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Ta-med-hem-budskap

» Östersjön, och dess fiske, är i kris

» Har vi inga fungerande ekosystem så kan vi inte heller ha någon fungerande ekonomi

» Vår första prioritet är att bromsa denna utveckling och göra vad vi kan för att återfå 
fungerande ekosystem som även kan nyttjas på ett hållbart sätt. Det kommer att ta tid!

» Vi kommer, i enligt med politiska prioriteringar, arbeta för att skapa förutsättningar för 
kustnära fiske med högt förädlingsvärde och till humankonsumtion 

» Vi kommer vara fortsatt restriktiva vad gäller fler fiskelicenser men vi jobbar för en bättre 
kunskap, redskapsutveckling och bättre beståndsuppskattningar, som eventuellt kan ge 
utrymme till fler i framtiden, om bestånd och ekosystem återhämtar sig

» Det kommer att vara svårt att få en hållbar utkomst i flera fisken för lång tid framöver



Ekosystembaserad förvaltning

» Utgår från 

ekosystemansatsen, som 

i sin tur kommer från 

konventionen om 

biologisk mångfald

» Inte titta på enstaka arter 

eller populationer, istället 

ge en bredare, mer 

komplex kontext, i ett 

längre tidsperspektiv och 

större geografisk skala

» Ta med alla sakägare, på 

nationell och regional nivå
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Hållbart fiske – hållbara hav – en målbild



Förbättrad samverkan i den nationella fiskförvaltningen

1. Regeringen, näringsdepartementet, 

miljödepartementet

2. Samordningsgruppen för havs- och 

vattenmiljöfrågor (SamHav) 

3. Samverkansgrupp fiske som tillkommit på initiativ 

från länsstyrelsen

4. Årliga möten med landets länsfiskekonsulenter

5. Regionala beredningsgrupper för nationell 

förvaltning



Från källa till hav: samordning av åtgärder och 
förvaltningsarbete
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Vad är det som händer i Östersjön?

» Utarmade torskbestånd

» Spigg i Östersjön ökar och går in i kustområdena

» Sjögräs försvinner i kustområdena

» Tiaminbrist hos laxfiskar och sjöfågel

» Dramatiska förändringar av djurlivet på havsbotten i Östersjön – Marenzellaria vandrar in

» Blågröna alger ökar, kiselplankton minskar

» Blåmusslor i Östersjön minskar i storlek

Vi behöver ett större och längre helhetstänk



Sea fishery

River fishery

Coastal fishery

Migration of 

maturing

adults

Migration of 
post-smolts

Älvfiske, Lokal förvaltning , 
FVO, fiskerättsägare, 
fisketurism, fiskekort, yrkesfiske

Kustfiske, yrkes- och 
fritidsfiske

Östersjön; GFP – BALTFISH- RK

Atlanten; Konventionen om bevarande 
av atlantlaxen – NASCO - RK

Vänern – Miljömålen – LST - HaV

LST

- Regional ekosystembaserad       
laxförvaltning

- Fisketillsyn

- bildande FVO

- Restaurering, NAP

HaV
- Stöd till RK

- Bidrag o uppdrag 

LST

- Kunskap SLU

- Samarbete KBV

- Bidrag SVA och 

forskning Univ.

- Nat. ekosystem-

baserad Laxförv.

- Vägledning, 

samråd

- Nationella 

föreskrifter

- Fiskerikontroll 

Laxen känner inga gränser – beroende av älvar och hav 

samt lokalt, nationellt och internationellt samarbete

Laxförvaltning:



Selektiva, skonsamma och rovdjurssäkra fiskeredskap

» 8 mkr per år sedan 2014. Sammanfattande rapporter finns för 2014-2016, samt 2017-2018

» Samordning och sekreteriat: SLU Aqua

» Utförare: yrkesfisket

» Försökt se till att alla fisken fått del av detta utvecklingsarbetet

» Implementeringen har det gått sämre med. 



Regeringsuppdrag om förbud mot bottentrålning i 
marina skyddade områden

» Vad gäller bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen pågår detta framför allt i 

Kosterfjorden och Gullmarsfjorden, samt delar av Balgö i Västerhavet. 

» I Egentliga Östersjön pågår ingen bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen

» I Bottniska viken förekommer en begränsad bottentrålning i marina skyddade områden innanför 

trålgränsen i Norrbotten (siklöjetrålning)

» För de marina skyddade områden där även utländska fiskefartyg har tillträde, är målsättningen att 

initiera processer avseende fiskereglering med stöd av EU:s gemensamma fiskeripolitik innan 

utgången av 2020 genom en begäran om uppdrag hos regeringen.

» Förslag är att beslutande myndighet; länsstyrelsen och kommun, i förvaltningsplanen, tydliggör om 

och i så fall hur bottentrålning kan bedrivas utan att bevarandevärdena, som området pekats ut för, 

riskerar att påverkas negativt



Framtidens fiske –
strategi 2021-2026

Väl förvaltade 
och fungerande 

ekosystem

Konkurrenskraft, 
lönsamhet och 
sociala värden

Kunskap och 
kommunikation

- Våra akvatiska ekosystem är i 

balans, bärkraftiga och förvaltas 

enligt ekosystemansatsen i syfte att

generera samhällsnytta

- Svenskt fiske och vattenbruk är hållbara, 

konkurrenskraftiga och lönsamma 

näringar som bidrar till ökad livsmedels-

försörjning, sysselsättning och sociala 

värden i hela landet 

- Kunskapen om de akvatiska 

ekosystemen samt om fiskets och 

vattenbrukets samhällsnyttor har ökat och 

sprids genom informationsinsatser och 

utbildningar



Tack för uppmärksamheten



Av 30 § Fiskelagen (1993:787) framgår bland annat:

Att yrkesmässigt fiske med fiskefartyg i havet får bedrivas bara med stöd av fiskelicens
En fiskelicens får beviljas om:

1. fisket bedrivs i näringsverksamhet,

2. fisket har anknytning till svensk fiskerinäring,

3. det fartyg som används vid fisket är registrerat som fiskefartyg i det fartygsregister som 
avses i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), och 

4 . kravet på att fiskekapacitet ska föras ut ur den svenska fiskeflottan i enlighet med artikel 23 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 är uppfyllt.
En licens får begränsas till att avse ett visst fiske och beviljas för en viss tid.
När en fråga om licens prövas första gången ska tillgången på fisk beaktas.

https://lagen.nu/1994:1009#K1P2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013R1380#23

