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Förr:



Idag (Agenda 2030):

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, 
utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket 
kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.



Ekosystembaserad förvaltning

1. Samhällets intressen bestämmer förvaltningens mål.

2. Förvaltningen bör vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara nivån och engagera alla för att kunna balansera 
lokala och allmänna intressen.

3. De som genomför förvaltningen bör beakta effekterna (verkliga eller tänkbara) på närliggande eller andra ekosystem.
4. Det är grundläggande att förstå ekosystemets värde ur ett ekonomiskt perspektiv. Förvaltningen bör bland annat:

a) reducera subventioner som leder till utarmning av biologisk mångfald,
b) skapa incitament som främjar biologisk mångfald och hållbart nyttjande,
c) i möjligaste mån integrera kostnader och vinster i ett givet ekosystem.

5. Bevarande av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster bör vara ett prioriterat mål, då fungerande ekosystem har förmåga att motstå förändringar.
6. Ekosystemen bör förvaltas inom ramen för dess funktioner, försiktighetsprincipen ska tillämpas.
7. Ekosystemansatsen bör tillämpas på lämplig skala i tid och rum.
8. Kunskap om att tidsfördröjningar påverkar ekosystemprocesser, innebär att långsiktiga mål för förvaltningen bör sättas.
9. Förvaltningen måste acceptera att förändring är oundvikligt.
10. Ekosystemansatsen bör integrera bevarande av biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av den samma.

11. Ekosystemansatsen bör beakta all typ av relevant information, även vetenskaplig och traditionell och lokal 
kunskap, innovationer och metoder.

12. Ekosystemansatsen bör involvera alla relevanta sektorer i samhället och vetenskapliga discipliner.



Yrkesfisket i Stockholms skärgård

April 2019 : 1600 ton Senaste 10 åren: 700 ton

Kategoriskt nej till nya licensansökningar



Johan S. Eklöf, Göran Sundblad, Mårten Erlandsson, Serena Donadi, Joakim P. Hansen, Britas Klemens 
Eriksson & Ulf Bergström (2020)

Landningar av strömming 2010-2019

Totalt ca 19 500 ton de senaste 10 åren



Sammanfattning

• Ett lågintensivt fiske som kan bedrivas av fler fiskare har förutsättningar att generera större social hållbarhet än ett 
högintensivt fiske som bedrivs av färre fiskare

• Den ekologiska dimensionen sätter ramarna för att fisket ska kunna generera sociala och ekonomiska värden

• Inkludering i förvaltningen i enlighet med en ekosystembaserad fiskförvaltning har förutsättningar att skapa högre sociala 
värden

• Välmående fiskbestånd har förutsättningar att generera ett mer varierat nyttjande av resursen vilket i sin tur ger 
förutsättningar för att skapa högre sociala värden

Slutsatser

• För att den nationella strategin ska kunna bidra till en ekosystembaserad fiskförvaltning måste den ekologiska dimensionen 
vara överordnad alla andra mål

• För att den nationella strategin ska kunna bidra till social hållbarhet måste den 
ekologiska dimensionen vara överordnad alla andra mål
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