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Upplägg

• Fiskereglering i marina skyddade områden – svenskt 

förslag i Kattegatt inkl. NSAC Advice Ref. 10-1718

• Allmänt på gång om marint områdesskydd 
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Den gemensamma fiskeripolitiken –

pågående svensk process ”Halland”
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• Regeringsuppdrag till HaV gemensam 

rekommendation med berörda 

medlemsländer - Danmark och Tyskland 

• Uppstartsmöte den 19 januari 2018

• Ad-hoc möten februari, april, juni och 

september 2018 – Danmark, Tyskland, EU-

kommissionen (DG MARE och DG ENV)

• Process pågår. Nästa ad-hoc möte med 

berörda parter den 6 november 2018



Gemensamma fiskeripolitiken
• Nödvändiga bevarandeåtgärder (fiskeregleringar) för att 

följa skyldigheter enligt unionens miljölagstiftning

• Gemensamma rekommendationer om fiskeregleringar –

inom sex månader från tillräcklig information

• Dialog 



NSAC Advice

• Karta

• Data för fler år – tillägg 

2017 



Marint områdesskydd

• Regeringens treåriga satsning på ”Rent hav” omfattar totalt 600 
miljoner kronor, varav cirka 180 miljoner kronor avsätts för arbete 
med marint områdesskydd under tre år.

• Tre regeringsuppdrag i HaV:s regleringsbrev om marint 
områdesskydd, bland annat har vi just redovisat hur vi arbetar med 
att stärka det marina områdesskyddet.

• Minst tio procent marint områdesskydd i ett ekologiskt, 
representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk till år 
2020. 
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Fokus på fiskereglering i 

marina skyddade områden

• http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/fiske-ska-

regleras-i-fler-skyddade-omraden/

• Regeringsuppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina 

skyddade områden – redovisat den 30 maj 2018 

• Regeringsuppdrag om att utarbeta en gemensam rekommendation om 

nödvändiga bevarandeåtgärder vad avser fiske i fyra marina skyddade 

områden i Kattegatt i dialog med andra berörda EU-medlemsstater – pågår

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/fiske-ska-regleras-i-fler-skyddade-omraden/


Plattform

• Cirka 30 av drygt 300 marina 

skyddade områden behöver 

ytterligare fiskereglering

• Flera av de 30 områdena berör 

andra MS – förhandlingar krävs 

inom ramen för den gemensamma 

fiskeripolitiken
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Exempel -

genomförda och 

pågående processer

Nationell fiskereglering

Gemensamma fiskeripolitiken
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Koster-

Väderöfjorden

Bratten

• Nidingen

• Fladen

• Lilla Middelgrund

• Morups bank

• Stora 

Middelgrund och 

Röde bank



Dialog - transparens

• Rådgivande nämnder

• Näringen och intresseorganisationer

• Dialog med EU-kommissionen

• Processer i flera medlemsstater (DK, DE, BL, NL, UK 

m.fl.)
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