveriges skyddade havsområden. Fisket 
utgör ett av de allvarligaste hoten mot våra havsmiljöer. För att 
få fiska i skyddade havsområden krävs det därför att man har 
ett tillstånd. Fisket får inte skada de skyddade livsmiljöerna och 
arterna. Detta har regeringen varit väldigt tydlig med.
 
Greenpeace har granskat ifall Sveriges marina Natura 2000- 
områden verkligen skyddas ifrån miljöskadligt fiske. För att ta 
reda på hur det ser ut i verkligheten genomförde vi en enkät-
undersökning med landets fjorton kustlän under februari 2012. 
Resultatet visar bland annat följande: 

• Samtliga 14 kustlän har marina Natura 2000-områden. 

• Alla utom Västerbottens län har svarat att det bedrivs organ-
iserat fiske i länets marina Natura 2000-områden. Elva län 
anger att det även bedrivs yrkesfiske i områdena. 

• Fem av länen (Gävleborg, Halland, Norrbotten, Uppsala och 
Västra Götaland) uppger att det pågår fiske med botten-
trål — en mycket destruktivt fiskemetod — i länets marina 
Natura 2000-områden.

• Trots att inget fiske som kan misstänkas utgöra ett hot mot 
miljön i dessa områden får förekomma utan särskilt tillstånd 
är det ingen länsstyrelse som idag tillståndsprövar någon 
form av fiske. Inte ens i de skyddade områden där det 
pågår ett omfattande destruktivt fiske med bottentrål som 
direkt hotar känsliga bottenmiljöer, och de koraller och andra 
känsliga arter som lever där, utförs någon tillståndsprövning.

Ett tydligt exempel på hur havsmiljön drabbas av det bristande 
skyddet är Bratten, mitt i Skagerrak i Västra Götalands län. Om-
rådet har för Sverige helt unika miljöer och ett fantastiskt djurliv, 
där finns koraller, rev och en unik djupbottensfauna. Trots att 
Bratten har Natura 2000-skydd förekommer ett omfattande fiske 
av svenska, norska och danska fiskare. Förra året fångade bara 
den svenska trålflottan över 525 ton skaldjur och fisk i Bratten. I 
princip allt fiske sker med mycket miljöskadliga bottentrålar och 
bara svenska fiskefartyg genomförde över 1500 tråldrag längs 
botten inom området 2011. Trots att bottenmiljöerna i Brat-
ten redan skadats allvarligt av fisket har ingen miljöprövning av 
fisket ägt rum och inget fartyg har det särskilda tillstånd som ska 
bevisa att verksamheten inte hotar miljön i området. Att fiska utan 
sådant tillstånd är ett brott mot svensk lag.

Vår granskning visar att det i Sverige bedrivs helt oreglerat fiske 
och till och med bottentrålning i våra skyddade havsområden, 
trots att det finns lagkrav på omfattande skydd sedan många år 
tillbaka. Fisket fortgår precis som om områdena aldrig pekats ut 
som skyddsvärda. Länsstyrelserna sköter inte tillsynen. Regerin-
gen, som varit tydlig med att allt fiske i marina Natura 2000-om-
råden kräver tillstånd, måste omedelbart se till att länsstyrelserna 
följer lagen och stoppar fiske till dess att det miljöprövats. Dessa 
områden borde stängas permanent för fiske. Det skulle också 
vara ett logiskt steg för att möta de ökade krav som det marina 
direktivet ställer på miljövården av havet. 

För att säkerställa att regeringen fullt ut kan genomföra sin fastl-
agda politik och smidigt förbjuda även utländska fartygs destruk-
tiva fiske i skyddade havsområden i svensk ekonomisk zon 
måste Sverige även agera för att reformera EU:s gemensamma 
fiskeripolitik. Det kräver att regeringen säkerställer att fiskeripoli-
tiken (GFP) inte står i konflikt med miljölagstiftningen, såsom t.ex. 
art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet och marina direktivet.

Greenpeace har anmält regeringen till EU-kommissionen för 
bristen på fiskeregleringar och tillsyn i marina Natura 2000-om-
råden. Ifall regeringen inte tar krafttag mot det miljöskadliga fisket 
i skyddade havsområden kan EU-kommissionen komma att vidta 
juridiska åtgärder mot Sverige.

