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2.2 Bakgrund
Att vara fiskare är historiskt sett en osäker sysselsättning, då nä-
ringens förutsättningar väsentligen förändras år från år. Både na-
turliga och av människan genererade faktorer såsom väder, fisk-
stammens storlek, efterfrågan på fisk och miljöstörningar fluktue-
rar. För yrkesfiskarna har de senaste trettio åren inneburit svåra
påfrestningar då framför allt negativa miljöförändringar samt ett
allmänt överfiske lett till krympande bestånd av de för fisket viktiga
arterna. Detta innebär att fisket i dag är hårt ekonomiskt ansatt och
att politikerna sedan länge sett ett behov att reglera samt stödja
fisket. Den prekära situationen för yrkesfiskarna sammanfattas av
Anders Carlberg, Stiftelsen Västerhavet:

”Yrkesskickliga, ekonomisk omdömesgilla och med en impone-
rande överlevnadsförmåga, men inte desto mindre en kår med hög
medelålder, ensamt arbete, ovisshet inför framtiden och en dyster
känsla av utsatthet inför krafter som inte kan påverkas – miljön,
fiskerimyndigheterna, det storskaliga trålfisket och EU-flottan”
(Värna Västerhavet 1994, s. 91).

Vikande fiskbestånd har även lett till att andra länder börjat bevaka
sina intressen mer noggrant. Fisket har historiskt sett varit fritt för
alla men under 1970-talet utvidgades de nationella fiskezonerna.
Detta innebar att det tidigare betydande svenska fisket i Nordsjön
drabbades hårt. På internationell nivå har det stått klart att fisket
måste begränsas för att förhindra överfiske. Därför måste näringen
dels acceptera de kvoter Sverige förhandlat fram, dels EU:s regle-
ringar.

De ovan nämnda sambanden gör det extra svårt för politikerna
att bedriva en framgångsrik fiskeripolitik. Ändå måste fisket regle-
ras då det lämnat för sig själv är karaktäriserat av marknadsmiss-
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lyckanden1. Detta avsnitt inleds därför med att ge en bakgrund till
varför så är fallet. Haken med en reglering är att den har både po-
sitiva och negativa effekter som är svåra att förutse. Att följa ut-
vecklingen av fiskerinäringen är sålunda viktigt. Därför beskrivs i
det här avsnittet näringens utveckling under 1990-talet. Även de
problem som omger näringen kommer att diskuteras.

2.2.1 Varför en reglerad näring?
När en näringen regleras beror det på att politikerna bedömer att en
reglering, bättre än den fria marknaden, kan uppnå satta mål-
sättningar2. Detta gäller särskilt för fiskerinäringen.

I den perfekta marknadsekonomins värld uppstår ekonomisk
effektivitet automatisk och därför bör all statlig inblandning und-
vikas. I verkliga livet lyckas inte alltid marknaderna med detta av
flera orsaker. På de flesta marknaderna bestäms priset genom ett
samspel mellan efterfrågan och utbud och detta pris är det sam-
hällsekonomiskt mest effektiva. Effektiviteten består i att priset in-
nehåller information om hur sällsynt resursen är. Det är av denna
anledning priset på vatten är högre än priset på bensin i Saudiara-
bien medan det omvända gäller i andra oljeproducerande länder,
t.ex. Norge (Hannesson, R. 1993, s. 16). För fiskresursen saknas
detta samband. Ingen grupp i samhället kan hävda sin äganderätt till
resursen och eftersom fisken på så sätt är ‘gratis’ kan fisket be-
drivas till små kostnader. För det fria fisket (den fri marknadslös-
ning) blir resultatet att fiskbestånden överbeskattas (Hannesson
1993, s. 4). På grund därav har flertalet länder funnit det nödvän-
digt att reglera fisket. Trots detta beskattas bestånden ofta hårdare
än vad de tål (Hammer, M. 1994, s. 7).

Denna bristande effektivitet vad det gäller produktionen är ett av
de marknadsmisslyckande som brukar förekomma inom denna

1 Dessa misslyckanden finns inom främst produktion (överfiske), men även inom konsumtion och
investeringar.
2 Förenklat kan målen för Sveriges fiskeripolitik inom ramen av EU:s politik anses bestå av ett
produktionsmål, ett effektivitetsmål, ett inkomstmål, ett regionalpolitiskt mål, ett konsumentmål
och ett miljöpolitisktmål (se avsnitt 3.1).
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näring; de övriga är bristfällig effektivitet i konsumtion och inves-
teringar (Ds 1995:47, s. 10). Det är främst problemet med produk-
tionen som skapat behov av att reglera fisket. Detta beskrevs i den-
na rapports inledning.

