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2.3 Stödet till fiskerinäringen
Trots att fisket är en näring som subventioneras anser Fiskeriverket
att det svenska fisket är lönsamt och utan överkapacitet (Dimberg,
L-E 1997, s.10). Det faktum att många yrkesverksamma inom
branschen inte delar denna åsikt belyser behovet av att ta fram en
fullständig bild av stödets omfattningen. Vad kostar det samhället
att stödja fisket? Hur stora är administrations- och kon-
trollkostnader? Syftet med detta kapitel är att genom att visa de
olika stödformernas utformning och omfattning göra det möjligt att
dra slutsatser om det totala stödet till näringen. Detta som ut-
gångspunkt för en diskussionen kring effektiviteten i den svenska
fiskerinäringen.

2.3.1 Några definitioner
För att kunna beräkna statens samlade utgifter för denna näring
krävs en definition av fiskerinäringen. I näringsgrensindelningen i
Nationalräkenskaperna (SNI 92-05) definieras fiske som yrkesfiske
och vattenbruk; till kategorin har vi valt att lägga till fiskevård och
resursreglering eftersom dessa verksamheter är nära förknippade
med fisket. Av samma orsak medberäknas även marknad och
beredning. Däremot ingår inte fritidsfiske (husbehovsfiske,
sportfiske och fisketurism).

Vidare behövs en definition av vilka kostnader som skall ingå.
Vår utgångspunkt har varit att de resurser som samhället måste
undvara p.g.a. näringen skall ingå oavsett om fiskeriföretagen
kommer i ‘besittning’ av dessa pengar eller ej. Sålunda anser vi att
den omfattande kontrollverksamheten är ett stöd till den samma.

För att studera statens totala utgifter för näringen redovisas först
en kartläggning av de medel som direkt eller indirekt kan allokeras
dit. Eftersom fiskarnas a-kassa kan räknas som ett direkt
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branschstöd följer även en mera ingående beskrivning av a-kassan.
Först därefter summeras stöden / kostnaderna till en total.

2.3.2 Statens kostnader för fiskerinäringen
För budgetåret 1995/96 betalades största delen av det stöd som
finansieras av svenska staten och EU ut via Jordbruksdepartements
huvudtitel på statsbudgeten C.Fiske1. Hittills har det inom delar av
stödet till fiskerinäringen funnits en stor skillnad mellan tillgängliga
och utbetalda medel och därför kommer vi att redovisa båda katego-
rierna när detta är möjligt. Att omfattningen på utbetalningarna var
lägre än tilldelningen i budgeten berodde till stor del på
inkörningsproblem hos ansvariga myndigheter (Prop 1996/97:1,
s.10).

Då budgetåret 1995/96 omfattade 18 månader försvåras en jäm-
förelse med kostnader, inkomster och andra statistiska värden som
är på årsbasis. Om inte värdena för kalenderåret funnits tillgängliga
då siffror från dessa redovisningar används har rapporten antagit att
de för 1996 motsvarades av 2/3 av de givna.

Marknadsprisstöd

När det statliga prisstödet till fiskerinäringen avvecklades den 1
januari 1994 innebar det ett kraftigt inkomstbortfall för vissa yr-
kesfiskare, t. ex. utgjordes under prisregleringen i genomsnitt 27 %
av sillfiskarnas totala inkomst av pristillägg (prop 1993/94:158, s.
9). Prisregleringen ersattes i och med Sveriges inträde i EU av
producentorganisationer (PO), vars uppgifter är att sköta över-
skottsregleringen och stabilisera priserna på marknaden. Interven-
tionerna sker genom att EU centralt fastställer återtagspriser från
vilka producentorganisationernas priser får avvika några få pro-

1 Indelningen i budgeten har ändrats fr.o.m. 1997. Stödet betalas nu ut via utgiftsområde 23: Jord-
och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Anslaget främjande av fiskerinäringen har
försvunnit. En annan förändring är att budgetåret numera består av 12 månader och sammanfal-ler
med kalenderåret.
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centenheter. När efterfrågan för en viss fiskart sjunker under åter-
tagspriserna går producentorganisationerna in och stödköper via
s.k. interventionsfonder. Stödköpen är begränsade till maximalt 14
% av den totala fångstmängden för respektive fisksort.

I Sverige finns för närvarande fyra producentorganisationer
(PO). Den största, Sveriges fiskares producentorganisation, erhöll 
12,6 mkr i statsbidrag 1996 (SFPO 95/96). De övriga tre fick till-
sammans uppskattningsvis 6 mkr i bidrag (FiV 95/96, s. A18). Bi-
dragen till PO särredovisas inte i Fiskeriverkets redovisning utan
ingår i strukturstödet; därför ingår dessa bidrag i tabell 2.7.

De nuvarande producentorganisationerna kommer under 1997
troligtvis utökas med en femte. Det är medlemmarna i Vattenbru-
karnas Riksförbund som planerar att bilda en egen producentorga-
nisation för att bättre kunna marknadsföra odlad fisk (VRF Nr.
6&7, s.8).

För kalenderåret 1996 erhöll fiskerinäringen i marknadsprisstöd
18,6 mkr.