Sammanfattning

Greenpeace Fult fiske Sammanfattning
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Världens hav är i kris. 85 procent av världens fiskbestånd är 
antingen fullt utnyttjade eller överutnyttjade och många fiskarter 
är redan på gränsen till utrotning. Överfiske, bottentrålning, olje-
utsläpp, havsförsurning och de pågående klimatförändringarna 
gör att haven runt om i världen mår allt sämre.

Varningstecknen är tydliga, även i svenska vatten. De lokala 
torskbestånden på västkusten har kollapsat. Sillen och torsken 
i Kattegatt är borta. Det flesta vilda laxbestånden i Östersjön är 
allvarligt hotade. Övergödning och allt fler döda bottnar förvärrar 
problematiken.

EU:s gemensamma fiskeripolitik, GFP, är roten till många av 
de problem som drabbat både svenska och europeiska hav. 
Europas fiskeflotta har kapacitet att fånga två till tre gånger mer 
fisk än vad fiskbestånden tål. Överkapaciteten gör fisket mer 
destruktivt än det skulle behöva vara, eftersom yrkesfiskarna hela 
tiden frestas att bryta mot reglerna i sina försök att få verksam-
heten att gå med vinst.

Forskning har visat att mellan 20 och 50 procent av haven bör 
skyddas om vi ska kunna säkerställa levande hav i framtiden.1 
Dessutom måste vi se till att de skyddsområden som redan finns 
skyddas på riktigt. För att havens invånare ska få en chans att 
överleva behövs ett nätverk av stora sammanhängande områden 
skyddas från alla typer av utvinnande verksamheter inklusive 
fiske.

Haven saknar idag i stort sett skydd. Det är ett enormt prob-
lem eftersom människan håller på att förstöra förutsättningarna 
för mycket av livet haven. Bara en procent av jordens hav har 
någon form av skydd. Det kan jämföras med 13 procent på land. 
Dessutom är cirka 80 procent av världens skyddade havsom-
råden bara skyddade på pappret. Det finns ingen som övervakar 
och tar hand om dem. Till exempel kan bottentrålningen i de 
skyddade områdena fortsätta. 

fiskefria områden gynnar fisket på sikt
Genom att skydda stora havsområden från utvinning av alla typer 
av naturresurser, som olja, gas, sand, grus och fiske, får havens 
ekosystem möjlighet att återhämta sig. Fiskarna växer sig större 
och lever längre. Större fiskar får dessutom som regel många 
fler yngel. Ägg och små yngel driver sedan ut ur reservatet med 
havsströmmarna, och efter hand söker sig många av de större 
fiskarna utanför reservatets gränser. Fiskare tjänar därför i läng-
den på att områden skyddas. 

Skyddade havsområden, med ordentliga regleringar, gör också 
att ekosystemen klarar havsförsurning och förhöjda temperaturer 
bättre. Motståndskraften mot de flesta hot är större hos ett friskt 
ekosystem. Dessutom kan fler arter leva tillsammans i områden 
som inte trålas sönder hela tiden.

1 Roberts CM & Hawkins JP (2000). Fully-protected marine reserves: a guide, s. 46.  

   http://billhutten.s3.amazonaws.com/fw/docs/345.pdf

Skyddade havsområden gynnar 
både miljön och fisket

Greenpeace Fult fiske Skyddade havsområden 
gynnar både miljön och fisket
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Den svenska regeringen har under lång tid upprepat att havs-
miljön är ett av de högst prioriterade områdena inom miljöpoli-
tiken.2 Sett i en europeisk kontext ligger Sverige emellertid långt 
efter andra länder, både i termer av hur mycket av nationens hav 
som pekats ut och hur effektivt skyddet är. Exempelvis skyddar 
Danmark 20 procent av sina hav, Nederländerna 29 procent och 
Tyskland cirka 30 procent. I Sverige skyddas endast fem procent 
av haven. 

Inom FN:s konvention för biologisk mångfald har Sverige åtagit 
sig att minst fördubbla arealen skyddade havsområden till 10 
procent senast år 2020.  Följer Sverige den ambition som både 
Sverige och EU drev i konventionsförhandlingarna kommer vi tre-
faldiga arealen – till minst 15 procent av våra hav - fram till 2020.