2.2.2 Näringen
Den svenska fiskerinäringen består av yrkesfiske och vattenbruk.
Yrkesfisket är främst koncentrerat till Västerhavet och Östersjön
men omfattar även fiske i inlandsvattnen. Årligen fångar yrkesfisket
mellan 300 och 400 miljoner kg fisk till ett värde av ca 1,1 miljard
kronor (J50 SM9702, s. 1). Saltsjöfisket är störst − 98 procent av
yrkesfiskets fångster härrör från detta. Vattenbruket (akvakultur)
bedriver odling av växter och djur i vatten och omfattar främst
regnbåge, musslor och kräftor. Denna del av fiskerinäringen är än
så länge relativt begränsad med ett sammanlagt produktionsvärde
på 136 miljoner kronor (J 60 SM 9701, s. 1).

Olika grupper av fiskare

Att dela in fiskare i olika grupper är relativt svårt då fiskets förut-
sättningar varierar kraftigt. För den här studien delas de som på ett
eller annat sätt utövar fiske in i följande breda kategorier:

• Yrkesfiskare inkluderar de som större delen av året har fiske
som sysselsättning och av denna verksamhet erhåller en nettoin-
komst på minst 22 000 kronor (SOU 1996:150, s. 458) Yrkes-
fiskarna delas i den officiella fiskestatistiken upp i huvudnä-
ringsfiskare och binäringsfiskare3. Den senaste räkningen genom-
fördes 1995 och fann att 2 925 har fisket som huvudnäring och
362 som binäring, totalt 3 287 yrkesfiskare (FiV & Sv. Fisk
1996, s. 28).

 3 SCB:s definition på binäringsfiskare är personer som under mindre än halva sin arbetstid
yrkesmässigt bedriver fiske.
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• Deltidsfiskare är de personer som tidvis fiskar med yrkesmäs-

siga redskap. Deras huvudinkomst kommer vanligen från andra
yrken och de använder fisket som ett sätt att dryga ut inkomsten.
Den här gruppen utgörs främst av cirka 500 fiskare med s.k. typ
4-tillstånd4. Denna grupp saknar redovisningskrav och räknas
som fritidsfiskare trots att de utövar fiske med yrkesredskap.
(Fiskeriverket, Intervju)

• Husbehovsfiskare är de personer som på sin fritid fiskar med
nät m.m. främst för sitt eget behov. De ca 300 000 som hör till
den här gruppen fiskar företrädesvis i insjöar och vattendrag.
(Fiske 92, s. 3)

• Sportfiskare är alla som någon gång under en tolvmånaderspe-
riod fiskat med handredskap. SCB uppskattar att ca 3,1 miljoner
svenskar mellan 18 och 74 år är intresserade av sportfiske (FiV
& Sv. Fisk 96, s. 11).  

Deltids-, husbehovs- och sportfiskarna antas fiska framför allt för
sitt eget behov och nöje, därför sammanförs de ofta i kategorin fri-
tidsfiskare. Det här kapitlet fokuserar på yrkes- och deltidsfiskare,
dvs. de grupper som använder professionella fiskeredskap och säljer
största delen av fångsten. Dock kommer även övriga gruppers fiske
såväl som vattenbruk och beredningsindustri att beröras senare i
rapporten. Det kommer att framgå för varje avsnitt vilken sektor av
fisket som är berörd. Även om fiskeripolitiken främst åsyftar
yrkesfisket går det inte av flera skäl att diskutera den utan att
beröra övriga områden, t.ex. gör fritidsfiskarnas stora antal att de
inte kan ignoreras i en studie som denna. De står även för en
ansenlig del av den totala fiskfångsten, drygt 17 procent (se diagram
2.1).

 4 När den nya fiskelagen började gälla fanns det fiskare som inte uppfyllde de krav lagen ställde för
att erhålla yrkeslicens. För att dessa fiskares investeringar i fiskeredskap inte skulle gå förlo-rade
skapade man en övergångslicens – typ 4 – som innebär att fiskaren under en skälig tid kan avveckla
sitt fiske och redskapsinnehavet. 
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Diagram 2.1  Fångsternas fördelning 1995, i ton.

Saltsjöfiske
395 721

Fritidsfiske
79 000

Sötvattenfiske
1 927

Källa: (FiV & Sv. Fisk 95, s. 6 - 11)

En intressant iakttagelse är att det yrkesmässiga fisket i sötvatten
endast är av marginell betydelse; det avser mindre än 0,5 procent av
den totala fångsten. (FiV & Sv. Fisk 95, s. 6−11)

De olika fiskarnas intressen ibland skiljer sig åt. Dessa intres-
sekonflikter har sin naturliga förklaring i att mängden fisk är be-
gränsad. Fångstkapaciteten ökar konstant över tiden, yrkesfiskets
produktivitet har under 1900-talet ökat 15 ggr (SOU 1996:153 s.
112). Moderniseringen av fiskeflottan och införandet av ny teknik
samt en successiv övergång till fiske med allt större fartyg har lett
till att Sverige i dag kan fånga större mängder fisk än vad bestånden
tål. Detta trots att antalet fiskefartyg minskat. Denna utveckling
framgår särskilt tydligt i tabell 2.1. Sedan 1970-talet har antalet
stora fiskeskepp (över 12 meter) knappt minskat, medan flottan av
mindre och medelstora båtar (under 12 meter) har mer än halverats.
Vad som inte framgår är att skeppsflottans kapacitet (mätt i
tonnage) däremot har ökat under motsvarande period.
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Tabell 2.1   Antal fiskefartyg fördelade efter storlek under 1970-95.

