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Vid förra årets konferens uppdagades, efter landsbygdsministerns forcerade anförande utan 

möjlighet till frågor från auditoriet, att sillfisket skulle stoppas under fyra månader 2020. 

Stämningen bland oss som var närvarande blev både uppgiven och uppriven vilket till viss del 

präglade återstoden av tillställningen. 

Jag heter Kith Mårtensson och är gruppledare för moderaterna i Sölvesborg. Mitt intresse för 

fiskerinäringen har jag fått via äktenskap. Min make var yrket trogen tills myndigheterna 

bestämde att han inte fick fortsätta fiska.   

 

Bakgrunden till årets sillfiskestopp är behjärtansvärd, vi är nog alla överens om att torskens 

lekområde behöver fredas från fiske som hotar deras möjligheter till lek.  Men vill vi 

verkligen rädda torsken borde det storskaliga industrifisket regleras under hela året istället 

för att stoppa all form av sillfiske några månader. 

Det största uttaget av sill och skarpsill i södra Östersjön görs av det storskaliga industrifisket, 

främst tidigare på året, och fångsterna går till fiskmjölsindustrin. Under sommarmånaderna 

är det kustnära fiske som står för sillfångsterna. Sill som uteslutande går till 

humankonsumtion samt där även rens kommer till nytta och används som bas till djurfoder, 

i alla fall på Listerlandet. Och detta är  ett fiske som bedrivs hållbart, inte sägs påverka 

bestånden negativt och vars fångst enbart utgör några procent av det totala upptaget. 

Fiskestoppet som skulle verkställas kom således att drabba just det kustnära fisket och den 

beredningsindustri som är beroende av deras fångster. 

I januari träffades representanter för fiskerinäringen, politiker och tjänstemän från 

Sölvesborg, Simrishamn och Karlskrona i Nogersund för vidare diskussion om hur vi kunde gå 

vidare, dels om det över huvud taget var lönt att försöka förhindra stoppet men även för att 

på något vis kunna hjälpa er som drabbades av stoppet; fiskare och beredningsindustri, med 

syfte att möjliggöra för fisket att orka leva vidare. Det som drabbade sillfiskarena och 

beredningsindustrin kan ju närmast jämställas med näringsförbud och det är nog få som ser 

det som rimligt att en hel näring kan pausa sin verksamhet i fyra månader och därefter 

återuppta arbetet som om inget hänt. Det aktuella mötet mynnade ut i en överenskommelse 

att en skrivelse till regeringen och Bryssel skulle författas gemensamt samt att alla som hade 

möjlighet skulle fortsätta försöka påverka våra EU parlamentariker för framtiden främst. 

Förhoppningen var även att få till stånd ett möte med statsrådet Jennie Nilsson för 

information om förväntade effekter av det planerade stoppet samt möjliga lösningar för de 

drabbade. För redan på januarimötet presenterades möjliga lösningar från de församlade. 

Som förslag diskuterades möjligheten till forskningsfiske, det skulle även påvisa att 

bifångsterna av torsk vid denna typ av fiske är tämligen försumbar. Således hade vi även 

kunnat få svar på effekten av denna typ av fiskestopp för torskbeståndets skull. Sillfiskarna 

såg positivt på att utrusta båtarna med övervakningskameror för att kunna visualisera den 



mängd torsk som följer med sillen som bifångst, alltså den springande punkten i kravet på 

stopp.  

 

Vad vi tror oss veta är att om detta hade möjliggjorts så hade vi inte fått de följderna för 

fiskare och beredning som blev fallet. 

Inledningsvis trodde de kommunala företrädarna i Sölvesborg, Karlskrona och Simrishamn 

att det fanns en liten möjlighet att de skulle se positivt på detta i EU i Bryssel eftersom man 

inte skulle behöva lägga fokus på att försöka riva upp ett beslut, utan i stället ”bara” behöva 

ge dispens. Men detta kunde aldrig komma på fråga. 

