
Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga

fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart 

yrkesfiske, ett rikt och varierat

sport- och fritidsfiske samt ett 

miljövänligt vattenbruk

Skånskt fiske – det mesta av det bästa  ?



Hur ser det Östersjöbaserade fisket ut idag ?

Ungefär som det skånska – katastrofalt!

STOPP

FASAS UT

Omfattande 

foderfiske

”Dioxin”

Rödljus WWF

100 000

sälar

SÄLMASK

KVOTNEDSKÄRNINGAR

STOPP

3 kr/kg

2 fartyg



Vilket avtryck har sex ÖF2020-konferenser gjort på

utvecklingen? – Utgångsläge.

➢ Simrishamn största landningshamn – 2007.

➢ Svag prisbild på Östersjöfisk - Alltid

➢ Ålfisket fasas ut – 2007

➢ Östersjöbaserade silltrålare köps upp - 2009 –

➢ Torskkraschen inleds - 2010  -

➢ Gråsälbeståndet migrerar ner till egentliga Östersjön 

och ökar kraftigt - start runt 2010

➢ Miljöproblemen och klimatförändring – 2010

➢ Laxfisket i södra Östersjön stoppas – 2013

➢ Östersjöfiske 2020 startas upp - 2015



Vilka frågeställningar har vi lyft upp?

➢ Behov av yrkesfiskestrategi med tydliga mål

➢ Torsken i Östersjön 

➢ Gråsälens effekter och behov av förvaltning

➢ Miljöproblemen och klimateffekter.

➢ Marknaden för fisk och olika affärsmodeller

➢ Märkning av fisk

➢ Värdet av kulturell identitet och samhällsnytta

➢ Yrkesfiskestrategin 2021-



Har ÖF2020 varit till någon nytta?

➢ Ett forum för dialog under en turbulent tid.

➢ Ökat kunskapen om fiskets situation och om 

ekosystemet i Östersjön

➢ Tydliggjort värdet av levande kustsamhällen

➢ Fokus på lokala landningar - inte småskaligt kustfiske

➢ Visat på skadan av en bristfällig styrningen i 

fiskeripolitiken och i yrkesfiskestrategin.

➢ Visat på samhällets oförmåga att hantera säl- och 

skarvproblemen.

➢ Visat på en marknad för hållbart fiskad fisk.

➢ Ger nya yrkesfiskestrategin en flygande start. 



Är det möjligt att i större 

utsträckning rädda kvar 

den östersjöbaserade 

fiskeflottan och lokala 

landningar trots 

miljöförändringar och 

beståndsminskningar i 

Östersjön? 

1. Ja

2. Nej



Torskens situation i Östersjön, vad beror 

den huvudsakligen på?

1. Obalansen i ekosystemet pga 

problemen med miljö och klimat. 

2. Misslyckad fiskeripolitik och 

fiskeförvaltning 



Vilken har varit den 

dominerande faktorn för 

fiskerinäringens 

utveckling sedan 2015? 

1. Politiska mål och den 

nationella 

yrkesfiskestrategin 

2. Marknadskrafterna 

3. Fiskbestånd och kvoter



Kommer förslaget till 

strategi skapa 

förutsättningar för ett 

framtida Östersjöbaserat 

fiske med lokala 

landningar.

1. Ja 

2. Nej



Ska fisket regleras och kvoterna utformas  

för att

1. Optimera Östersjöns återhämtning

2. Maximera det högsta möjliga hållbara 

uttaget av fisk