Struktur- och regionalpolitiskt stöd

Ett av EU:s viktigaste mål med fiskeripolitiken är att skapa en mo-
dern fiskeflotta som är konkurrenskraftig gentemot övriga världen
och väl anpassad till fiskbestånden. Denna strukturpolitik har i och
med Sveriges inträde i EU intrigerats i den svenska fiskeripolitiken.
Målsättningen är att med så små sociala och ekonomiska kon-
sekvenser som möjligt få bort överkapaciteten inom fiskerinäringen
och skapa en livskraftig flotta. I tabell 2.7 sammanfattas
strukturstödet samt de största stödutgifterna under budgetåret 1 juli
1995 till 31 december 1996.



  55

Tabell  2.7 Stödet – beviljat respektive förbrukat under budgetåret 1995/96, tkr.

STÖD 95/96 Beviljade bidrag Förbrukade bidrag
C3: Strukturstöd till fisket mm 52 495 35 701
C4: Från EU-budgeten finansierat
strukturstöd till fisket

124 570 50 742

Totalt: 177 065 86 443
varav:
Anpassning av fiskeansträngningen 27 000 24 350
Förädling och saluförande 30 693 21 906
Förnyelse och modernisering 54 533 8 586

Källa: Fiskeriverket årsredovisning 95/96, s. B 24.

Strukturstöden2 är främst ett rationaliseringsstöd som inkluderar
olika åtgärder, t. ex. har bidrag givits till förvärv av nya fiskefartyg
och säkerhetsutrustning, skrotningsbidrag, och bidrag för skador på
redskap och anläggningar3. Eftersom för få projekt/fiskeföretag
hann få del av stödet under 1995/96 kommer kvarvarande 90 mkr
att betalas ut under budgetåret 1997, dessa utbetalningar belastar
ändå budgetåret 1995/964. Sålunda var utgiften för strukturstöd
budgetåret 1995/96 det belopp som beviljats och inte vad som för-
brukats. För kalenderåret skattas strukturstödet därmed till 118,0
mkr (enligt 2/3 principen).

EU-stöd avseende mål 5a fiske kräver viss nationell delfinansi-
ering. En stor del av denna nationella finansiering gick via dåva-
rande anslaget C3, som hanterades av Fiskeriverket5. Emellertid
beslöt vissa myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner att
under 1996 gå in som delfinansiärer och satsa totalt 16,4 mkr6.

Under 1996 tilldelades fisket i strukturstöd 134,4 mkr.

2 För en utförlig genomgång av de strukturstöden hänvisas den intresserade läsaren till SOU
1992:136, s. 25-29.
3 Från och med 1 jan. 1997 ges inga bidrag för skador på redskap / anläggningar (FiV 95/96, s. B
26).
4 Enligt telefonsamtal Bo Wallin, Fiskeriverket.
5 Anslaget heter fr.o.m. 1 jan. 1997 C2.
6 Under 1996 stod länsstyrelserna för 7 958 tkr, kommunerna för 1 484 tkr och övriga för 6 999 tkr
(FiV).
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Utbildning och forskning

Fiske, fiskevård och vattenbruk är tre övergripande tillämpnings-
områden för fiskforskningen vars inriktning består av allt från be-
ståndsuppskattning till genteknik. Fiskeriverket ansvarar tillsam-
mans med Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) för att en
väl avpassad forskning bedrivs. Fiskeriverket svarar för att under-
sökningsverksamheten – beståndsövervakning samt åtgärder för att
skydda och utveckla fiskbestånden – främjar fiskresurserna. SJFR
stöder grundforskningen och den tillämpade forskningen vid
universiteten. (SOU 1993:103, s. 163)

Den totala ekonomiska kostnaden för forskningen är inte till-
gänglig då den bedrivs inom institutioner med annan huvudinrikt-
ning, t. ex. systemekologi (undantaget vattenbruk som har en egen
institution vid Sveriges lantbruksuniversitet). Kostnaden för den
forskning som Fiskeriverket svarar för är inkluderad i myndighetens
administrationskostnad och redovisas därför inte separat. SJFR:s
forskningsanslag uppgick under helabudgetåret 1995/96 (18
månader) till ca 11 mkr, varav Göteborgs och Uppsala universitet
erhöll de största bidragen (SJFR 95/96, s.14, 19).

Två områden inom Naturvårdsverkets (SNV) forskning har nära
koppling till fiskerinäringen. Det ena är att undersöka hotade
fiskarter i Svenska vatten och detta görs i samarbete med Fiskeri-
verket. Även om Fiskeriverket ansvarar för forskningen om kom-
mersiellt gångbara fiskarter, berör SNV forskning även kommersi-
ella fiskarter i den mån de är hotade. Då flera viktiga kommersiella
fisksorter är hotade (torsk, ål och vildlax) är Naturvårdsverkets
forskning viktig för fiskerinäringen. Kostnaden för denna under-
sökningsverksamhet ligger på drygt 1 mkr årligen7. Den andra
verksamheten vid Naturvårdsverket med anknytning till denna nä-
ring är förebyggandet och ersättningen av skador på fiskeredskap
orsakad av säl. Naturvårdsverket undersöker till en kostnad på ca
1,5 mkr årligen en rad metoder för att förhindra att sälar skadar

7 Enligt samtal med Lars Torell, SNV.
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fiskeredskapen, bl. a. undersöks olika fiskemetoder och möjligheten
att jaga säl8.

