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Havet och fisket är en självklar del av Simrishamns identitet. Fem mil kust, sju hamnar, en 
timme till Östersjöns bästa fiskevatten och ett lokalt näringsliv som fångar, förädlar och 
förmedlar havets skatter till kommuninvånare, besökare och konsumenter i hela landet.  
 
I princip går all fisk som landas till beredningsindustrin i Simrishamn till humankonsumtion. 
Det känns bra och personligen är jag stolt över vår viktiga näring.  
 
En av tre infartsleder till staden är via hamnen, som är stadens hjärta. Till hamnen kommer, 
vågar jag hävda, varenda människa som besöker Simrishamn. Mötet med havet och den 
levande hamnen är stadens signum. 
 
Hamnens och fiskets betydelse för Simrishamns attraktivitet är något som vi värnar om. 
Detta går igen i våra styrdokument, från kommunens översiktsplan till en särskild strategi för 
fiskerinäringens bevarande och utveckling, men också i konkreta bygg- och 
utvecklingsprocesser som vårt sjöfartsstråk och vårt arbete med centrumutveckling. Inom 
kort avslutas också en studie, som ska identifiera hur Simrishamns hamn kan utvecklas 
framåt, där fisket ges en väsentlig roll.  
 
Vår fiskehamns välmående är beroende av Östersjöns miljötillstånd. Detta måste sättas i 
första rummet. Det är inte acceptabelt att misslyckas, som vi gjorde med torsken! I 
Simrishamn följer vi nu med oro utvecklingen för sillen. Jag vill uppmana vår regering och 
våra myndigheter att tillämpa försiktighetsprincipen och införa regleringar NU som gör att vi 
förhoppningsvis kan slippa framtida fiskestopp. 
 
EU:s fiskeripolitik har som mål att fisket ska vara en hållbar näring – miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt. Den gällande svenska yrkesfiskestrategin lutar sig mot samma goda 
principer. Verkligheten ser annorlunda ut, det är vi många som vittnar om. Problemet som vi 
ser det, är att implementeringen inte lever upp till målen. Varför är det så? (Retorisk paus)  
 
Vi menar, och många med oss, att det finns en modell som lever upp till de här målen. 
Denna modell bygger på ett lokalt eller regionalt förankrat, ekologiskt anpassat, 
värdeskapande fiske. Ett fiske som inte fångar mer än havet förmår leverera och som i alla 
led fokuserar på att maximera fångstens värde, ekonomiskt och socialt. I en sådan modell 
står hela värdekedjan i centrum: från fisket, via beredning och förädling, till handeln och 
marknaden. Vill vi värna och stärka fisket ur alla tre hållbarhetsperspektiv, måste fiskets 
reglering och främjande hanteras med hela värdekedjan för ögonen.  
 
Precis detta är vad vi hoppas av den kommande nationella strategin för fiske och vattenbruk.  
 
Jag vill lyfta några saker som vi menar måste hanteras framöver och som vi vill spela in till 
den nya strategin och dess implementering.  
 
När utgångspunkten är att optimera hela värdekedjor, behöver vi ta höjd för att detta kan se 
olika ut. Vissa, som t ex FiskOnline i Ronneby, Bergmans fisk i Gävle eller Branteviks fisk i vår 



kommun, bygger på korta kedjor där fiskaren själv fångar, bereder, marknadsför och säljer 
sin fisk. I andra fall, som t ex i Simrishamn, Nogersund och Karlskrona, har vi värdekedjor 
som består av ett flertal aktörer. I olika värdekedjor behövs olika typer av fiskefartyg. En 
större beredningsindustri behöver större och kontinuerliga landningar, men det kan aldrig 
handla om långa fisketurer med jättefångster. Då drabbas både kvaliteten, som är A och O 
för fisk till humankonsumtion, och möjligheten att i jämn och lagom takt ta emot, bereda, 
förädla och distribuera fisken till konsumenten.  
 
För att lokala och regionala värdekedjor ska kunna bevaras och utvecklas finns en helt 
central faktor – tillgång till råvara i tillräcklig mängd. Vi står sannolikt inför fortsatta, helt 
riktiga, sillkvotneddragningar. Med dagens fördelningssystem, kommer den kvarvarande 
pelagiska Hanöbuktsflottan då se sina tilldelade kvoter minska till nivåer som punkterar 
lönsamheten. För att förhindra detta, krävs en garanti för att fiske till humankonsumtion 
alltid ska ha företräde till kvoterna. Kvotutrymmet för detta fiske ska inte vara en procentuell 
andel, utan en fast kvantitet i ton. Och detta fiske ska vara det sista som kvarstår, så länge 
fisket inte behöver stoppas fullständigt. Jag vill därför skicka en hälsning till såväl HaV och 
Jordbruksverket som beslutande politiker: vi förväntar oss att ni tar ert ansvar, både för 
beståndens tillstånd och för det lokala fiskets överlevnad, innan det är för sent.  
 
Vidare, vill jag peka på en i min mening bidragande anledning till misslyckandet med att 
uppnå ett hållbart fiske i Sverige. Det är att beslutsfattare, myndigheter och 
forskningssamhälle inte i tillräcklig grad tar tillvara den kunskap och kapacitet som finns 
lokalt och regionalt, i vår fiskbransch och i våra kustsamhällen. Ett talande exempel på hur 
fel det kan bli, är årets sillfiskestopp i Östersjön för att skydda torsken. För svensk del 
drabbade stoppet så gott som uteslutande de lokala värdekedjorna för humankonsumtion. 
Trots att detta fiske inte påverkar torsken. Inför utformning och beslut av nästa års reglering, 
ledde ett starkt samarbete från internationell till lokal nivå till en lösning som man inte hade 
kunnat identifiera utan lokal kunskap. Därmed fick vi också andra beslut, som innebär att ett 
hållbart fiske kan fortgå nästa år.  
 
Vi välkomnar den nya strategin och hoppas att den ska bli ett kraftfullt styrdokument på lång 
sikt. Jag hoppas innerligt att den slutliga strategin tydligt vägleder oss till en god balans 
mellan fisken, baserat på vilka samhällseffekter de skapar för Sverige.  
 
Men strategin i all ära. För vårt fiskes direkta överlevnad, krävs mer. Utöver det jag redan 
tagit upp, vill jag ägna en stund åt torskfisket. Möjligheten att fiska torsk i Östersjön är, och 
kommer under ett antal år fortsätta vara, kraftigt begränsat eller helt stoppat. För den 
demersala flottan behövs därför akuta insatser.  
 
Vi föreslår följande:  

• Möjlighet för torskfiskare att fiska sill. 

• Ett statligt investeringspaket där samhället köper tjänster och kunskap av 
yrkesfiskare samt möjliggör investeringar för en omställning av fisket till Östersjöns 
förändrade förutsättningar. Det kan exempelvis handla om 

o spökgarnsdraggningar  
o redskapsutveckling för fiske efter nya eller underutnyttjade arter  
o miljöövervakning och forskning.  



• Att Sverige driver avskaffandet av EU:s saluföringsförbud av sälprodukter.  
 
Situationen för östersjöfisket är svår. Men jag är optimistisk i att det finns en livlig debatt 
kring fisket. Ny kunskap och nya perspektiv lyfts fram och vi ser ett stort engagemang för 
fisket från många olika håll, inte minst politiskt och på myndighetssidan. Vi har en chans att 
skapa en ljusare framtid, om vi fattar modiga och kloka beslut. På så vis kan den lokala 
fiskerinäringen bli en framtidsnäring! 