År Längd i meter Totalt
-7,99 8,00-11,99 12,00-

1970 * * * 7969
1979 * * 532 6997
1985 * * 527 5235
1990 2725 1103 530 4358
1995 1281 991 470 2742
Källa: Egen bearbetning FiV & Sv. Fisk 1995, s. 34.
Anm: * = uppgift saknas eller har av SCB bedömts som alltför osäker.

Näringen har genom att utnyttja ny teknik blivit allt effektivare och
har därmed minskat behovet av arbetskraft. Antalet sysselsatta har
minskat med ca 50 % sedan 1970 (se diagram 2.2). Trenden är sta-
digt nedåtgående, endast mellan 1976−79 ökade antalet sysselsatta
för att sedan återigen sjunka. Av samma diagram kan utläsas att
nyrekryteringen av ungdomar har varit jämn fram till slutet av
1980-talet då näringen fick stora svårigheter att locka till sig unga.
Medianåldern ökade under en femårsperiod från 40 (1990) till 44 år
(1995). Av dem som trots allt söker sig till näringen är nästan
samtliga män. Fisket är av tradition ett mansdominerat yrke, enligt
SCB var 1995 endast 30 yrkesfiskare kvinnor.
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Diagram 2.3. Antalet fiskare med yrket som huvudnäring, alla åldersklasser och

fiskare under 19 år.
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 Källa: FiV & Sv. Fisk 1995, s. 29.

Rekryteringsproblemet illustreras väl i Sotenäs kommun, en ort på
Västkusten som av hävd haft stark anknytning till fisket. Här ligger
t.ex. Smögen med landets näst största fiskauktion och Kungshamn,
vars näringsliv är helt dominerat av fiskberedning. Jan Simonsson,
näringsansvarig inom kommunen, har uppgivit att var tredje arbets-
plats är beroende av fisket och att man från kommunens sida är
djupt oroad över bristen på ungdomar inom näringen (Sotenäs
kommun, intervju). När kommunen 1996 försökte starta en yrkes-
fiskeutbildning sökte bara en elev (ibid).

Fiskets ekonomiska betydelse

Näringens ekonomiska betydelse kan beräknas som summan av
produktionens försäljningsvärde i producentledet, som för 1995
uppgick till drygt 1,1 miljard kronor. Yrkesfiskarna och andra in-
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tressegrupper hävdar att fisket har en betydelse som går vida utöver
denna siffra. Man pekar på att fisket är av vikt för berednings- och
distributionsnäringen, vattenvården, glesbygden, turismen osv. Det
är svårt att bedöma det samlade ekonomiska bidrag till samhället
eftersom ingen utredning har försökt kartlägga de inkomster som
genereras av fiskerinäringen men som av olika orsaker inte ingår i
statistiken. Dessa kan indelas i närliggande näringar som gynnas
eller beror av fisket respektive en svart sektor vars storlek är oklar
men kan vara av betydande omfattning.

Fiskberedningsindustrin är ofta en stor arbetsgivare lokalt då den
många gånger ligger i samma regioner som fiskelägren. År 1995
fanns i Sverige totalt 1 5735 anställda inom beredningen enligt SCB
(FiV & Sv. Fisk 1995, s. 31). Inkluderas den sysselsättning som är
indirekt knuten till beredningsindustrin uppskattas antalet
sysselsatta till att i dag vara ca 2 5006. Det är mycket svårt att
förutsäga hur känslig beredningsnäringen är för en eventuell re-
duktion av överkapaciteten. Beredningsnäringen har redan genom-
gått en strukturomvandling, vilken inneburit en drastisk minskning
med ungefär 1 000 anställda under en tioårsperiod och bör därför
vara väl anpassad till den fångstmängd som nu levereras7.

Eftersom fisket i stora delar av skärgården var – och till stor del
fortfarande är – den viktigaste inkomstkällan, är skärgårdskulturen
starkt knuten till fisket. Att bevara denna anses av många viktigt ur
kulturell synvinkel men även ur ekonomisk då den har ett turist-
värde. Fiskelägena med sin fiskekommers är för många orter en tu-
ristattraktion; i vissa kommuner har fisket en ”avgörande betydel-
se” för turismen enligt utredningen ”Svenskt fiske” (SOU 1993:103,
s. 178−179). Utredningen har använt Sotenäs kommun som ett