Lagen är tydlig
Fem procent av de svenska haven har Natura 2000-skydd. 
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som håller 
på att byggas upp inom EU. Dessa områden har inrättats för att 
skydda speciellt hotade eller viktiga arter och livsmiljöer. Skyddet 
bygger på EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv som 
Sverige infört i vår miljölagstiftning, miljöbalken.

Enligt miljöbalken (7 kapitlet 27 – 29 §§)  måste all verksamhet 
som skulle kunna skada eller störa de miljöer och arter som har 
Natura 2000-skydd tillståndsprövas.3 Den som planerar en verk-
samhet inom ett Natura 2000-område är skyldig att bevisa att det 
man tänker göra inte utgör något hot mot området. 

Ingen verksamhet som kan antas påverka miljön på ett be-
tydande sätt får förekomma inom ett Natura 2000-område. 
Vill någon ändå bedriva sådan verksamhet måste denne enligt 

miljöbalken (28 a §) först visa att påverkan går att undvika i en 
miljökonsekvensutredning, varefter länsstyrelsen kan utfärda ett 
tillstånd. Det är länsstyrelsernas ansvar att bedöma tillståndsan-
sökningarna samt sköta tillsynen av de skyddade områdena.

Regeringens fastlagda politik
Tidigare var det oklart vad som egentligen gäller och om fiske i 
skyddade havsområden verkligen måste ha ett tillstånd i alla  
skyddade områden. För att råda bot på denna oklarhet förtyd-
ligade regeringen lagstiftningen genom att en ny paragraf, ”Skydd 
av områden i Sveriges ekonomiska zon”, lades till i miljöbalken 
den 1 januari 2009.4 Regeringen har även gjort flera uttalanden 
i riksdagen som tydliggör vad som gäller och vad som är reger-
ingens fastlagda politik.

I april 2009 sa landsbygdsminister Eskil Erlandsson, med ansvar 
för fiskenäringen, följande: ”Sedan den 1 januari i år åligger det 
länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet, att vidta åtgärder om det 
bedrivs verksamheter som riskerar att påverka Natura 2000-om-
råden på ett icke acceptabelt sätt. Jag har fullt förtroende för 
att länsstyrelsen på ett relevant sätt kommer att agera om så 
bedöms lämpligt.”5

I december 2011 gjorde miljöminister Lena Ek följande uttalande: 
”Sedan den 1 januari 2009 tillämpas miljöbalkens bestämmelser 
om Natura 2000-områden fullt ut även inom Sveriges ekono- 
miska zon. I enlighet med direktivet krävs enligt miljöbalken 
tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som 
kan skada de värden som skyddas i ett sådant område. Det 
finns inga regler som undantar fisket från denna prövning. Läns-
styrelserna är tillsynsmyndighet och ansvarar därigenom för 
tillsynen över bestämmelsernas efterlevnad. Fiske med redskap 

Hur våra hav ska skyddas

Greenpeace Fult fiske Hur våra hav
ska skyddas
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som skadar bottnarna anges som exempel i bevarandeplanerna 
för Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund på verk-
samheter eller åtgärder vilka kan skada områdenas naturvärden. 
Enligt miljöbalken måste sådana verksamheter eller åtgärder 
tillståndsprövas.”/…/ ”Om nya uppgifter visar att skyddet av de 
marina Natura 2000-områdena är bristfälligt, vill jag försäkra att 
regeringen har för avsikt att åtgärda dessa.”6

Regeringens fastlagda politik är sammanfattningsvis att miljöla-
gen även gäller för fiske i marina Natura 2000-områden och ska 
tillståndsprövas. Det innebär att de yrkesfiskare och andra som 
vill bedriva fiske som kan antas påverka utpekade miljöer och 
arter måste bevisa att verksamheten inte kommer göra någon 
skada. Bara efter en sådan prövning kan ett tillstånd utfärdats av 
ansvarig myndighet, dvs. länsstyrelsen. Länsstyrelserna har även 
ett tillsynsansvar dvs. en skyldighet att övervaka att inget fiske 
äger rum i marina Natura 2000-områden utan att en adekvat 
prövning enligt miljölagen har utförts och tillstånd erhållits. Fiske 
som bedrivs utan sådant tillstånd är ett brott mot svensk lag.