För kalenderåret 1996 uppskattas kostnaden för forskningen till
9,8 mkr.

Administration och kontroll

Ett resultat av fiskeripolitiken är att yrkesfisket blivit starkt byrå-
kratiserat med stora kostnader för administration och kontroll. I
dessa två begrepp har vi valt att inkludera kostnaderna för alla
myndigheter som i någon form handhar ärenden som direkt rör
fiskerinäringen. Det är viktigt att notera att för de yrkesverksamma
inom näringen medför administrationen och kontrollen ett extra
arbete som till viss del resulterar i utebliven inkomst, dvs. en sam-
hällsekonomisk förlust. Några försök att uppskatta dessa kostnader
har dock inte gjorts eftersom endast statens utgifter har kartlagts i
denna studie9.

Jordbruksdepartementet har en särskild enhet som arbetar med
fiskefrågor, främst yrkesfisket inom EU. Kostnaden för denna
verksamhet uppgick till 2,5 mkr 1996 (Prel. verksamhetsberättelse
Jordbruksdepartementet 1995/96).

Fiskeriverket är regeringens myndighet som hanterar fiskerifrågor.
Totalt förbrukade verket 179 mkr under 1996 men inte alla utgifter
berör fiskerinäringen10. I denna rapport har vi uppskattat statens
kostnad för Fiskeriverkets fiskerelaterade verksamhet till ca 117,8
mkr under 1996 (beräkningarna redogörs för i bilaga 1).

8 Enligt samtal med Per Bjurholm, SNV.
9 Samhällets kostnader och statens utgifter är två vitt skilda begrepp. I byggandet av en motorväg
framgår tydlig skillnaden; byggandet utgör en direkt kostnad för staten men resulterar (troligtvis) i
en samhällsekonomisk vinst då färre människor skadas, transporterna går fortare etc.
10 Enligt vår definition ingår ej fritidsfisket. Dessutom ingår ej kostnaderna för den internatio-nella
konsultverksamhet som Fiskeriverket bedriver.
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Länsstyrelsernas verksamhet på området består av olika insatser,
bl.a. delfinansierar länen EU stöd, ansvarar för fiskevård och fis-
ketillsyn etc. Länsstyrelsernas verksamhet styrs av regleringsbrevet
som stipulerar att de skall medverka till en ansvarsfull hushållning
med  dessa resurser.

En genomgång av länsstyrelsernas årsredovisningar för 1995/96
visar att kostnaderna för dessa frågor uppgick till 42,5 miljoner
kronor. Det kan diskuteras om  hela summan skall belasta
fiskerisektorn då endast ca 80 %11 av länsstyrelsernas verksamhet
gäller denna sektor (se avsnitt 2.3.1). Dessutom finansieras verk-
samheten delvis från andra källor. Om dessa utgifter uteslutits
återstår 31,3 mkr i kostnader för staten. Därutöver administrerar
och delfinansierar länsstyrelserna landets kalkningsinsatser. Kost-
naderna för kalkningen är inte inkluderade i beräkningarna av stödet
då verksamheten inte primärt syftar till att gynna näringen. Det är
dock värt att notera att verksamhetens fortsatta existens är avgö-
rande för insjöfiskets och vattenbrukets överlevnad (VRF Nr 4
1997, s. 8).

Kustbevakningens uppgifter inom fiskerisektorn har ökat sedan
Sverige blev medlem i EU. Under samma period har verket ge-
nomfört besparingar. Detta innebär att fiskeövervakningen tar en
allt större del av myndigheternas resurser; en andel som dessutom
förväntas öka (KBV 1 1996, s.11). Närmare en fjärdedel (23 %) av
kustbevakningens planerade investeringar under 1998 förväntas
vara relaterat till fisket och kosta 19,3 mkr (KBV 1 1997, s. 1).

Bengt Winnow, Kustbevakningen konstaterar i en intervju att
övervakningstjänsten tar ca 23 % av kustbevakningens övervak-
ningsresurser i anspråk. Vi har däremot gjort den bedömningen att
andelen kan vara något större, 31−34 % av kustbevakningens
kontroller och rapporter gäller fiske (KBV 1 1996, s.5). Av försik-

11 I länsstyrelsernas årsredovisning rapporteras hur stor del av årsarbetskraften som sport- och
husbehovsfisket tagit i anspråk (i %). För att uppskatta länens kostnader för fiskerinäringen har vi
antagit att motsvarande del av verksamhetskostnaderna utgör sport- och husbehovsfiske och för
varje län subtraherat denna del från totalkostnaden.
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tighetsskäl skattar vi ändå kustbevakningens kostnad enligt Win-
nows uppgift till 84,6 mkr12 under kalenderåret 1996.

Den totala kostnaden för administration och kontroll uppgick
1996 till 236,2 mkr. 

