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Förord

En av ESO:s viktigaste uppgifter är att  ifrågasätta "heliga kor",
dvs. ta tag i frågor som rör den offentliga sektorn eller offentligt fi-
nansierad verksamhet  och som ingen annan lyfter fram i debatten.
En annan huvuduppgift för ESO är att ta upp, granska och ifråga-
sätta  verksamheter som "kostar" mycket för skattebetalarna. I den
här rapporten däremot behandlas ett område som både har utretts
minst tre gånger under det senaste decenniet och rör en bransch som
endast omsätter drygt 1 miljard kronor om året.

Efter årsskiftet kommer slutrapporten från den senaste i raden av
utredningar som behandlar fiskerisektorn. Det är Nils-Gunnar
Billlingers fiskeriutredning som haft i uppgift att mot bakgrund av
EU-medlemskapet dels se över fiskeriadministrationen, särskilt
Fiskeriverket, dels föreslå åtgärder för en effektiviserad forsk-nings-
och utvecklingsverksamhet inom området (dir.1996:97). Från
ESO:s sida har vi sett ett behov att komplettera med ett un-derlag
som kan bidra till att bredda debatten; dels genom att ifråga-sätta
den nuvarande fiskeripolitiken - inte bara administration och
organisation -, dels genom att få fler att engagera sig i debatten.

Rapporten är en antologi. Professor Lars Hultkrantz har lett ar-
betet och står som författare till kapitel 1 "En misslyckad politik".
Han drar där också slutsatser från de  två övriga bidragen som för-
fattats av två studenter från Uppsala universitet. Daniel Stigberg 
har beskrivit (kapitel 2) den svenska fiskeripolitikens innehåll, det
statliga stödet till näringen och granskar effektiviteten i fiskeregle-
ringen. Ylva Hasselberg som är historiker har studerat målen för
den svenska fiskeripolitiken och gjort en särskilt studie för att kart-
lägga makten över fiskeripolitiken (kapitel 3).
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I och med det svenska EU-medlemskapet har EU:s fiskeripoli-tik
blivit vår. Jordbrukspolitiken diskuteras i Sverige, men kring
fiskeripolitiken har det i stort sett varit tyst. För att EU:s politik på
sikt skall ändra inriktning behövs en bred och öppen debatt. Den
debatten måste föras i medlemsländerna, också i Sverige. Detta är
ett av skälen till att vi har  valt att låta tyngdpunkten i redovisning
och analys i denna rapport vara de olika svenska arenor där fis-
keripolitiken diskuteras och formas.

Det är min förhoppning att ESO med denna rapport skall bidra
till att initiera en debatt i Sverige kring effektiviteten i den nuva-
rande fiskeripolitiken och behovet att förändra den. Som vanligt i
ESO-sammanhang svarar författarna själva för innehållet.

Stockholm i november 1997
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