5 I denna siffra ingår dock inte familjemedlemmars arbete, lejda firmor, förpackning, produktion av
insatsvaror, livsmedelsförsäljning, statlig administration eller branschens intresseorganisa-tioner
(SOU 1993:103, s.176).
6 I den statliga utredningen ”Svenskt fiske” bedömde man efter att ha uppskattat omfattningen på i
ovanstående fotnot beskrivna indirekta arbeten att antalet sysselsatta inom fiskberednings-industrin
1990 var ca 3000 (SOU 1993:103, s.176); eftersom antalet anställda inom fisk- och
fiskberedningsindustrin minskat med 645 sedan 1990 är en försiktig uppskattning att inom
fiskberedningsindustrin fanns det 1995 drygt 2500 sysselsatta (Egen tolkning FiV & Sv. Fisk 1995,
s. 31).
7 Egen tolkning FiV & Sv. Fisk 1995, s.31.
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exempel på fiskets betydelse för turismen och man antydde att det
indirekt medverkat till kommunens turistomsättning på 133 miljoner
kronor (ibid). I en telefonintervju med Marie Andersson, Sotenäs
Turism, framgick dock att det är tillgången på fisk och skaldjur som
är betydelsefull. Det var av dessa skäl mindre viktigt om storleken
på flottan förblir oförändrad. Emellertid har fisket betydelse utöver
turism, i flera kustkommuner, t.ex. Sotenäs, har fisket en viktig roll
för det lokala näringslivet, bl.a. service (Sotenäs kommun 1995, s.
1). Även om de som är direkt sysselsatta med fiske är få, finns en
stor grupp som indirekt är beroende av fisket. En rad näringar
såsom varv, verkstäder, redskapstillverk-ning, fiskberedning,
handel, transporter och annan serviceverk-samhet beror i varierande
grad av fisket (SOU 1996:153, s. 112). Det bör noteras att Sotenäs
är den kommun i Sverige som är mest beroende av fisket (Florén, E.
1997, s. 3). Sålunda kan man inte utifrån Sotenäs situation bedöma
hur betydelsefulla fisklägren är för samhället i stort då en sådan
bedömningen måste vara subjek-tiv. Slutsatsen är att det ofta
hänvisas till effekter som inte finns belagda. 

Fiskeföretagen

I utformningen av en effektiv fiskeripolitik måste till ovanstående
faktorer en bedömning göras av fiskets företagsekonomiska situa-
tion. I den statliga utredning ”Svenskt fiske” undersöktes 37 av de
ca 4 300 fartygen i fiskeflottan för att belysa företagens problem.
Även om antalet fartyg i urvalet är få kan resultatet åskådliggöra
näringens allmänna ekonomiska situation. Utredningen konstaterade
att soliditeten för företagen genomgående var mycket låg, i många
fall var även företagens kapital negativa. (SOU 1993:103, s. 122)

SCB har årligen sammanställt yrkesfiskarnas deklarationer fram
till dess att Fiskeriverket den 1 juli 1994 övertog ansvaret för denna
statistik. Eftersom Fiskeriverket ansåg att statistiken för fritidsfisket
var otillräcklig gavs SCB i uppdrag att i stället för att sammanställa
statistik om yrkesfiskarnas deklarationer samla in data om fritidsfis-
ket. Den verkliga orsaken till att statistiken över yrkesfiskarnas
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deklarationer upphörde är enligt en anonym källa inom FiV att
siffrorna var för besvärande. Detta beslut är beklag-ligt.
Häpnadsväckande resultat kan utläsas av statistiken trots att den tre
år gamla undersökningen gällde inkomståret 1992 .

Den senaste sammanställningen av yrkesfiskarnas deklarationer
visar att det finns stora skillnader i inkomst mellan fiskare på Väst,
Syd- och Ostkusten (se tabell 2.2). Den genomsnittlige fiskaren
verksam på Ostkusten deklarerade en inkomst  på drygt 50 procent
av vad medelfiskaren på Västkusten gjorde (J 52 SM9401). Nå-gon
senare undersökning har tyvärr inte presenterats. Av vad vi har
observerat verkar dock inte någon förändring i förhållandena skett.
Undersökningen ger också belägg för att de fartyg som fis-kar med
trål generellt har en högre inkomst vilket kan vara skälet till att
fiskeflottan på fartyg större än 12,00 meter knappt minskat under
perioden.

Tabell 2-2.   Beräknat kontant netto av fiske åren 1990-1992, medeltal per yrkesfiskare i
kronor, löpande priser.

