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Tack för möjligheten att medverka i detta för Östersjöfisket viktiga forum. 

Inledning  

Rubriken ger en hint att det går att skönja ett ljus i den senaste tidens mörka utveckling av 

Östersjöfisket, dessa glimtar har den starkaste bäringen på att JV tillsammans med HaV efter 

anmaning av regeringen utarbetat en övergripande strategi för de svenska vattennäringarna 

inkluderat fisket. Uppdraget torde grunda sig i att beslutsfattare känner osäkerhet inför nuvarande 

kurs och söker därmed hjälp hos sina verk och myndigheter att nå nya mål. Utöver detta ger även 

kommissionen en mycket glädjande signal rörande skyddet av torskbifångster under perioden maj - 

aug. Det har beslutats ett mycket logiskt och riktigt undantag där begreppet fiske för human 

konsumtion är ett nytt men mycket välkommet argument. 

Övergång ekologi till ekonomi 

Arrangörerna har på ett föredömligt sätt delat upp frågeställningarna och dessutom lagt dem i "rätt 

ordning", mao så är grundbulten till alla frågor att ekologin eller förvaltningen är väl omhändertagen 

och i balans. I förhållande till hur mycket de olika bestånden av animaliskt protein tål att beskattas så 

kommer omedelbart de ekonomiska aspekterna in. Ur bestånden av de kommersiellt viktiga arterna 

sker ett löpande uttag. Dessa uttag representerar ett ekonomiskt värde, frågan är om vi skall nöja oss 

med förstahandsvärdet eller skall vi i fördelningen prioritera infriandet av de mål som strategin 

anger. Man kan på goda grunder skönja olika ekonomier, såsom internationella, nationella, regionala, 

lokala och inte minst grunderna för samtliga dessa vilket är fördelningen av de ekonomiska 

möjligheterna mellan olika grupperingar i det första ledet dvs vilka som fångar eller har rätt att fånga 

dessa tillgångar av det animaliska proteinet. Det finns mycket tydliga kopplingar mellan dessa olika 

ekonomier. 

ITQ-strategi 

Med fiskarnas ögon verkar den bästa strategin att fånga så mycket som möjligt med minsta möjliga 

ansträngning. Detta är på intet sätt att likställa med optimalt högsta ersättning per kilo fångst utan 

istället optimalt högsta möjliga ersättning per fiskeansträngning.  Nyckelordet för hela näringen 

liksom all handel är att synkronisera tillgång med efterfrågan. Förutsättningen att kunna leverera så 

mycket som möjligt med minsta möjliga ansträngning är en stor och obegränsad efterfrågan. Med 

detta på plats gäller det att ha största möjliga kvoter i kombination med största möjliga lastkapacitet 

varmed ekonomin för det enskilda fiskeföretaget med dessa förutsättningar är optimerad. Vårt 

pelagiska system styrs av de köp och säljbara parametrarna, motorstyrka, fartygets storlek samt 

fiskerättigheter. Fiskeföretag som är inne i detta effektiva system är självgående i den mening att en 

stark ekonomi möjliggör anskaffandet av mer rättigheter, kilowatt och tonnage varmed byggandet av 

ännu större och effektivare fartyg blir verklighet. Den i stort sett enda förutsättningen är hur 

bestånden mår och vad det tål att beskattas. Om eller rättare sagt när beståndet beskattas så hårt att 

det krävs förvaltningsmässiga kvotbegränsningar så faller hela strategin. 

 



Traditionell strategi 

Ett annat och mer traditionellt fiske har de fiskeföretag som försöker optimera värdet per kilo fångst, 

dock inte med grundtesen att fånga så mycket som möjligt utan istället fånga och landa i förhållande 

till efterfrågan och därigenom upprätthålla ett högt värde per kilo.  

Nationell skillnad mellan strategier 

I Sverige finns inga faciliteter att omhänderta de största volymerna varmed dessa nästan uteslutande 

landas och bearbetas i annat land. Detta innebär att endast förstahandsförsäljningen är kopplad 

omsättning inom landet. Omvänt kan man se att det traditionella fisket nästan uteslutande landas 

och bearbetas inom landet, här kan man tydligt se de nationella uppsidorna med sysselsättning, 

direkt humankonsumtion, levande kustsamhällen, högt förädlingsvärde genom alla steg från fångst 

till bord m.m. 

Med beståndsvårdande och nationalekonomiska ögon så är skillnaderna av dessa olika 

användningsstrategier mycket tydliga.  

