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I november antog riksdagen med bred politisk majoritet 
betänkandet ”Åtgärder för att rädda fiskbestånden i 
Östersjön” (2021/22:MJU6) som lagts fram av leda
möterna i miljö och jordbruksutskottet. Beslutet är en 
uppmaning till regeringen med nio åtgärder för att rädda 
fiskbestånden i Östersjön. 

När Formas nyligen meddelade vilka ansökningar som beviljats medel i den nya 
nationella forskningsutlysningen Blå innovation, stod det klart att två av de tjugo 
beviljade projekten gick till Marint centrum. 

Riksdagen beslutade om åtgärder för att  
rädda fisken i Östersjön

Lunds universitet, Österlen VA och Simris
hamns kommun kommer tillsammans 
kartlägga hur forskning, innovationer och 
näringslivsutveckling kan skapas inom 
två områden: hållbart fiske och cirkulär 
vattenförsörjning.

– Forskningsbidragen gör 
att Lunds universitet nu kan 
engagera sig ytterligare i 
viktiga utvecklingsområden 
för Österlen och vi kan 
fortsätta att utveckla verk
samheten här, säger Maria 

Hansson, Lunds univer sitets koordinator vid 
forsknings och innovationsmiljön på Marint 
centrum.

Framtidens fiskehamn
Det första projektet handlar om att undersöka 
förutsättningarna för att skapa framtidens 
fiskehamn i Simrishamn, som bygger på 
ett ekologiskt hållbart fiske med en stark 
värdeskapande förädlingskedja som bättre 
tar tillvara det som fiskas upp ur havet. 
Det övergripande syftet är att bidra till en 
nationell systemförflyttning för att uppnå 
”minskat fiske, ökat värde”. 

Betänkandet kom efter en lång tids kun skaps inhämtning och 
dialog med intressenter inom fiske och havsmiljö, däribland 
Marint centrum, och en intensiv samhällsdebatt. 

Maria Hansson,
Lunds universitet.

Foto: Peter Hägg 
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Dubbel jackpott i forsknings utlysning … forts.

Åke Thidell vid Internationella 
miljöinstitutet vid Lunds 
universitet.

Josefine Larsson, forsknings 
och innovationskoordinator på 
Marint centrum.

I fokus kommer vara produkt och processutveckling för att tillvarata mer 
av varje fångad fisk. Detta inbegriper att tillvarata proteiner och andra 
värdefulla ämnen från restströmmar. Att undersöka hur någons avfall kan 
bli en annars resurs genom cirkulära samarbeten och industriell symbios är 
en annan prioritet. En tredje viktig aspekt handlar om att utöka repertoaren 
av arter som vi äter, inklusive möjligheten att hålla efter invasiva arter som 
exempelvis svartmunnad smörbult genom fiske och konsumtion.  

Projektet kommer att ledas av Åke Thidell vid Internationella miljöinstitutet 
vid Lunds universitet. 

 Vi ser fram emot att sätta igång med detta projekt med sina ingångar 
till forskning inom många olika discipliner: från samhällsvetenskapliga 
frågeställningar kring hållbarhet och cirkulära affärsmodeller och 
produktionssystem, till forskning och utveckling inom livsmedelsteknik, 
biokemi, bioteknik, vattenresurshållning och materialteknik, säger Åke Thidell. 

Projektet kommer kartlägga befintliga liksom tänkbara nya aktörer, 
innovatörer och entreprenörer, analysera hamnens verksamheter och 
resursflöden, identifiera kunskaps och forskningsbehov, utveckla uppslag 
för nya verksamheter och produkter, identifiera lösningar till eventuella 
hinder, upprätta handlingsplaner samt etablera nya samarbeten och 
pilotprojekt tillsammans med aktörerna. 

