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Väl förvaltade och fungerande ekosystem

Huvudmål: Våra akvatiska ekosystem är i balans, bärkraftiga och 
förvaltas enligt ekosystemansatsen i syfte att generera samhällsnytta

Delmål:

1. Fiske och vattenbruk förvaltas i enlighet med ekosystemansatsen

2. Fiskets och vattenbrukets miljö-, resurs- och klimatpåverkan har 
minskat 

3. Det finns tydligare vägledning för lokalisering av fiske och vattenbruk

4. Regelefterlevnaden inom fiske och vattenbruk har ökat

5. Smittskydd, djurhälsa och djurvälfärd inom svenskt vattenbruk har 
förbättrats



Väl förvaltade och fungerande ekosystem

1. Fiske och vattenbruk förvaltas i enlighet med ekosystemansatsen
• Flera fisken drabbas av dålig miljöstatus -> behov av att återställa ekosystem

• En ekosystembaserad förvaltning behöver utvecklas och tillämpas
• Helhetssyn som beaktar alla tre hållbarhetsaspekter -> samhällsnytta ska ligga till grund för 

beslut om nyttjande

• Samverkan, dialog och förankring -> en förvaltning så nära utövarna som möjligt

• Vägledande för Sveriges internationella åtaganden

2. Fiskets och vattenbrukets miljö-, resurs- och klimatpåverkan har minskat 
• Fiske och vattenbruk påverkar miljön på olika sätt

• Det sker ett kontinuerligt arbete med att minska denna miljöpåverkan

• Myndigheterna ska vägleda och stödja detta arbete, i dialog med näringarna, inom 
ramen för ekosystembaserad förvaltning



Konkurrenskraft, lönsamhet och sociala 
värden
Huvudmål: Svenskt fiske och vattenbruk är hållbara, konkurrenskraftiga och 
lönsamma näringar som bidrar till ökad livsmedelsförsörjning, sysselsättning 
och sociala värden i hela landet
Delmål:
1. Konkurrenskraften och lönsamheten hos fisket och vattenbruket har ökat 
2. Samarbetet mellan myndigheter och andra berörda parter har ökat för att 

främja hållbart fiske och vattenbruk
3. Regelverk för fiske och vattenbruk har förenklats och anpassats till ny 

kunskap om miljö, teknik och samhälle
4. Fiske och vattenbruk är attraktiva och säkra näringar som är tillgängliga för 

alla 
5. Tillgången på livsmedel från svenskt fiske och vattenbruk har ökat



Konkurrenskraft, lönsamhet och sociala 
värden
1. Konkurrenskraften och lönsamheten hos fisket och vattenbruket har ökat

• Låg lönsamhet inom delar av det kustnära fisket 
• Minskade bestånd och fiskemöjligheter, hög administrativ börda, säl & skarv
• Ekosystem i balans, ökad förädlingsgrad, diversifiering och kortare livsmedelskedjor

4. Fiske och vattenbruk är attraktiva och säkra näringar som är tillgängliga för 
alla 
• Mansdominerad yrkeskår, låg nyrekrytering i de flesta kustnära fisken
• Ökad lönsamhet -> jämnare köns- och åldersstruktur
• Förebyggande arbete för säkrare arbetsplatser

5. Tillgången på livsmedel från svenskt fiske och vattenbruk har ökat
• Konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad livsmedelsproduktion är politiska mål
• Utbud, tillgång och efterfrågan på svenska fiskeprodukter behöver öka
• Främja lokalt kust- och insjöfiske för humankonsumtion



Kunskap och kommunikation

Huvudmål: Kunskapen om de akvatiska ekosystemen samt om fiskets och 
vattenbrukets samhällsnyttor har ökat och sprids genom 
informationsinsatser och utbildningar

Delmål:

1. Kunskapen om de akvatiska ekosystemen har ökat

2. Kunskapen om fiskets och vattenbrukets samhällsnyttor har ökat 

3. Tillgången på objektiv information om svenskt fiske och vattenbruk har 
ökat

4. Utbudet av utbildningar inom hållbart fiske och vattenbruk har ökat

5. Det finns en gemensam plattform för att främja hållbart fiske och 
vattenbruk



Kunskap och kommunikation

1. Kunskapen om de akvatiska ekosystemen har ökat

2. Kunskapen om fiskets och vattenbrukets samhällsnyttor har ökat
• Grundläggande mål för ekosystembaserad förvaltning

• Ökad kunskap om ekosystemen, fiskets påverkan och fiskets samhällsnyttor
• Sysselsättning och livsmedelsförsörjning

• Sociala värden som levande landsbygd, folkhälsa och livskvalitet

• Vilka fisken genererar störst sammantagen samhällsnytta?

• Vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap i samverkan

5. Det finns en gemensam plattform för att främja hållbart fiske och vattenbruk
• Permanent intressentdialogsprocess – myndigheter, näringar, intresseorganisationer

• Stöd till genomförande, uppföljning och utvärdering av strategin och handlingsplanerna


