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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende 
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt 
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för 
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.  

Havs och Vattenmyndigheten      Dnr 2297-2020 

Gullbergs strandgata 15 

411 04 Göteborg 

havochvatten@havochvatten.se 

Remissvar gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade 
områden i Egentliga Östersjön. 

Att skydda och bevara den biologiska mångfalden är nödvändigt och 
behjärtansvärt, vilket alla instämmer i. Att Sverige lämnade ett frivilligt åtagande 
om bevarandeåtgärder avseende fiske i marina skyddade områden 2017 är 
därför bra. Detta skulle vara genomfört senast 2020 och att det nu därför 
”brinner i knutarna” berättigar inte till detta dåligt underbyggda hastverk. Enligt 
Länsstyrelsernas bedömning kan fortsatt fiske innebära risk för att 
bevarandemålen inte uppnås och vi är inte emot att försiktighetsprincipen 
tillämpas, men det får inte innebära att proportionalitetsprincipen negligeras. 

Sverige undertecknade FNs konvention om den biologiska mångfalden för snart 
30 år sedan och har därigenom åtagit sig att följa denna. Artiklarna 8j och 10c i 
denna konvention ger sedvanerätt och tradition hos ”ursprungliga och lokala 
samhällen med traditionellt livssätt som är relevanta för bevarandet och det 
hållbara nyttjandet av biologisk mångfald och främja en bredare tillämpning 
av dessa, med godkännande och deltagande av innehavarna av sådana 
kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av 
nyttan som uppkommer av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor”. 
Det är därför också myndighetens uppgift att ” skydda och uppmuntra 
sedvanligt nyttjande av biologiska resurser i enlighet med traditionella kulturella 
sedvänjor som är förenliga med kraven för bevarande och hållbart nyttjande”. 
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Den försumbara negativa effekt som nyttjande av passiva redskap av ovan 
nämnda befolkningsgrupper har på den biologiska mångfalden, skall vägas mot 
effekten av det kommersialiserade fria handredskapsfisket och det höga 
utnyttjande av farvattnen handelssjöfarten har. 
Att fortsatt fiske ”kan innebära risk” att bevarandemålen i vissa marina 
skyddade områden inte uppnås, är inte tillräckligt utrett för att berättiga till 
dessa konventionsstridiga oproportionerliga åtgärder. 
 
 
Vänligen 
 
Skärgårdarnas Riksförbund 
Fiskegruppen      
 
Grundsund 2021-02-21 
Jan-Eric Ericsson        
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