 Det här projektet ger oss möjlighet att öka takten och skala upp ett 
arbete som vi och den lokala fiskerinäringen och beredningsindustrin 
redan inlett. Nu kan vi ta nästa steg tillsammans med forskare och 
företag i sektorer utanför fisket, säger Josefine Larsson, forsknings och 
innovationskoordinator på Marint centrum.

Återvinning säkrar vattenförsörjningen på Österlen
Det andra projektet handlar om att undersöka hur man bäst kan ta steget 
vidare från den avancerade avloppsvattenrening i full skala som finns 
i Simrishamns kommun i dag, till återanvändning av renat vatten och 
skapande av en cirkulär vattenförsörjning. 

Österlen är ett av de områden i Sverige som sommartid drabbas av 
minskad tillgång på vatten då grundvattnet inte räcker till. Vattenbrist är 
problematiskt för flera funktioner och ekosystemtjänster i naturen och 
påverkar samhällets utveckling genom till exempel begränsningar för 
företagande och bostadsbyggande. 

Avloppsvatten genereras där människor finns och utgör en möjlig vatten
källa, en källa som dessutom inte sinar. Avloppsvatten kan därför ses som 
en resurs i ett cirkulärt vattensystem, förutsatt att vattnet genomgår en 
avancerad rening. 

 Avancerad vattenrening tar bort exempelvis läkemedelsrester, 
bekämpningsmedel och andra så kallade organiska mikroföroreningar som 
kan finnas i vattnet, säger projektledare Michael Cimbritz från Institutionen 
för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola. 

Michael Cimbritz från 
Institutionen för kemiteknik vid 
Lunds Tekniska Högskola.
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Simrishamns kommun är bland de första i Sverige, och Europa, med 
storskalig avancerad rening, som nu är på plats vid reningsverken i Kivik, 
Simrishamn och Sankt Olof. Detta vatten är idag så rent att det kan 
komma ifråga för återanvändning. 

 Kan vi använda detta vatten för att fylla på de värdefulla grund
vattenmagasinen? Eller till bevattning av våra många äppelodlingar och 
åkrar? Eller som processvatten i industrin? I dialog med lokala närings
idkare har vi utvecklat idéer som väntar på att kunna realiseras, säger 
Stefan Blomqvist vid Österlen VA. 

För att komma vidare behöver behoven av vatten för olika ändamål på 
olika platser i kommunen kartläggas och distributionsmöjligheterna under
sökas. Det behöver också göras vidare bedömningar av vatten kvaliteten i 
förhållande till befintliga krav kopplade till återbruk, såväl ur tekniskt som 
juridiskt perspektiv. Om vi kan räta ut alla frågetecken, kan Österlens  
vattenförsörjning sedan stå modell för andra platser. 
 
Projekten banar väg för fler projekt 
Båda projekten är så kallade förberedande projekt och kommer användas 
för att identifiera idéer, möjligheter, hinder och aktörer och därmed ligga 
till grund för vidare arbete. Målet är att söka genomförandeprojekt inom 
respektive område när Vinnova öppnar en sådan utlysning våren 2023. 
Utöver detta kommer flera andra projekt och ansökningar kunna utvecklas 
ur arbetet. 
 

Stefan Blomqvist vid  
Österlen VA.

Reningsverket i Simrishamn.

Vesa Tschernij, fiskeristrateg på 
Marint centrum.

Resultatet av riksdagens omröstning om utflyttning av trålgränsen. 

Riksdagen beslutade om åtgärder … forts.

– De beslutade åtgärderna vittnar om ett klart ställningstagande 
gällande att Östersjöns ekologiska bärkraft måste sätta ramarna för 
fiskeriförvaltningen liksom en tydlig prioritering av det kustnära fisket och 
innebär på många sätt en kursförändring i svensk fiskeripolitik, säger Vesa 
Tschernij, fiskeristrateg på Marint centrum.  

