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Yttrande till motion ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Östersjölaxälvarnas förvaltningsorganisationer genom organisationen Östersjölaxälvar i 
Samverkan är tacksamma över att ha getts tillfälle att yttra oss över förslaget till strategin 
”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”.  
 
Östersjölaxälvar i Samverkan har största förtroende för Jordbruksverkets och Havs- och 
Vattenmyndighetens fortsatt målmedvetna och ambitiösa arbete för att rädda och bygga upp 
landets fiskbestånd samt att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta till vara på den resurs som 
starka och livskraftiga bestånd skulle kunna utgöra. Detta i enlighet med de mål för 
bestånden som anges inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) och HELCOM tillika 
Ramdirektivet för vatten, Art- och Habitatdirektivet samt genomförandet av de nationella 
miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans levande kust och skärgård samt Ett 
rikt växt och djurliv. 
 
 
Förslag  

 Vision och målsättning som förvaltning, fördelning och nyttjande av den svenska 
fiskresursen bör sträva efter ”största samhällsekonomiska värde” i enlighet med 
vad som nu angivits i förslaget till strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske 
och nyttig mat”.  

 Att det finns andra nyttjare av resursen så som sportfiske och fisketurism bör tas i 
beaktande även i strategin för Svenskt yrkesfiske 2020. 

 Med en allt mer beståndsspecifik förvaltning, högre beståndsmål och där större 
hänsyn ska tas till de enskilda bestånden så kommer det att behövas mer regler om 
var, hur och i vilken omfattning fiske kan bedrivs.  

 
 
Motivering 
Med att byta inriktning på strategins vision till ”största möjliga samhällsnytta” skulle kunna ge 
utrymme för att fortsatt kunna bedriva ett ekonomiskt olönsamt fiske på svaga bestånd. Ett 
fiske som skulle kunna påverka beståndsutvecklingen negativt och därmed förutsättningarna 
för andra nyttjare att få ta del av resursen. 
 
Ett exempel skulle kunna vara ett småskaligt kustfiske efter lax i anslutning till en älv med ett 
svagt vildlaxbestånd som inte uppfyllt beståndsmålen. Här skulle det ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv vara försvarbart att under uppbyggnaden av beståndet helt 
upphöra med detta fiske. Detta skulle påskynda möjligheterna att skapa förutsättningar för ett 
mer hållbart nyttjande, även under uppbyggnadsfasen av beståndet genom sportfiske och 
sportfisketurism med ett mycket begränsat uttag. Ett attraktivt sportfiske är till nytta och 
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glädje för många och skapar förutsättningar till nya arbetstillfällen både längs våra kuster och 
i våra älvdalar.  
 
I den föreslagna strategin för Svenskt yrkesfiske 2020 så uppfattas det som ett önskemål om 
färre restriktioner och mindre tillsyn av det yrkesmässiga fisket. Det är uppenbart att det 
kommer att behövas strängare regler och mer tillsyn av allt fiske för att kunna genomföra en 
beståndsspecifik förvaltning av bland annat våra laxbestånd. Var, hur och i vilken omfattning 
en beskattning av de enskilda bestånden kan göras kommer att kräva omfattade restriktioner 
och tillsyn. 
 
 
Avslutning 
Ett långsiktigt hållbart nyttjande är en grundförutsättning för att yrkesfisket såväl som 
sportfiske och turism ska kunna utvecklas. De svenska fiskresurserna måste förvaltas, 
fördelas och nyttjas på ett miljömässigt långsiktigt hållbart sätt och på ett sätt som inom 
dessa ramar strävar efter att uppnå högsta möjliga samhällsekonomiska värde. 
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