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Remissyttrande Artskyddsutredningen betänkande SOU 2121:51 Skydd av
arter – vårt gemensamma ansvar
Swedish Pelagic Federation producentorganisation (SPF) företräder samtliga svenska fiskefartyg
över 12 meters längd inom det pelagiska fisket efter bl.a. sill, skarpsill, tobis och makrill i
Atlanten, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt ett antal fartyg mindre än 12 meter
som fiskar kustnära längs Västkusten respektive i Östersjön. Våra medlemmar står varje år för ca
90% av den totala fiskade volymen i Sverige. Vi tackar för möjligheten att lämna synpunkter på
remissen och har följande kommentarer:
1.10.1-2. SPF anser att Sverige aktivt ska verka för att lägga till skarv på listan över jaktbara fåglar
i Bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009
om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet).
5.11.6 SPF anser att Sverige aktivt ska verka för att förändra Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter så att handel med
sälprodukter kan möjliggöras. Detta skulle ge ett välbehövligt incitament till en mer effektiv säljakt.
12.16.8 Utredningen föreslår att Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska få i uppdrag
att i samverkan ta fram vägledning gällande övervakning och rapportering av oavsiktlig fångst och
dödande. SPF påpekar att vissa oönskade bifångster redan idag ska rapporteras av fiskaren i sin
loggbok. Det är viktigt att kraven på rapportering är rimligt satta så att den administrativa bördan för
fiskaren inte blir orimligt stor. Samordning mellan Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket
är därför positivt, men även samråd med fiskets organisationer bör genomföras för att utformningen av
eventuell ytterligare rapportering ska bli så bra som möjligt.
För frågor kopplat till vårt samrådsyttrande, kontakta oss gärna.
Vänliga hälsningar,
Malin Skog, SPF PO
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