Exempel traditionell 

Ett beredningsföretag som höjde förädlingsvärdet på sill var beroende av en löpande årstillgång om 

ca 600 ton hel sill. Detta var möjligt med basen av en lokalt sillfångande trålare. Eftersom det 

ekonomiskt starka volymfisket är beroende av kilowatt, tonnage och inte minst rättigheter så 

uppvaktades den lokala trålaren med ett oemotståndligt erbjudande att sälja sina rättigheter varav 

ca 300 ton i ITQ-systemet vilket också blev verklighet. Beredningsföretaget med tolv helårsanställda 

en nationell omsättning på 14 MSEK blev över en natt utan basal råvarutillgång vilket ledde till 

nedläggning av verksamheten. De 300 årstonnen jämte regional kvot som var grundbulten för 

beredningsföretaget motsvarar ett effektivt tråldrag i volymfisket. Värdet för dessa utlandslandade 

ton var vid tidpunkten uppskattningsvis 750.000, i jämförelse med en total nationell omsättning om 

ca 20 MSEK när råvaran landades och bearbetades inom landet. Trots ringa insyn i den 

nationalekonomiska strategin så ter det sig för en lekman att den nationellt hanterade råvaran måste 

vara en kraftfull uppsida.  

Varför olika uppfattningar om ITQ-systemet 

Hur är det då möjligt att alla utredningar som gjorts efter införandet av ITQ-systemet i det pelagiska 

systemet lovordar detsamma och menar att alla önskemål infriats. Detta är fullt möjligt och riktigt 

baserat på allt siffermateriel, tabeller, statistik m.m. som ligger till grund för denna positiva tolkning. 

För oss som lever i verkligheten av effekterna med nuvarande system så är utvecklingen mycket 

negativ. Exemplet ovan från Karlskrona innebär att fiskerinäringen med beredning är helt avvecklad 

och flyttad till Danmark, samma signaler kommer från Nogersund där kvoterna till ca 40% av 

råvaruingången nyligen såldes till volymfisket, vidare hörsägen menar att de stora 

beredningsindustrierna på såväl ost som västkusten brottas med samma bekymmer av labil och 

totalt för svag råvarutillgång. I Simrishamn är det sedan några år endast två trålare som är kärnan i 

verksamheten med ett 70-tal anställda. Slutsatsen är således att om det i Karlskrona fanns en 20 

meters trålare, i Nogersund finns f.n. två mindre, Simrishamn har två större och någon av dessa väljer 

att sälja sina fiskerättigheter så innebär det en mycket liten nästan obemärkt skillnad i all statistik för 

utomstående och beslutsfattare medan det för den lokala näringen är en total katastrof. Det bör 



noteras att samtliga dessa har en lönsamhet som ger rimlig ersättning och utrymme för investeringar 

och underhåll. Ironiskt nog är detta av HaV en tydlig uttalad positiv möjlighet för fiskarna i ITQ-

systemet att kunna avveckla sitt fiske med en ekonomisk uppsida. En annan ironisk företeelse är att 

förstahandsmottagare i Nogersund nu gör kraftfulla försök och faktiskt till viss del lyckats aktivera 

polska trålare att landa sina pelagiska fångster i Sverige så att beredningsindustrin kan ha en 

verksamhet igång. 

Hög instegströskel 

För en utomstående kan det verka märkligt att lokala förmågor inte köper rättigheterna och 

fortsätter fisket på orten, svaret på denna fråga är mycket enkel, värdet på fiskerättigheterna är 

astronomiskt höga i förhållande till värdet på den möjliga infiskningen dvs en alldeles för hög 

instegströskel. 

Resultatet blir att hamnar, kustsamhällen, sysselsättning, infrastruktur, samhällsnytta, 

beredningsindustri, självförsörjningsgrad och en stor mängd andra positiva faktorer går en långsam 

men mycket tydlig avveckling och död tillmötes. 

Övrigt fiske  

Allt har hittills handlat om sillen och ITQ-systemets verkliga effekter, samtidigt som vi parallellt har 

mycket viktiga komponenter i de mindre tonnagen som fiskar i kust och regionalkvoterna samt inte 

minst de fåtal renodlade torskfiskare som efter torskfiskeförbudet nu går in på sitt andra 

stillaliggande år utan ersättning. Deras kompetens och storlek på tonnage är en outnyttjad mycket 

viktig resurs som hanterats på ett katastrofalt dåligt sätt.  

Strategimål  

I utkastet till den nya strategin kan skönjas flera önskemål vilka samtliga står att finna i EU:s 

gemensamma fiskeripolitik: 

• Livsmedelsstrategi, högre självförsörjandegrad 

• Högre sysselsättningsgrad 

• Kompetensbevarande och/eller kompetenshöjning 

• Bevarande av kustsamhällen och landsbygd 

• Bevarande av fisket inför framtiden 

• Öka näringens attraktion 

• Föryngring inom fiskarkåren 

• Större lokal och regional avsättning 

• Möjliggör nyetableringar, sänk instegströskeln 

• Större humankonsumtion, ökat produktionsvärde 



• Miljö- och kostmässiga fördelar att konsumera mat från svenska vatten 

Förslag på lösningar 

För att nå dessa mål måste regeringen ge Hav och Vatten i uppdrag att beakta en positiv utveckling i 

det så viktiga nationella, regionala och konsumtionsinriktade fisket.  