År 1990 1991 1992
Beräknat kontant netto
av fiske

Västkusten 178 600 178 100 142 600

Sydkusten 138 400 150400 94 900

Ostkusten 92 900 91 100 73 800

Allt fiske 145 000 147 500 112 800

Källa:  J 52 SM 9401

Inom alla kategorier fiskare kan en plötslig inkomstminskning no-
teras 1992. Sådana kraftiga svängningar i fångstens värde utgör ett
vanligt problem för fiskeföretagen. Många av de kommersiellt
gångbara fiskarterna är relativt känsliga för störningar i havets
ekosystem. Därför finns en naturlig variation i tillgången på fisk
som genom människans störningar av ekosystemet förstärks. Dessa
‘förstärkta’ variationer i fiskbestånden kan leda till allvarliga
konsekvenser för företagens ekonomi. Perioder med dåligt fiske eller
av staten beslutade fiskestopp leder till ett tidvis ineffektivt
utnyttjande av fiskeredskapen och arbetskraften. Motsvarande gäl-
ler för fiskberedningsbranschen som under perioder med små fång-
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ster dras med en kostbar överkapacitet. Då fångsten är liten uppstår
ibland brist på fiskprodukter på marknaden vilket gör att vissa
konsumenter ändrar sina konsumtionsvanor. Det är därför möjligt
att den svenska fiskkonsumtionen skulle vara större om näringen
bättre kunde anpassa produktionen efter efterfrågan. (Hannesson
1993, s.76−77)

2.2.3 Det svenska fisket
Det svenska yrkesfisket kan delas in i tre övergripande kategorier:
havsfiske, kustfiske och insjöfiske. Till havsfisket räknas det fiske
som bedrivs utanför baslinjen i Västerhavet8 och Östersjön9. Kust-
fisket bedrivs med mindre fartyg, lägre kapacitet och endast över
dagen, och dess förutsättningar skiljer sig åt mellan regionerna.
Insjöfiske förekommer främst i de stora sjöarna, dvs. Vänern,
Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Artrikedomen är störst i Västerhavet medan det i Östersjön med
dess låga salthalt endast förekommer ett fåtal fiskarter som är eko-
nomiskt lönsamma att fiska. Fiskbeståndens storlek beror av vatt-
nets salthalt såväl som dess temperatur, vilka varierar mellan ex-
empelvis Norrland och Skåne, men också p.g.a. kustens utseende
(Sandström, O. 1994, s. 4−6). Kustfisket är även känsligare för
störningar; människans påverkan genom miljöförstöring och ut-
sättning av fisk samt naturliga förändringar i väderförhållandena
medför ofta allvarliga konsekvenser för skärgårdsfisket. De vikti-
gaste arterna för respektive område sammanfattas i tabell 2.3.

8 Västerhavet är en sammanfattande benämning för Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.
9 Östersjön används i denna rapport som en sammanfattande benämning för Bottenviken,
Bottenhavet, egentliga Östersjön och Öresund.
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Tabell 2.3. De viktigaste arterna för det svenska yrkesfisket

Havsfiske
Västerhavet
Torsk, sill, makrill, gråsej,
skarpsill  och blåvitling

Östersjön
Sill/strömming, torsk, skarpsill och  lax

Kustfiske
Marina arter
Sill/strömming, lax och
periodvis torsk

Sötvattenarter
Abborre, gädda, gös och sik, ål

Insjöfiske
Gös, ål, sik och siklöja

Källa:  Egen bearbetning SOU 1993:103, s. 41- 48.

Fångsten

SCB använder en annorlunda indelning av fisket/fiskproduktionen
än den vi använder oss av; fisket / fiskproduktionen delas in i salt-
vattensfiske, sötvattensfiske och vattenbruk. I tabell 2.4redovisas
yrkesfiskets fångst och vattenbrukets produktion. Uppgifterna är
från 1995 och är de definitiva. För 1996 och 1997 kan följande
stora förändringar noteras enligt preliminära uppgifter. Det totala
fångstvärdet har ökat med ca 15 procent trots att den i vikt har
minskat med ungefär 20 procent (J 50 SM 9702 & 9706). Det är
främst en minskning av mängden foderfisk (ca 36 procent och en
ökning av mängden torsk (ca 25 procent som förklarar variationen
(ibid).
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Tabell  2.4. Fångst per fiskslag 1995, i ton och mkr.
Fiskslag Saltvattenfiske Sötvattenfiske Vattenbruk

Landad
vikt. 

Värde färskvikt värde färskvikt Värde

Regnbåge – – – – 5 772 132,6
Lax 446 11,7 68* 2,1* 19 0,5
Ål 845 42,7 127 8,4 158 10,8
Röding – – 47 2,3 85 3,5
Öring 32 0,8 68* 2,1* 6 0,2

Gös – – 299 9,5 – –
Sik 290 3,9 202 3,6 – –
Siklöja 91 0,6 492 9,3 – –
Rödtunga 343 10,8 – – – –
Gråsej 1694 12,3 – – – –

Torsk 28595 251,8 – – – –
Sill/Strömming 55535 132,9 – – – –
Skarpsill 3657 8,1 – – – –
Vitling 396 3,1 – – – –
Makrill 5181 19,4 – – – –

Kräfta 909 54,4 5 0,6 12 1,4
Nordhavsräka 2678 93,3 – – – –

Foderfisk 290084 194,4 – – – –
Övriga 4945 73,1 687 5,8 1521 4,1

Totalt 395721 913,3 1927 41,6 7573 153,1
Källor: J 55 SM 9602, J 60 SM 9601 och  J 56 SM 9701.
Anm: Värdena märkta med en * redovisar SCB ej separat.

Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Fiske och vattenbruk” har flera
av de viktiga arterna överexploaterats (Nellbring, S. & Olsson, I.
1995, s. 94−96). Av de arter som är viktiga för fisket är det endast
sill/strömming och räka vars bestånd är goda. Av tabell 2.5 framgår
situationen för de viktigaste fiskarterna. Torskens situation är
allvarligast då den är hotad både i Östersjön och Västerhavet. Trots
ett reducerat torskfiske under den senaste tioårsperioden, har
bestånden inte kunnat återhämta sig.

Enligt Lars Westin, institutionen för systemekologi vid Stock-
holms universitet, är prognosen fortsatt dyster. Internationella rå-det
för havsforskning (ICES) är oroade för att bestånden snart skall nå
en nivå som inte är biologiskt hållbar. Därför har rådet re-
kommenderat att torskfångsten i Östersjön 1998 skall minska med
20 procent (ICES 1997, s. 30).
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Tabell 2.5 Beståndsöversikt för yrkesfiskets viktigaste arter.

KUSTFISKE
STATUS NORRLANDS-

KUSTEN
EGENTLIGA
ÖSTERSJÖN

SYDKUSTEN VÄSTKUSTEN

 ål, torsk ål, torsk Torsk
– Siklöja ål, hummer,

ostron
+ krabba, sill
++ sill, strömming,

abborre, gädda, gös
sill, strömming,
abborre, gädda,
skrubbskädda, lake

sill, strömming,
skrubbskädda

Blåmussla

HAVSFISKE
 Torsk i egentliga Östersjön
– Sill i sydvästra Östersjön, Skagerrak-Kattegatt och nordöstra Nordsjön

Skarpsill i Skagerrak-Kattegatt, torsk i sydvästra Östersjön, Skagerrak-Kattegatt,
havskräfta i Skagerrak-Kattegatt

0 Sill i Nordsjön
+ Skarpsill i Östersjön och Nordsjön, räka i Skagerrak
++ Sill/strömming i egentliga Östersjön

Källa: (Nellbring, S. & Olsson, I. 1996, s.95-96)
Anm: Status symbolerna beskriver beståndens situation enligt följande:    = hotat bestånd/kraftigt
överfiske,  –   = överfiske,  0   = oförändrat fiske möjligt,  +   = något utökat fiske möjligt,  ++  =
goda eller ej hotade bestånd.

Fluktuationer och överfiske

Fisket är en säregen näring och ofta svår att beskriva enhetligt.
Fiskarna är beroende av en resurs, fiskbestånden, som de saknar
möjlighet att kontrollera. Ett av problemen för yrkesfisket är att när
en art av något skäl blir mera ekonomiskt lönsam att fångas inriktas
och effektiviseras fiskeflotta mot detta fiskeslag. Under den relativt
långa tid som omställningen pågår kan slumpmässiga variationer i
ekosystemet göra att beståndet börjar minska10. Fiskeflottan blir
gradvis effektivare och när omställningen är klar accelererar
reduktionen genom ett kraftigt överutnyttjande av bestånden. När
beståndet av strömming och skarpsill minskade samtidigt som
beståndet av torsk ökade kraftigt under 1970-talet och första halvan

10 Kombinationsfiske mellan två arter (t. ex. lax/torsk) kan oftast inte bedrivas med samma red-skap
och inventarier. Skiftet från en fisktyp till ett annan resulterar således i omfattande byte av materiel.
(RSV 1987, s.27)
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av 1980-talet ställdes fisket om mot torsk. Det ökade intresset för
torskfisk skapade en stor överkapacitet för torskfiske. Diagram 2.3
visar hur den sammanlagda fångsten i Östersjön började avta efter
1984 för att komma ner på nivåer långt under hundratusen ton.
Orsakerna till fångstraset var att torskbestånden var decimerade till
följd av ett alltför intensivt fiske i kombination med svårigheter för
torskäggen att överleva (SOU 1993:103, s.42).

Diagram 2.3. Landad torsk från Östersjön 1970-1996 i ton.
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Källa: Egen bearbetning ICES 1997, s.32.
Anm: 1996s års data är preliminärt.

2.2.4 Konsumtionen
Från kampanjer i media vet de flesta konsumenter att ”fisk är nyt-
tig, billig och god mat” (FiV & Sv. Fisk 1995, s. 22). Trots dessa
kampanjer är yrkesfiskets kärnproblem att intresset hos konsu-
menterna för att äta fisk inte är tillräckligt stort. En av de många
orsakerna till den låga efterfrågan är förekomsten av miljögifter.
Livsmedelsverket rekommenderar att konsumtionen av feta fiskarter
från Östersjön begränsas till måttliga mängder; en del personer bör
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helt avstå från att äta fet fisk (Livsmedelsverket 1996, s. 5−9).
Skälen till rekommendationerna är skiftande men framför allt höga
halter av kvicksilver, organiska klorföreningar och radioaktivt
nedfall göra vissa fiskarter olämpliga som vardagsföda. Glädjande
för fiskindustrin är att halten organiska klorföreningar har minskat
under perioden 1985−95 enligt en nyligen publicerad rapport från
Livsmedelsverket; mager konsumtionsfisk innehåller numera
mycket låga halter föroreningar. (Andersson, Ö. et al. 1997, s. 7−
11)