I mars meddelade nämligen statsrådet att hon inte hade för avsikt att träffa företrädarna för 

näringen så något möte blev det aldrig. Statsrådet ansåg inte det vara lönt då hon bedömde 

att hon inte kunde påverka beslutet ändå. Det är förmodligen delvis sant. Men visst kan vi 

påverka.  Nästa år kommer det inte att bli något stopp för detta fisket. Fiske för 

humankonsumtion skall få fortgå vilket är det enda rimliga enligt mitt tycke. Och frågan är 

om detta hade hänt ifall inte vi agerat gemensamt som blev fallet. 

 

Jag har inga forskarkunskaper, inte fördjupat mig i all kunskap som finns i området men jag 

har mod nog att ha en egen åsikt som jag grundar på reell kompetens och erfarenhet. Jag 

har svårt att tro att just detta fiskestopp har den effekt som avsikten är. Jag kan inte se det 

riktiga i att stoppa humanfiske indirekt till förmån för det storskaliga fisket som går till annat. 

Jag tror det är många som delar denna uppfattning med mig. Om effekten ska uppnås som 

efterfrågas, att torsken får möjlighet att återhämta sig, så tror jag att en del andra åtgärder 

behöver tillkomma.   

 

Jag vill tro att det kustnära fisket aldrig skulle behövts regleras om det hade fått fortgå utan 

styrning eller bidrag. De som inte fick till ett lönsamt fiske några generationer bak i tiden – 

de slutade helt enkelt fiska. Idag behöver du ha en kvot för att fiska, samma kvot som har 

blivit handelsvara och kan köpas upp av de med ekonomiska möjligheter. Och det kan vi nog 

alla ana vilka det är. Ska kustfisket kunna överleva, det viktiga humanfisket, då behöver det 

till en förändring gällande regelverket kring hur kvoterna ska hanteras. Även möjligheten till 

omställning bör prioriteras så det blir möjligt att tjäna sin utkomst även om tillfälliga stop på 

någon art behövs. Och naturligtvis ska det fisket alltid prioriteras som går till 

humankonsumtion. Vi behöver få en ökad självförsörjningsgrad beträffande livsmedel, vi 

behöver ge förutsättningar till vår beredningsindustri att leva kvar och vi får samtidigt 

möjlighet att öka turistnäringen om vi har sillamackor och annat gott att erbjuda under 

säsong för detta. Samtidigt säkerställer vi skattekraften i våra kommuner och bibehåller våra 

genuina mindre fiskesamhällen som är ett av våra viktiga kulturarv. Det kustnära fisket är 

hållbart, det är ett fiske på havets villkor. 



Direkt effekt av sillfiskestoppet blev i min kommun att vi nu har färre båtar som fiskar sill, 

idag är det enbart Saga med hemmahamn Krokås som levererar till vår förädlingsindustri på 

Nogersund.  HP fisk har lyckats överleva säsongen genom mångsidigt arbete men de har så 

klart inte kunnat erbjuda arbete i den utsträckning som de tidigare gjort. Min förhoppning är 

att årets händelser kan läggas till övriga bottennapp som 2020 bjudit på och att vi framöver 

kan se att förutsättningarna för kustnära fiske blir verklighet och inte enbart en fras som vi 

politiker använder för att fiska röster.  

Avslutningsvis vill jag delge er min högst  personliga åsikt gällande vad jag tror hade varit 

lämpligt för framtiden; 

• Reducera det ofta skadliga industrifiskets fiskekvoter i södra Östersjön under hela 

året. 

• Med hjälp utav sakkunniga kartlägga torskens viktigaste lekplatser och freda dessa 

permanent. Genom en sådan åtgärd torde vi säkerställa en kontinuerlig tillförsel av 

torsk till omgivande vatten. 

• Hantera det ökande beståndet av gråsäl 

• Premiera de fiskemetoder med lägst klimatavtryck och lägst andel bifångst.  

 

Detta med syfte att förbättra levnadssituationen för torsken utan att behöva begränsa det 

småskaliga fisket av sill, och därigenom främja möjligheterna för det kustnära småskaliga 

fisket att återigen bli ett attraktivt yrke. 

 