Förändringar till några ändringar mot en positiv utveckling är: 

• Slopa kravet på andelar i ITQ-systemet för att få fiska på de regionala pelagiska kvoterna. 

• Avskaffa segmentslåsningen av kW och tonnage utanför ITQ-systemet så att 

konsumtionsinriktat kombinationsfiske möjliggörs.  

• Tillämpa en mycket liberal syn på licensansökningar för båtar under tolv meter, fiskandes i 

kustkvoten. 

• Stoppa omedelbart alla planer på att utveckla köp och säljbara fiskerättigheter inom andra 

områden. 

• Vid kvotminskningar skall nationella, de mest samhällsnyttiga och konsumtionsinriktade 

verksamheterna prioriteras. 

• Se på fiskenäringen som helhet från havet till tallriken, samtliga aktörer är beroende av 

varandra varför även beslutsfattare och myndigheter måste ta detta i beaktande.  

• Samtliga verk och myndigheter skall samverka och stötta den av EU:s och Sverige fastställda 

målen genom bl.a. information av samhälls- och miljönyttan av att konsumera produkterna 

från de svenska vattnen. Däribland även ett märkningssystem i avsikt att med hjälp av SLV 

kunna ge konsumenter ett rättvisande råd av t.ex. från vilka områden produkterna från havet 

inte har hälsovådligt innehåll av gifter. 

Beredningsindustrin 

Beredningsindustrin och marknadskrafterna måste också arbeta för att fiskesektorn av svenskfångad 

och beredd produkt skall ta ett större utrymme i kostcirkeln. Detta möjliggörs genom 

produktutveckling och nya marknader. Tyvärr finns det inget incitament för detta så länge 

råvarutillgången knappt räcker till de traditionella marknaderna och produkterna. Med en jämn och 

säker råvarutillgång så kommer dessa tankar om andra möjligheter automatiskt. Inte sällan 

konstateras idag att vi ser våra kollegor inom samma näring som motståndare vilket är förödande för 

hela fisket. 

Fiskarna 

När det gäller förstahandsledet dvs fiskarena är det utan djupare diskussioner svårt att föreslå 

justeringar men för den oinvigde borde man se över de båda pelagiska arternas fördelning mellan 

ITQ-systemet och det regionala fisket. Det förekommer ekonomiskt viktiga bifångster av skarpsill i 

konsumtionsfiske där de kommersiellt har en underordnad betydelse samtidigt som det i ITQ-

systemet fångas betydande kvantiteter sill som till mjölframställning likaväl kunde varit skarpsill. 

Vidare är det för fiskarna mycket viktigt att ha en tät dialog med sin förstahandsmottagare och i 



absolut görligaste mån anpassa sitt fiske tids- och artmässigt efter marknadens behov. Fiskarna i de 

regionala kvotsystemen och de som sorterar sina fångster till human konsumtion anser med rätta att 

det finns så lite sill att bifångsterna av skarpsill är av yttersta vikt för en totalekonomi. Om detta är 

riktigt vilket väldigt många faktorer tyder på så studsar ju problematiken tillbaka på förvaltningen 

som bör ta sig en tankeställare.  

Slutsats 

I samtliga fall landar slutsatsen på att det är fördelningen som är grunden till allt. Den största 

utmaningen för att kunna bevara och utveckla den lilla spillra av svenska verksamheter som till fullo 

arbetar på den önskade vägen är utan tvekan målkonflikterna mellan de olika intressena i det första 

ledet eller med andra ord återigen fördelningen av resurserna. Det råder ingen tvekan att nuvarande 

tillåtna fångstresurser är till gagn för såväl uppfyllandet av regeringens mål parallellt med ett 

ekonomiskt stabilt volymfiske, problemen och motsättningarna förstärks dock i takt med att det ur 

beståndvårdande skäl sker en nedskärning av kvoter. 

Avslutning 

Avslutningsvis konstateras att om inget drastiskt och snabbt görs, vilket skulle signalera att svensk 

fiskeripolitik faktiskt arbetar för att uppfylla de egna målen så kommer det nuvarande racet att 

fortsätta i en allt högre takt varmed jag tyvärr bara kan säga låt bäste finansiär vinna loppet om 

ägandet och användningen av de allt tynande svenska fiskerättigheterna. 

 

 

 