Kommuner och landsting

Eftersom kommuner och landsting ingår i den offentliga sektorn är
de med här. Något försök att skatta det sammanlagda stödet från
Sveriges kommuner och landsting kommer dock inte att göras.
Endast de stöd som beskrivits tidigare kommunernas och lands-
tingens delfinansiering av strukturstödet  har kartlagts. Visst stöd
finns utöver delfinansieringen men dess omfattning bedöms vara
marginellt.

Kommunerna disponerar vissa generella företagsstöd som även
yrkesfiskare kan söka. Flera kommuner betraktar denna näring som
nödvändigt inslag i ortens näringsliv och har därför valt att gå in
som delfinansiär i EU:s fiskestöd. Detta görs genom att kom-
munerna medverkar aktivt i det av Sverige och EU utarbetade pro-
grammet för att anpassa svensk fiskerinäring till EU.

Landstingen stöd till denna näring är mycket begränsat. Vissa
bidrag kan utgå till anskaffning av livräddningsutrustning och an-
nan utrustning relaterad till sjösäkerhet. Genom EU:s struktur-
fondsarbete samverkar landstingen med näringslivet. Stödverk-
samhet till regionala små och medelstora fiskeföretag sker via
ALMI, då främst vattenbruket.

12 Kalkylen bygger på kustbevakningens resultatberäkning. Utrangerade båtar och övriga
intäkter/utgifter på uppdrag antas ha varit självfinansierat och har därför dragits från verkets
kostnader. Vi antar sedan att fiskeövervakningen har en 23 % andel av totalkostnaderna (dvs.
administration och dyl. verksamhet måste finnas i motsvarande grad som fiskeövervakningen)
vilket ger 84 600 tkr för kalenderåret 1996. (KBV 1 1996, s.27-31)
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Övriga stöd

Fiskeriverket beslutar inte bara om strukturstödet utan skall även
fördela anslag C7 till bildandet av fiskevårdsområden, fisketillsyn
samt fiskevårdsåtgärder13. För kalenderåret 1996 har beslutats om
4,6 mkr (6,9 mkr för hela budgetåret) till fiskevård (FiV 1995/96, s.
A 37, B 26).

Tidigare nämndes att Naturvårdsverket (SNV) har på sitt ansvar
att förebygga skador på fiskeredskap orsakad av säl, men verket
skall dessutom ersätta de fiskare som drabbats.  SNV betalade 1996
ut 6,5 mkr i stöd till fiskare vars redskap blivit skadade eller
förstörda av sälar14. Även om målet är att stödet främst skall an-
vändas för inköp av fiskeredskap (metoder) som är ‘sälsäkra’, an-
vänds endast 30 % av ersättning till detta.

Det övriga stöd som fördelades till fiskerinäringen under 1996
uppgick till ca 11,1 mkr.

I kartläggningen av fiskets statsfinansiella kostnad har också andra
stöd hittats som direkt eller indirekt gynnar fiskerinäringen men som
inte räknas med i det totala beloppet då siffrorna är för osäkra. I
syfte att påvisa deras existens har vi ändå valt att redogöra för dem.

Tidigare stöd. Innan Sverige gick med i EU lämnades stöd till
fiskerinäringen i form av bidrag, lånegarantier och lån (SOU
1989:56, s.153). Lånen eller garantierna gick till investeringar i
fartyg och utrustning i syfte att långsiktigt stärka flottan. Valet att
ge stöd i form av lån eller lånegarantier innebär att staten, trots att
stödet avvecklats, fortfarande har kostnader för tidigare stödformer.
Vad gäller lånen finns fortfarande 173 miljoner kronor utestående
(FiV 95/96, s. B 5). Den ränta låntagaren betalar består endast av
2/3 av den ränta till vilken staten kan låna, dvs. riksbankens ränta
(SOU 1992:136, s. 47). Sålunda går staten årligen miste om 1/3 av

13 Anslaget heter numera C4.
14 Enligt samtal med Per Bjurholm SNV.
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räntan på utestående lån.  När det gäller de statliga garantierna för
lån täcks eventuella kostnaderna av medel från C.

Tullar. En dold men viktig subvention till fiskerinäringen är effek-
terna av EU:s tullsystem. Eftersom en tull utgör en direkt kostnad
för utländska fiskproducenter men inte för inhemska, stöds den
svenska fiskerinäringen. Inom fiskets område finns främst tullar
formulerade som ett procenttal av importen, men för vissa länder
finns även kvoter15, importavgifter och minimipriser. Det kan även
finnas skäl att diskutera huruvida EU:s regler angående fiskkvali-
teten utgör ett handelshinder.

Från och med att Sverige 1972 slöt ett frihandelsavtal med EU
fram till Sveriges inträde i unionen, har EU haft tullfri tillgång till
den svenska marknaden, medan det omvända inte gällt (Svenskt
fiske och EG/2 1994, s. 8). Exporten av svenska fiskprodukter till
EU var belagda med tullar på mellan 10−30 % vilket bidrog till att
Sverige hade en negativ handelsbalans gentemot EU vad gällde
fiskprodukter. För den svenska fiskerinäringen innebar därför
medlemskapet två betydande förbättringar. För det första kunde nu
fiskprodukter fritt exporteras till medlemsländerna och för det andra
införde Sverige EU:s fisktullar, vilket kan leda till att impor-ten av
fiskprodukter från övriga världen på sikt minskar (Svenskt fiske och
EG 1994, s. 5). För staten innebar medlemskapet en in-
komstförstärkning genom ökade tullinkomster16.