Åtgärderna rör ett brett spektrum av frågor, från regellättnader vid 
licensgivning för småskaligt fiske för att underlätta för nyrekrytering och 
generationsskiften, till ökad jakt på säl och skarv och andra åtgärder 
för att minska skarvstammens tillväxt. Samtliga punkter är viktiga för 
Hanöbuktens fiske, men utifrån dagens fiske som domineras av fiske 
efter sill, är två punkter särskilt betydande. Den ena handlar om att 
flytta ut trålgränsen till 12 nautiska mil (nm), för att skydda kustnära 
lekansamlingar av sill/strömming och därmed motverka den rådande 
negativa beståndsutvecklingen för denna art i Östersjön. Samtidigt 
beslutades att det småskaliga kustfisket och alla fartyg som fiskar 
för direkt användning som livsmedel och vars landningar sorteras i 
beredningsindustrin undantas från förbudet att fiska innanför 12 nm. 
Detta görs för att säkerställa livsmedelsproduktionen och kan göras 
eftersom detta fiske utgör en så liten andel av det totala fisket. Det 
storskaliga industriella fisket för foderframställning däremot flyttas 
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bort från kustvattnen. Den andra punkten som har direkt betydelse för 
fiskehamnar som Simrishamns är ställningstagandet att vid beslut om och 
tilldelning av fiskekvoter mellan olika typer av fartyg, ska behoven av kvoter 
hos de fartyg och de beredare som fiskar och bereder vår svenska matfisk 
särskilt beaktas. 

 Riksdagens beslut är ett nödvändigt första steg för att få den svenska 
fiskeriförvaltningen på rätt köl och nu förväntar vi oss att regering och 
ansvarig myndighet snabbt börjar omsätta riksdagens tydliga prioriteringar 
i praktiken, avslutar Vesa Tschernij. 

Ny kunskap om sillens genetik kan 
förbättra förvaltningen
Under hösten arrangerades ett digitalt symposium på Marint centrum med 
forskare, fiskare, beredare, miljöorganisationer, politiker och myndigheter 
om hur det står till med sillen i Östersjön. Bakgrunden till symposiet var de 
oroväckande signaler om obalans i Östersjöns sillbestånd som framkommit 
av yrkesfiskares rapporter om minskande fångster i kustnära områden 
samt Internationella havsforskningsrådets (ICES) beståndsuppskattningar. 
Under året har debatten gått het om de stora uttagen i det industriella 
pelagiska fisket och det faktum att den absoluta merparten av fångsterna 
från Östersjön inte landar på svenska matbord utan går till produktion av 
fiskmjöl till laxodlingar och annan djuruppfödning.
 
Grunden till en god förvaltning är kunskap om populationsstrukturen, det 
vill säga förekomsten av olika bestånd och deras vandringsmönster. Idag 
förvaltas sillen/strömmingen i Östersjön som ett fåtal stora bestånd. Tidiga 
genetiska studier kunde inte påvisa några tydliga genetiska skillnader 
mellan sill från olika geografiska områden och inte ens mellan sill och 
strömming. På senare tid har denna bild ändrats tack vare en omfattande 
genetisk kartläggning som har kunnat genomföras med hjälp av förbättrad 
teknik och som baseras på sekvensanalyser av hela arvsmassan, till 
skillnad från tidigare då det endast rörde sig om en handfull genetiska 
markörer.
 
Huvudtalare vid symposiet var Leif Andersson, professor i funktions
genomik vid Uppsala universitet, som presenterade sina forskningsresultat 
och förklarade de nya genetiska tekniker som kan användas för att hitta 
subpopulationer inom det som vi idag betraktar som ett fåtal bestånd.
 
 Den forskning vi bedriver på sill och skarpsill visar att den stora mängden 
sill som finns i Östersjön kan delas upp i många lokala bestånd som visar 
en mycket tydlig genetisk anpassning till sin miljö, säger Leif Andersson. 
 