Färsk fisk som konsumtionsvara lider dessutom av ett distribu-
tionsproblem; fiskens korta hållbarhet leder till att stora kostnader
är förknippade med att bevara kvaliteten under såväl transport som
försäljning. Emballagekostnaderna är nästan dubbelt så stora som
för övrig livsmedelsindustri (SOU 1993:103, s. 138−139). Distri-
butionsproblem medför att det, trots fiskekvoter som begränsar
fångsterna, levereras mer fisk till marknaden än vad som konsu-
menterna efterfrågar och följaktligen blir priserna låga. Även om
priserna under de senaste tio åren har utvecklats i nivå med konsu-
mentprisindex är de inte tillräckligt höga för att garantera lönsam-
het.

Den låga fiskkonsumtionen innebär ett dilemma för ansvariga
politiker och Fiskeriverket. Problemet består i att den förskjutning
som skett inom fisket mot industrifiske tillsammans med den låga
efterfrågan har lett till att hotade arter stundtals fiskas upp och mals
ner till fiskmjöl (Ahnér E. & Brann K. 1997, s.72). Mjölet an-vänds
främst inom djuruppfödning och fiskodling som ett billigt foder.
Principiellt kan man också ifrågasätta att fisk fångas med hjälp av
stödpengar för att användas som foder till subventione-rade
näringar. Foderfiskens betydelse som inkomstkälla är relativt
begränsad, den utgjorde 1995 endast 20 % av inkomsterna men 75
procent av den totala fångsten (Ahnér E. & Brann K. 1997, s.72).

Under 1980-talet valde allt fler konsumenter att öka sin kon-
sumtion av förädlade livsmedel och minska de oberedda (RSV
1987, s.7). Denna utveckling gällde även fiskprodukter men i början
av 1990-talet började konsumtionen av samtliga fiskprodukter
minska (FiV & Sv. Fisk 1995, s.16). I snitt konsumerade svensken
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bara 13,2 kg 1995. Därför försöker man från statligt håll öka den
totala fiskkonsumtionen vars värde 1995 var 8 752 mkr enligt
SCB:s preliminära uppgifter (ibid). Trots att branschen och  myn-
digheterna drivit flera kampanjer, framför allt genom Svensk Fisks
och Nya Svensk Fisks informationsverksamhet, för att öka kon-
sumtionen av fisk så har man inte lyckats förhindra en nedgång
vilket framgår av diagram 2.4 För att vända utvecklingen har Nya
Svensk Fisk satt upp ett mål som består i att varje svensk konsu-
ment skall öka sin konsumtion av fisk från en gång i veckan till två
gånger i veckan innan år 2000 (FiV årsredovisning 95/96, s. A19).
Dessutom bedriver EU en kampanj att inom Europa öka fiskkon-
sumtionen.

Diagram 2.4 Konsumtion av fisk i milj. kg per år.
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Källa: Egen bearbetning FiV & Sv. Fisk 1995, s.18.
Anm: I fisk inkluderas färska, djupfrysta och konserverade fiskprodukter. En linjär trend (den
streckade linjen) är skattad för att påvisa att konsumtionstrenden under 1990-talet varit nedåtgå-
ende.

Den senaste kampanjen är inriktad på att på lång sikt öka konsum-
tionen och Nya svensk fisk anser att en viss framgång redan nu kan
skönjas (ibid). Risken för det svenska fisket är dock att kon-
sumtionsökningen framför allt gynnar importen av odlad fisk då
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denna är både billigare och har en jämnare kvalitetsnivå. Fiskpro-
dukter utgör ofta goda substitut till varandra och därför drabbar
exempelvis en importökning av odlad norsk lax den svenska sill-
industrin (Gävlefisk årsredovisning 96, s.4).

2.2.5 EU:s gemensamma fiskeripolitik
När Sverige den 1 januari 1995 inträde i EU anpassades den
svenska fiskeripolitiken till EU:s gemensamma fiskeripolitik – the
Common Fishery Policy, CFP. Därmed bestäms ramarna för den
svenska politiken inte längre i Sverige. För att den svenska fiskeri-
politiken skall bli begriplig sammanfattas nedan CFP:s fem områ-
den:

Tillgången till nationella fiskevatten:

EU har inrättat en rad regler för vilka som får fiska vart och hur
mycket. Detta sker bl.a. genom att antalet fiskare regleras av ett
licenssystem och genom att fångsterna begränsas av kvoter, s.k.
TAC:s (Total Allowable Catch). Tillgången till varandras fiske-
vatten är fri för medlemsländerna med undantaget att nyttjande
rätten av kustvattnen11 är i princip förbehållna de fiskare som av
tradition fiskat där. (Europeiska Kommissionen 1993, s. 11−15)

Övervakning av fisket:

En viktig del av EU:s fiskeripolitik är att kontrollera fisket och
fiskerinäringen. I regel syftar kontrollen till att rätt redskap an-

11 Med kustvatten åsyftas området från baslinjen och 12 nautiska mil ut.
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vänds, att fångsterna redovisas och inte överskrider tillåten mängd
(ibid). Beivrandet av fiskeöverträdelser bestäms lokalt; i Sverige är
böter det vanligaste straffet (FiV, intervju).