Vilka ekonomiska konsekvenser tullarna har för den svenska
fiskerinäringen är svårt att avgöra men med en mycket förenklad
uppskattning att medeltullen är 10 % och att mängden importerad
fisk är densamma utan tull, antyder att det kan röra sig om några
hundra miljoner kronor i dyrare fiskprodukter årligen. I tabell 2.8
sammanfattas de för svenskt fiske viktigaste tullarna.

15 En kvot definieras som en av staten (EU) bestämd kvantitet eller värde för en viss produkt som
får importeras (Husted, S. & Melvin, M. 1995, s.182).
16 Enligt samtal med Rolf Persson, FiV.
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Tabell 2.8 De för svenskt fiske viktigaste tulltaxorna. Samtliga länder utanför EU som 
inte har special avtal.

Kategori Tulltaxa i procent
Fisk, färsk, kyld eller fryst (ej filéer eller annat fiskkött)

Regnbåge 12.0
Atlantlax 2.0
Rödspätta 10.5 - 15.0
Sill & strömming 15.0*
Torsk 12.0 - 13.2

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda frysta,
torkade, saltade, eller i saltlake

Räkor 12.0 - 14.4
Kräftor 10.5 - 12.0

Fisk, beredd eller konserverad
Lax 5.5
Sill & strömming 15.0 - 20.0
Regnbåge 7
Räkor 20.0
Kräftor 20.0

* För sill och strömming är tulltaxan noll  under perioden 15 februari - 15 juni, för resten av året
åligger en taxa.

 Källa: (TFH I:1 del 1 1997, s3:1 -3:20, 16:4 - 16:8)

Det bör påpekas att många länder har specialavtal med EU och kan
sålunda ha lägre/högre tullar (Europeiska Kommissionen 3 1997,
internet). T.ex. slöt Norge sommaren 1997 ett specialavtal med EU.
I korthet innebär detta avtal att det sattes ett exporttak på lax från
Norge till EU samt att en viss reglering av priserna infördes.(VRF
Nr 6 & 7 1997, s.4−5)

Tullar fördyrar importen av fisk vilket för konsumenterna bety-
der att fiskprodukter blir dyrare. Därigenom kan tullar betraktas
som ett indirekt stöd för näringen. Det är dock viktig att notera att
de även medför inkomster för staten. I de fall kvoter och minimi-
priser används kan dessa medföra högre inkomster för det expor-
terande landets fiskerinäring. Ur nationalekonomisk synpunkt le-der
tullar även till lågt kapacitetsutnyttjande och/eller dåligt tillva-
ratagande av stordriftsfördelar (DS 1997:47, s.13). Därför för-
svinner vid tullar en potentiell inkomst som ingen tar del av, var-ken
staten eller näringen. Sålunda finns för samhället ineffektivi-tets
kostnader (på engelska s.k. ”deadweight cost”) förknippade med
tullar.
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2.3.3    A-kassan
En utgift som vanligtvis inte tas med i beräkningen av det totala
stödet är arbetslöshetsförsäkringen. Detta därför att försäkringen är
en rättighet för yrkesverksamma inom alla branscher och utgår
normalt endast då en individ blivit arbetslös. På så vis är arbetslös-
hetsförsäkringen främst fördelaktig för de anställda och inte för
företagen. För fiskarnas a-kassa är reglerna annorlunda. I praktiken
innebär reglerna att företagen inom denna näring är direkt beroende
av arbetslöshetskassan.

Anställda och företagare inom fiskerisektorn omfattas liksom
andra branscher av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av ar-
betslivsutveckling (ALU), arbetsplatsintroduktion (ALI), bered-
skapsarbeten, utbildning i företag, etc. Även om den ekonomiska
betydelsen av arbetsmarknadsåtgärderna troligtvis är marginella för
denna näring, är den särskild ersättningsrätt som finns ett vik-tigt
ekonomiskt stöd för näringen. Fiskarnas arbetslöshetskassa har
speciella regler som tillåter fiskare att vid tillfälliga uppehåll i
verksamheten erhålla ersättning. Försäkringen, till skillnad från en
vanlig försäkring, utgår alltså inte vid vad som normalt brukar de-
finieras som arbetslöshet – att verksamheten upphört eller att den
anställde blir uppsagd – utan endast under korta, påtvingade uppe-
håll i verksamheten. (SOU 1996:150, s. 221−223)

Kritiken mot denna form av försäkring är att den fungerar som
ett branschstöd och inte som en försäkring. Risken är att arbets-
löshetsförsäkringen blir en permanent löneutfyllnad i stället för en
tillfällig försörjning. Ur samhällets synvinkel är det därför viktigt
att debattera huruvida undantagsregleringen för yrkesfiskare en-bart
fungerar som en inkomstutjämnings mekanism eller som för-
säkring.