2  Se t ex regeringens nyhetsbrev, 29 juni 2011.  

   http://www.regeringen.se/sb/d/14468/a/171887
3  Svensk författningssamling, Miljöbalken

   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K6
4  Lagtexten lyder: ”32 § Bestämmelserna i denna balk om sådana särskilda skyddade områden som avses i 27 § första stycket 1 och 2 ska tillämpas även i Sveriges ekonomiska  

   zon. Om ett sådant område finns i den ekonomiska zonen, ska det som i 29 b § första stycket sägs om länsstyrelsen gälla länsstyrelsen i det län där Sveriges sjöterritorium är  

   närmast det berörda området.” /…/
5  Svar på skriftlig fråga 2008/09:877  

   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Fiskeforbud-i-Fladen-och-Lilla_GW12877/
6  Interpellationsdebatt 13 december 2011, ”Skydd av marina Natura 2000-områden”, Interpellation 2011/12:74  

   http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1074&doctype=ip  

   Samma svar finns även i miljöministerns svar på en skriftlig fråga, 2011/12:91, ”Reglerna för Natura 2000-områden”  

   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Reglerna-for-Natura-2000-omrad_GZ1291/
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För att se hur svenska skyddade havsområden skyddas i prak-
tiken genomförde vi en enkätundersökning med de fjorton sven-
ska kustlänen under februari 2012. Frågorna gällde om något 
fiske, och i så fall vilket typ av fiske, som pågår inom länens 
skyddade havsområden samt om länsstyrelserna tillämpar lagen 
som regeringen säger och tillståndsprövar fisket.

Resultatet av undersökningen
En sammanställning av svaren från de 14 kustlänen visar följande: 

• Samtliga kustlän (14 av 14) har marina Natura 2000-om-
råden. 

• Alla utom ett län (Västerbotten) har svarat att man har någon 
typ av organiserat fiske eller fiske med mängdfångande 
redskap inom ett eller flera av länets Natura 2000-områden.

• Elva av kustlänen har svarat att det pågår yrkesfiske inom 
ett eller flera av länets Natura 2000-områden. (Ett län sva-
rade inte på frågan)

• Nio av länen har svarat att yrkesfisket använder någon typ 
av bottenredskap i ett eller flera av länets Natura 2000-om-
råden. (Ett län svarade inte på frågan)

• Fem län (Gävleborg, Halland, Norrbotten, Uppsala och 
Västra Götaland), d.v.s. 36 procent av länen, uppger att 
det pågår bottentrålning, den för bottenmiljöer och många 
känsliga arter mest skadliga fiskemetoden, i ett eller flera av 
länets Natura 2000-områden.

• Inget län tillståndsprövar idag fisket i sina marina Natura 
2000-områden enligt miljöbalken

Hur det egentligen är

Greenpeace Fult fiske Hur det egentligen är
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Resultatet visar att inget av de 14 svenska kustlänen lever upp 
till lagens krav på tillståndsprövning av fisket. Inte ens i de marina 
Natura 2000-områden där det pågår ett omfattande destruktivt 
fiske med bottentrål, som direkt hotar känsliga bottenmiljöer 
och de koraller och andra känsliga arter, utförs någon tillstånds-
prövning.
Detta innebär att fisket får fortsätta helt oreglerat nästan överallt 
i skyddade havsområden vars hela syfte är att de ska skyddas 
mot alla verksamheter som kan vara skadliga för miljön.
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Bottentrålning skövlar Bratten
Ett tydligt exempel på hur dåligt Sveriges havsområden skyddas 
idag är Bratten, mitt i Skagerrak i Västra Götalands län. Bratten 
blev ett Natura 2000-område den 5 maj 2011.7 Området har 
bland annat pekats ut som skyddsvärt på grund av sina koraller, 
rev och ovanliga bubbelstrukturer. Enligt länsstyrelsen finns där 
”en unik djupbottenfauna med flera arter som endast är kända 
från detta område i svenska vatten”.8 Samtidigt förekommer 
ett mycket intensivt fiske. 2011 fångades över 525 ton fisk och 
skaldjur. Mest fångades räka men även t.ex. över 50 ton torsk. 

I princip allt fiske sker med bottentrål. Över 1500 tråldrag 
utfördes längs botten inom Brattens Natura 2000-område under 
förra året.9 Detta är dock endast det fiske som utförs av svenska 
fiskare, till det kommer högst aktiva danska och även norska 
fiskares verksamhet i området. Trots att man i bevarandeplanen 
också noterat att det i Bratten finns stora skador från både yrkes-
fiske och fritidsfiske tillåts alltså detta fortsätta.