Saluföring av fiskprodukter:

EU har stiftat lagar som syftar till att skapa en stabil marknad med
kvalitets produkter. Inom detta område av CFP ryms även ett in-
komstmål, att fiskarna skall erhålla en rimlig inkomst från fisket,
och ett konsumentmål, att konsumenterna skall kunna köpa fisk till
skäliga priser. (Europeiska Kommissionen 1993, s. 17−20)

Avtal med tredje land och internationella konventioner:

EU representerar medlemsländerna i förhandlingar med tredje land.
Dessutom deltar EU i flera internationella organisationer på fiskets
område, t.ex. International Baltic Sea Fishery Commission, IBSC
(Europeiska Kommissionen 1 1997, internet).

Strukturpolitiken:

De senaste åren har fiskerinäringen inom EU befunnit sig i en kris.
Därför har EU inom ramen för CFP formulerat en strukturpolitik i
syfte att inrätta en modern, konkurrenskraftig fiskeflotta och att få
bort överkapacitet. Det viktigaste målet med strukturpolitiken är att
åstadkomma ett fiske som inte överbeskattar fiskbestånden. EU har
valt två tillvägagångssätt för att uppnå målen:

• Det ena består i att upprätta fleråriga program som syftar till att
begränsa fiskeansträngningen, s.k. multiannual guidance pro-
grammes (MGP). Programmen implementeras genom att fiske-
flottorna segmenteras med hänsyn till de arter som fiskas och de
redskap som används. För varje segment utarbetas en plan för
hur flottornas kapacitet skall reduceras (mätt i tonnage och
maskinstyrka). I tabell 2.6 redovisas vilka reduktionskrav som
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åligger det svenska fisket i det nuvarande programmet − MGP
IV.

 
 Tabell 2.6.    Reduktionskrav under MGP IV
 

 Typ av fiske  Reduktionskrav, %
  

 Sillfisket i Nordsjön  30
 Makrillfiske  30
 Torskfiske  21,3
 Laxfiske  ca. 21

 Källa: Jordbruksdepartementet  
 
• EU använder riktat stöd för att påskynda och understödja den

strukturella förändringen. För perioden 1995−99 har EU avsatt
49,07 miljoner ECU (ca 417 miljoner svenska kronor) för stöd
till den svenska fiskerinäringen. Stöden kräver delfinansiering av
nationella och privata medel. För att erhålla maximalt stöd krävs
nationell delfinansiering på 27,26 miljoner ECU (ca 232
miljoner kronor) respektive privat delfinansiering på 59,92
miljoner ECU (ca 509 miljoner kronor)12. (Europeiska Kommis-
sionen 2 1997, internet)

Stödet till fiskerinäringen lämnas till projekt som omfattar något av
mål 5a och mål 6, samt gemenskaps initiativet PESCA. Inom fisket
syftar mål 5a till att påskynda omstruktureringen av fiskerinäringen
(SOU 1992: 136, s. 31). Medel som fördelas via 5a kan gå till
projekt över hela landet. Mål 6 är ett glesbygdsstöd som täcker in
de områdena i Sveriges som har lägst befolkningsdensitet13. PESCA
är avsett att hjälpa fiskerinäringen att bära de sociala och
ekonomiska kostnaderna av den nuvarande krisen genom diversi-
fiering (Europeiska Kommissionen 1993, s. 28). Endast ett fåtal
kommuner är berättigade till stöd över PESCA14. Det finns även en

12 Växelkursen ECU till SKR var i december 1995, ECU 1 = 8,50 SKR.
13 Mål 6 täcker hela Jämtland och stora delar av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorr-
lands, Västerbottens och Norrbottens län (Europeiska Kommissionen 2 1997, internet). 
14 Pesca riktas till yrkesverksamma personer och företag inom fiskerinäringen hemmahörande i
kommunerna Borgholm, Gotland, Gävle, Karlskrona, Lidköping, Mörbylånga, Orust, Simris-hamn,
Sotenäs, Strömstad, Sölves-borg, Tanum, Tjörn, Varberg, Västervik och Öckerö (NUTEK 1997,
internet)
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rad andra mål, t.ex. mål 5b landsbygd, som skulle kunna stödja
fiskerinäringen, men i princip skall allt EU-stöd gå via 5a, 6 och
PESCA.
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