Arbetslösheten

Företagen försöker i så stor utsträckning som möjligt undvika fis-
kestopp, t.ex. försöker många fiskare förflytta fisket söderut under
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perioder med is. För en fiskare från Uppland kan detta innebär fiske
nere i södra Östersjön under vinterhalvåret med långa och
kostsamma resor som följd. Om Fiskeriverket under dessa perioder
beslutar om fiskestopp under delar av veckan kan ett lönsamt fiske
sällan uppnås.

Vid dessa tillfällen då yrkesfiskaren är förhindrad att fiske kan
ersättning utgå från yrkesfiskarnas a-kassa, Sveriges Fiskares ar-
betslöshetskassa (SFA). Kombinationen väder- och ishinder till-
sammans med fångstbegränsningen svarade för ca 91 % av arbets-
löshetsorsakerna under perioden 1993−1995 (SFA Verksamhets-
berättelse 96, s.1−12). Under 1996 erhöll ca 76 % av kassans 1980
årsmedlemmar vid något tillfälle ersättning från SFA (ibid). 

Eftersom SFA är en liten kassa med hög arbetslöshet och då
medlemsavgifterna helt skall finansiera administrationen av arbets-
löshetsförsäkringen är medlemsavgifterna höga. De täcker 8,4 % av
kassans totala inkomster (ibid). Detta bör jämföras med att i ge-
nomsnitt utgör medlemsavgifterna 4,5 % av arbetslöshetskassornas
inkomster (SOU 1996:150, s.278). Den utbetalda ersättningen, 32
mkr, utgörs dock helt av statliga bidrag (SFA Verksamhetsbe-rät-
telse 96, s.1−5). Kassan är därför en viktigt inkomstkälla för de
enskilda företagen, under 1995 erhöll den genomsnittlige medlem-
men i SFA 18 232 kronor, vilket kan jämföras med att den genom-
snittliga ersättningen för samtliga kassor, som uppgick till 10 872
kronor (SOU 1996:150, s. 287, 458). SFA:s utbetalningar kan även
komplettera andra statliga bidrag, t. ex. när bidrag ges för ombygg-
nad av fiskebåten erhåller fiskarna även a-kassa under renove-
ringen.

Då yrkesfiskarna till största delen är egenföretagare har de reg-
ler som gäller för företagare stor betydelse. Vem är att betrakta som
arbetslös och vem som sysselsatt? Vanligen måste en företa-gare
helt ha avvecklat sin verksamhet innan arbetslöshetsersättning kan
betalas ut men för yrkesfiskare gäller det omvända. Ersättning
betalas ut redan vid tillfälliga stopp i verksamheten. När ett företag
avvecklats slussas företagaren över till ordinarie arbetsmarknads-
åtgärder och kan inte längre erhålla ersättning från SFA (SOU
1996:150, s. 216−217).
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Säsongsysselsättning

En enkel definition på säsongssysselsättning är att arbetslösheten
uppvisar någon form av säsongsmönster. För fisket finns en rad
faktorer som ger upphov till tillfällig arbetslöshet. De viktigaste
faktorerna är dåligt väder, ishinder, fångstbegränsningar, maskin-
haveri, båthaveri, motor- och vinschbyte. Framför allt väder och
fiskestopp gör att antalet ersättningsdagar uppvisar ett markant
säsongsmönster, t.ex. försvåras fisket av mörker, sträng kyla och is
under vinterhalvåret. Variationerna i fiskarnas sysselsättning följer
dock inget bestämt mönster och är inte bunden till någon viss sä-
song bortsett från ishinder som av naturliga skäl inträffar vintertid
(Remissvar till SOU 1996:150 från SFA).

När en arbetslöshetsförsäkringen ges till säsongsarbetare upp-
står från samhällets synvinkel två problem. Det ena kommer av att
den försäkrade själv kan påverka sin risk genom sin strävan efter att
hitta och utöva kombinationsarbete, det s.k. incitamentsproble-met.
Försäkringen minskar behovet för fiskaren att skydda sig mot
tillfälliga fiskestopp och sålunda ökar samhällets kostnader. Storle-
ken på dessa beror naturligtvis av tillgången på alternativa syssel-
sättningar. Vilka möjligheter som finns för yrkesfiskarna att hitta
kombinationsarbete varierar troligtvis mellan olika regioner. Ut-
redning ”Yrkeskombinationerna i skärgården” konstaterar dock att
en kombination av fiske och jordbruk är vanlig i skärgården (NM
1985, s.23−33). Det utredningen berör torde framför allt gälla hus-
behovsfisket men även i många fall det småskaliga kustfisket. En
annan möjlig alternativ inkomstkälla är att under sommarhalvåret ta
med turister på rund- och fisketurer17. Även beslutet att välja
fiskeyrket torde påverkas av existensen av en försäkring. Att ‘inci-
tamentproblemet’ kan utgöra ett bekymmer visar en svensk studie
vars slutsats var att ett arbetslöshetskassan kan ha bidragit till ökad
säsongsvariation (Hultkrantz et al. 1987, s.181). 