Sammantaget kan den nya kunskapen bidra till ett mer hållbart nyttjande 
av sill och skarpsill på två sätt, berättar Leif Andersson: 
 
 Vi har identifierat tusentals genetiska markörer som kan användas för 
att övervaka lokala bestånd och bättre säkerställa att de inte kollapsar på 
grund av överfiske. Dessutom har vi som ambition att identifiera bestånd 

Leif Andersson,  
Uppsala universitet. 
Foto: Mikael Wallerstedt

Foto Kerstin Söderlind

Foto Kerstin Söderlind
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med låg halt av miljöföroreningar som exempelvis dioxin och som lämpar 
sig mycket bättre som livsmedel än för industriella ändamål. Sill och 
skarpsill innehåller högvärdigt protein och omega3fettsyror och är 
en livsmedelsresurs som förtjänar ett bättre öde än att bli fiskmjöl. Min 
förhoppning är att vi under kommande år får se en större användning 
av sill och skarpsill i matlagningen och inte bara som delikatesser på 
julbordet.
 
Andra talare var Ulf Bergström från SLU, som talade om dagens 
förvaltning och hur den nya kunskapen kan användas för att förbättra 
den. Linda Laikre från Stockholms universitet och Kerstin Johannesson 
från Göteborgs universitet presenterade ett nytt nationellt genetiskt 
övervakningsprogram för biologisk mångfald där sillen kommer att ingå.

Studiebesök till Gotland
I december besökte vi Gotland för att göra studiebesök vid Blått centrum, 
forskningsstationen Ar samt träffa lokala yrkesfiskare, förädlare och 
Sportfiskarna.

Blått centrum är ett regionalt kunskapscentrum inom vatten, mat och 
miljö som etablerades 2017 av Uppsala universitet, Region Gotland och 
Länsstyrelsen Gotland. Sedan flera år samarbetar vi kring arrangerandet 
av Östersjödagarna under Almedalsveckan. Avsikten med besöket 
var att studera hur verksamheten i Blått centrum är uppbyggd, hur 
forskningsstationen i Ar nyttjas för havsmiljöforskning och vilka lärdomar 
vi kan ta med oss till Lunds universitets och Simrishamns kommuns 
forskningsmiljö på Marint centrum samt att diskutera möjligheten 
till samverkan. Vi landade i flera frågeställningar och områden där vi 
såg ett stort värde av att samarbeta, några exempel är algodlingar 
till havs, åtgärder för återhämtning av hotade fiskbestånd och hållbar 
vattenförsörjning.

En del av resan var vigd åt att fördjupa det regionala samarbetet mellan 
Skåne, Blekinge och Gotland kring utvecklingen av yrkesfisket i södra 
Östersjön. De tre länen delar ambitionen att öka humankonsumtionsfisket 
och stärka de lokala värdekedjorna kring fisken. I samband med 
studiebesök hos Gutefisk i Herrviks hamn och Sysne fiskbutik fick vi 
bevittna och smaka på lokalt fiskade och förädlade produkter av flundra, 
piggvar, skarpsill, id, havsöring och näbbgädda och lära oss om den 
gotländska traditionen att röka fisk på tallkottar. Vi samtalade om behovet 
att omfördela fiskekvoter från det industriella fisket till det kustnära fisket 
för livsmedel, hur fartyg och beredning kan optimeras för att öka kvaliteten 
på fångsterna, hur tillståndssystemet behöver reformeras för att möjliggöra 
en föryngring av fiskarkåren, förädlingsmetoder, produktutveckling och 
nya marknader, insatser mot spökgarn som vi samarbetat kring sedan 
lång tid tillbaka och mycket mer. Bland de starkaste intrycken från 
detta besök var den lokala fiskerinäringens förmåga att förena tradition 
och hantverkskunnande med innovation och nyfikenhet. Det var också 
väldigt glädjande att höra hur de på senare år upplevt en klar föryngring 
av kundkretsen, målande exemplifierat av de tonåriga ungdomar som 
kommer på moped för att köpa rökt flundra att avnjuta vid kajkanten. 

