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Till: Landsbygdsminister Jennie Nilsson 

Ämne: Akut hjälp behövs för att rädda marina djur från att drunkna i fiskeredskap 

 

 

 

Hej Jennie, 

 

BirdLife Sverige vill till att börja med välkomna dig till posten som landsbygdsminister. Vi hoppas 

på ett gott samarbete för landsbygdens och naturens bästa! 

 

Vi vill nu uppmärksamma dig om att hundratusentals fåglar, däribland arter som står under akut 

hot att utrotas, dör på fiskekrokar och drunknar i nät. Havssköldpaddor, hajar och marina däggdjur 

som tumlare faller också offer i potentiellt förödande antal. Bara i europeiska vatten beräknas 200 

000 sjöfåglar och 44 000 havssköldpaddor dö som bifångst varje år inom det kommersiella fisket. 

Det här kan förhindras genom flera enkla och kostnadseffektiva lösningar. 

 

Ideella naturvårdsorganisationer har jobbat intensivt tillsammans med forskare, fiskerinäringen och 

lokala myndigheter för att hitta metoder som minskar bifångster. Det har lett till modifieringar av 

utrustning och fiskebåtar, liksom rekommendationer om när och var fiske bör bedrivas. För att 

säkerställa det strikta skydd som krävs genom EU:s fågeldirektiv, art- och habitatdirektiv samt den 

svenska artskyddsförordningen måste tekniska lösningar implementeras inom hela unionen. Detta 

hindrar givetvis inte regionala/nationella lösningar som är minst lika bra. 

 

BirdLife Sverige och vår paraplyorganisation BirdLife International är mycket bekymrade över den 

brist på ambition som råder inom EU och som framstår tydligt i EU-kommissionens förslag till 

reglering för att skydda fiskresurser och marina ekosystem (2016/0074(COD)). Denna reglering är 

avgörande för att säkerställa att unionsomspännande åtgärder vidtas för att minimera bifångster 

enligt Artikel 2.3 i den Gemensamma fiskeripolitiken (Common Fisheries Policy; (EU) 1380/2013). 

 

Vi vill därför uppmana dig att lyfta frågan med ordförandelandet Rumänien och i dialog verka för 

att ändra Europeiska rådets position så att regleringen omfattar: 

• Unionsomspännande mål att eliminera bifångster. 

• Nationella program som testar metoder/lösningar för att tackla bifångst av känsliga arter. 

• Implementering av effektiva åtgärder mot bifångst av fåglar inom långlinefisket såsom 

skrämselanordningar, nätsättning nattetid och tyngder som får näten att sjunka snabbare. 

• Skydd av områden där studier har påvisat betydande bifångster av känsliga arter, tills 

effektiva åtgärder kan införas som förhindrar fortsatt bifångst. 

• Uppföljning av införda åtgärders effektivitet, även i relation till fångst och insats för fisket. 

 

För vårt gemensamma marina djurliv kan vi inte fortsätta som nu, och du har möjligheten att göra 

skillnad! Kontakta oss gärna för mer information. 
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Vänliga hälsningar, 

 

 

 

   
Daniel Bengtsson   Lotta Berg 

Fågelskyddsansvarig   Ordförande 
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