17 Enligt Ivar Sundvisson, Länsstyrelsen Västernorrland, har ca 10 % av yrkesfiskarna valt att med
sina båtar deltaga i turistprojektet ”Fiskeferie”.
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Det andra problemet, ”problemet med negativt urval”, gäller i
hög grad fiskerinäringen. Risken för fiskestopp varierar på ett för-
utsebart sätt mellan olika typer av fiskare; fiskare i södra Sverige är
t. ex. betydligt mindre utsatta för väder- och ishinder än norr-
landsfiskarna. Följden kan vara att de som löper hög risk att bli
arbetslös ansluter sig i stor utsträckning. Samtidigt kan de med låg
risk anse att försäkingen är onödigt dyr och därför välja att stå
utanför vilket trissar upp premierna för kvarvarande fiskare (Hult-
krantz et al. 1987, s. 173−174). Ungefär 1/3 av de yrkesverksam-
ma fiskarna har av olika orsaker funnit det ekonomiskt lönsamt att
inte vara ansluten till SFA.

Även om den sk. ARBOM-utredningen (Ersättning vid arbets-
löshet och omställning) fann fog för en viss kritik mot att arbets-
löshetsförsäkringen fungerade som ett branschstöd, ansåg utred-
ningen att de nya regler för arbetslöshetsförsäkringen som började
gälla den 1 januari 1997, skulle komma att slå hårt mot yrkesfis-
karna (SOU1996:150, s. 220−221). Detta eftersom det då blev svå-
rare för fiskare att kvalificera sig för ersättningsrätt. Ett resultat av
detta skulle kunna bli att många fiskare kommer att lämna yrket och
därför föreslog utredningen att de skulle tillåtas uppbära er-sättning
även då de upphört med yrkesfisket för gott. I den propo-sition som
följde utredningen diskuterades inga av de förslag som ARBOM-
utredningen berörde men arbetsmarknadsutskottet avsåg i sitt beslut
 att återkomma i frågan (Liane Leinsdorf SFA, inter-vju).

Under 1996 var stödet till fiskerinäringen via arbetslöshetsförs-
säkringen 32,0 mkr.

2.3.4 Statens kostnader 
Fiskerinäringen är en liten näring, ändå är den omgiven av en om-
fattande reglering. Summeras strukturstödet, kostnaderna för a-
kassa, övriga stöd, utbildning, forskning, administration och kon-
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troll, till ett totalt branschstöd var statens utgifter ca 423,5 mkr
1996 (se tabell 2.9).

Tabell 2.9  Offentligt stöd 1996, i mkr.

Stöd direkt till näringen
Strukturstöd 134,4
Övriga stöd 11,1
Stöd via a-kassan 32,0

Summa direkt stöd 177,5
Indirekt stöd till näringen

Administration och kontroll 236,2
Forskning och utbildning 9,8

Summa indirekt stöd 246,0
Summa 423,5

Omfattningen av och fördelningen mellan olika stöd framgår av
diagram 2.5. Att stödet till fiskerinäringen inte kritiserats i media i
någon större utsträckning beror sannolikt även på att några hundra
miljoner upplevs som en marginell utgift jämfört med den totala
budgeten. T.ex. bedömer centerledaren Olof Johansson att kostna-
den på ca 30 mkr för att införa ett speciellt yrkesavdrag för yrkes-
fisket skulle vara i det närmaste ”försumbart” (DN 19 aug. 1997, s.
A10). Den tydligaste och kanske viktigaste slutsatsen man kan dra
är att administrationen och kontrollen av näringen svarar för en
orimligt stor del av stödet.
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Diagram 2.5. Den totala omfattning av det statliga stödet i mkr, 1996.
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Anm: Eftersom Fiskeriverket inte särredovisar sina kostnader för forskning och utbildning
är an-delen för forskning underdimensionerad och administration och kontroll överdimen-
sionerad.

Stödet efter Sveriges EU-inträde

Eftersom fiskeripolitiken inom EU är betydelsefull och stödet till
näringen är omfattande är det av intresse att veta hur transfere-
ringar från EU-budgeten har förändrat det totala stödet till näringen.
En möjlighet vore att EU-stödet endast ersatt tidigare svenskt stöd
och sålunda lämnat det totala stödet oförändrat. En snabb
undersökning av statsbudgeten visar dock att så är inte fallet.
Ökningen kan delvis förklaras av att EU-stödet kräver medfi-
nansiering. Det innebär att det finns direkta drivkrafter för svenska
beslutsfattare att stödja fisket för att maximera EU-stödet. Frågan
är därför hur det svenska stödet utvecklats sedan inträdet. Har
medlemskapet inneburit att även det svenska stödet har ökat?