Ulf Bergström, SLU.

Linda Laikre,  
Stockholms universitet.

Kerstin Johannesson,  
Göteborgs universitet.

Yrkesfiskare Thorgrim 
Christiansson visar rökt 
flundra och skarpsill för 
Vesa Tschernij.

Andreas Pettersson, Jonas Nilsson, Vesa Tschernij, Gunilla 
Rosenqvist, Josefine Larsson samt SvenOlof Petersson och 
Tomas Petersson på skärm. 

Lokala specialiteter i  
fiskrestaurangens frysdisk. 



6 Havet är en tillgång – en outtömlig källa till energi, näring och innovation – om vi vårdar 
det på rätt sätt. Marint centrum skall vara den plats där entreprenörskap, forskning och 
omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen.
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Marint centrum på Facebook 
Är du intresserad av havs och vat tenmiljöfrågor eller nyfiken på vad som händer på Marint centrum?  
Gå gärna med i vår Facebookgrupp, du hittar den genom att söka på Marint centrum Simrishamn.  
Här uppdaterar vi stort som smått och bollar idéer och byter åsikter med varandra. Välkommen! 

Följ oss på 
Facebook!

Avslutningsvis hann vi också med en träff med Sportfiskarna för att höra 
om hur de arbetat med fiskevårdande insatser i vattendrag och med att 
utveckla fisketurismen i regionen. Detta gav oss både kunskap och inspira
tion till motsvarande projekt på Österlen. 

Djupdykning i dioxinfrågan 
Ända sedan industrialiseringens början har Östersjön exponerats för olika 
typer av föroreningar. Några av de mest skadliga är dioxiner, som bland 
annat bildas vid förbrännings och tillverkningsprocesser, och industrikemi
kalierna PCB:er. Idag har utsläppen till största delen upphört och halterna 
av dessa ämnen minskar, men de finns i varierande grad fortfarande i feta 
fiskar såsom sill/strömming och lax. 

Med ambitionen att öka svensk livsmedelsförsörjning aktualiseras behovet 
av att öka kunskapen om miljögifter i förhållande till vår konsumtion 
av fet fisk. Under hösten har vi inlett arbetet med att sammanställa en 
lägesrapport om dioxiner och PCB:er i sill/strömming med fokus på 
södra Östersjön och Hanöbukten. Arbetet har utförts av Linda Pjons, 
som gör praktik på Marint centrum inom ramarna för sin utbildning vid 
mastersprogrammet Hav och samhälle vid Göteborgs universitet: 

 Jag har samlat in information och data samt pratat med olika 
myndigheter och forskare för att få en övergripande bild av hur läget ser 
ut i frågan. Vad vet vi om halterna av dioxin i sillen och vad behöver vi veta 
och göra framöver?  

Rapporten kommer att ge oss en bättre bild av hur vi ska inrikta vårt 
arbete för att bibehålla och vidareutveckla ett hållbart och livskraftigt 
fiske för humankonsumtion. Praktiken är klar i mitten av januari, då Linda 
lämnar Simrishamn för Peru där hon ska studera lokalt småskaligt fiske.  

 Jag har trivts jättebra i Simrishamn, med närheten till havet och all 
fantastisk natur som Österlen har att erbjuda. Under min tid på Marin 
centrum har jag träffat en mängd intressanta människor som jobbar med 
fiske och den marina miljön, samt fått ta del av den kunskap som finns på 
Marint centrum och kommunen, säger Linda. 

Under våren kommer vi genomföra ett digitalt arrangemang för att 
presentera Lindas kunskapssammanställning och diskutera frågan med 
inbjudna forskare och myndigheter.  

Vesa Tschernij och Sportfiskarnas Lars Vallin inspekterar nya 
lekplatser som skapats genom fiskevårdande åtgärder.

Kyhls strand på Österlen. Foto: Jessica Björklund

Linda Pjons,
Göteborgs universitet.