Skulle länsstyrelsen i Västra Götaland, som ansvarar för tillsynen 
av Bratten, hörsamma regeringen och kräva tillstånd av fisket i 
området skulle man omgående kunna se till att området fredas 
från både svenska och utländska fiskare, eftersom det fiske som 
idag bedrivs där sker utan tillstånd och utan att verksamheten 
miljökonsekvensbeskrivits. 

7  Regeringens pressmeddelande:  

   http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/167697 
8  Förslag till nytt Natura 2000-område i svensk ekonomisk zon i Skagerrak för att skydda rev (1170) och bubbelstrukturer (1180):  

   http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Bratten.pdf  
9  Data från havsmyndigheten, fångster och positioner från fiskeansträngningar som utförts inom det marina Natura 2000-området Bratten under 2011.
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Slutsatser

Den svenska regeringen har under lång tid upprepat att havsmiljön är ett av de högst prioriterade 
områdena inom miljöpolitiken. Det är glädjande att regeringen tydliggjort i lagstiftningen och tydligt 
deklarerat att fisket måste följa Sveriges och EU:s miljölagar, vilket innebär att fiske som riskerar 
skada miljön i skyddade havsområden är förbjudet enligt svensk lag. Bara om verksamhetsutövaren 
kan bevisa att fisket inte skadar miljön får tillstånd ges. Några sådana tillstånd har aldrig utfärdats i 
Sverige. 

Inget av de 14 svenska kustlänen lever upp till lagens krav på tillståndsprövning av fisket. Istället 
har fisket fått fortsätta helt oreglerat nästan överallt i skyddade havsområden, trots att själva syftet 
är att områdena ska skyddas mot alla verksamheter som kan vara skadliga för utpekade arter och 
livsmiljöer.

Inte ens i de marina Natura 2000-områden där det pågår ett omfattande destruktivt fiske med 
bottentrål som direkt hotar känsliga bottenmiljöer, koraller och andra känsliga arter som lever där 
utförs någon tillståndsprövning.

Greenpeace har anmält regeringen till EU-kommissionen för dessa missförhållanden. Ifall regeringen 
inte tar krafttag mot det miljöskadliga fisket i marina Natura 2000-områden kan EU-kommissionen 
vidta juridiska åtgärder mot Sverige. 

Nu måste Sverige agera på flera fronter för att förbättra skyddet för havets ekosystem och säkra 
livskraftiga fiskbestånd, vilket gagnar såväl havsmiljön som fisket.

Greenpeace Fult fiske Slutsats

kontaktperson:

Jan Isakson
ansvarig för havsfrågor på 
Greenpeace
jan.isakson@greenpeace.org
070 608 74 83. 
Twitter: @JanIsakson

• Just nu håller EU:s fiskeripolitik på att reformeras. Inom ramen för reformen måste regeringen säkerställa att 
fiskeripolitiken inte står i konflikt med miljölagstiftningen, såsom t.ex. art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet 
och marina direktivet. 

• Inom ramen för reformen av EU:s fiskeripolitik måste regeringen agera för att lösa grundproblemet – det som 
driver yrkesfiskare att fiska illegalt eller i känsliga områden - nämligen överkapaciteten i EU-flottan. Med färre 
och mindre båtar kommer fisket bli mer hållbart och lönsamheten bli bättre.

• Regeringen måste även säkerställa att yrkesfisket i framtiden måste följa EU:s miljölagar samt göra det enkelt 
att permanent stänga skyddade havsområden för utvinning av alla naturresurser, inklusive fiske.

• Regering och länsstyrelser bör omedelbart stoppa det fiske som pågår i de ca fem procent av Sveriges hav 
som utgör skyddade havsområden. Regeringen måste sedan säkerställa att länsstyrelserna börjar tillstånd-
spröva fisket i skyddade havsområden. 

• För att Sverige ska kunna möta sina åtaganden under FN:s konvention om biologisk mångfald krävs det att 
Sverige minst fördubblar sina skyddade havsområden från fem till tio procent av haven senast 2020.

• Ansvariga myndigheter måste ta fram en plan för hur fler och större skyddade havsområden, stängda för 
fiske, kan skapas. 
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