I följande diskussion om stödet till fiskeribranschen bör skill-
naden mellan det direkta stödet till företagen och det totala till
branschen poängteras, det senare inkluderar förutom subventioner
och bidrag även kostnader för forskningen, Fiskeriverket, fiske-vård
osv. I diagram 2.6 redovisas den sammanlagda tilldelningen av
medel via statsbudgeten under åren 1993 till 1996. Vad som klart
framgår är att tilldelade medel har tredubblats men ännu mera
anmärkningsvärt är att den kraftiga ökningen inte bara beror av nytt
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kapital från EU, utan också av att de svenska bidragen har sti-git
drastiskt! Detta trots att sysselsättningen under samma period
minskat. En stor del av den svenska utgiftsökningen beror på den av
EU orsakade utökningen i administration och kontroll, men även det
direkta svenska stödet har ökat från 26,4 mkr till 68,9 mkr i
löpande priser18. Totalt tilldelades näring via statsbudgeten drygt
280 mkr under 1995/96.

Diagram 2.6 Tilldelade medel under de tre senaste budgetåren , tkr i löpande priser.
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Källa: Egen bearbetning årsredovisningar FiV 93/94, 94/95 och 95/96.

Den kraftiga ökningen i det totala stödet under budgetåret 1995/96,
det första året Sverige var medlem i  EU, förklaras av att Sverige
från EU-budgeten erhöll 120 mkr, men också av att det svenska
totala stödet ökat med 72 mkr. Det bör understrykas att dessa be-
räkningar av stödet endast avser stöd via statsbudgeten. Fiskerinä-
ringen omfattades fram till EU-inträdet av en omfattande prisregle-
ring, 111 miljoner kronor betalades ut i pristillägg och andra åtgär-
der. Systemet finansierades emellertid av en prisregleringsavgift på
import och egenproduktion av vissa fiskarter och var således till

18 Budgetåret 1994/95 tilldelades för särskilda insatser för fisket 26,4 mkr (FiV 1994/95, s.41).
Året därpå 1995/95 tilldelades statligt strukturstöd på 52,5 mkr (FiV 1995/96, s. B24).  Till den
nationella medfinansieringen kommer även länsstyrelserna, landsting, kommunerna och andra
myndigheters stöd på 16,4 mkr  under 1996 (FiV).    



70  

största delen självförsörjande19. Dock innebar stödet en subvention
för det svenska fisket på bekostnad av utländska producenter och
svenska konsumenter. Vi har inte försökt att bedöma i vilken
utsträckning EU:s tullar och bildandet av producentorganisationer
har kompenserat avvecklingen av prisregleringen.

Fördelning av stödet till olika grupper

Det har inte varit möjligt att i detalj kartlägga stödets fördelning,
men generellt verkar det som om stödet främst gynnar skeppsflottan
– den del av fiskeflottan som består av fartyg större än 12 meter –
och fisket på Västkusten. Detta kan bero på flera saker.

Även om kustfiskarna i teorin kan erhålla bidrag i samma ut-
sträckning som havsfiskarna, är det i praktiken varit mycket svåra-
re. Ett skäl är producentorganisationernas överskottshantering, som
 troligtvis är fördelaktigare för havsfisket då kustfiskets pro-blem
ofta består i för små fångster − inte för stora. Enligt en stat-lig
utredning är huvudproblemet för kustfisket tillgången till bra
fiskevatten och andra miljöstörningar (SOU 1996:153, s.115). En
ostkustfiskare som vi kontaktat berättar att hans skepp inte varit
fullastat på flera år. 

Även stödet genom Sveriges Fiskares Arbetslöshetskassa ten-
derar att gynna det storskaliga fisket. Detta därför att SFA kräver
att fiskaren vid uppehåll i fisket om möjligt skall försöka fiska en
annan art, men de arter vars bestånd är goda, t. ex. skarpsill och
strömming, kräver att stora mängder fångas för att lönsamhet skall
uppnås.

Ett av de direktstöd som Fiskeriverket hanterar syftar till att
subventionera investeringar i nybyggnationer av fartyg. Av 31 be-
viljade anslag under det senaste budgetåret gällde visserligen en-
dast åtta större skepp men bidragen till dessa var värdemässigt be-
tydligt större.

19 För de fiskslag som var avgiftsbelagda betalade förstahandsmottagaren 6 % till prisregleringen
(RSV 1987, s.35).
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I absoluta belopp har direktstödet till största delen gått till yr-
kesfiskarna i Göteborgs och Bohuslän samt i Hallands län (FiV
1995/96, s. A 15). Detta skulle kunna bero på att dessa län har den
största andelen verksamma fiskare. Men av beviljade EU-medel har
72,5 % gått till Hallands län och Göteborgs och Bohus län trots att
inte mer än 49 % av yrkesfiskarna finns i dessa län20. Skillnaden kan
inte heller förklaras av att beredningsindustrin och vattenruet är
koncentrerade till dessa län. I diagram 2.7 visas hur direktstödet till
yrkesfisket (stöd till skrotning, nybygge och modernisering av
fiskefartyg, samt till fiskehamnar) är fördelad per fiskare och län.

Diagram 2.7 Beviljade EU-medel per yrkesfiskare och län  t.o.m. 12 juli 1997. Stöd till
skrotning, nybygge och modernisering av fiskefartyg, samt till fiskehamnar.
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Källor: Egen bearbetning länsstyrelsernas årsredovisningar (antal fiskelicenser 1996-12-
31) samt Fiskeriverkets databas.

Fördelningen av EU-medel till yrkesfisket förefaller främst gå till
Västkusten. Man måste ifrågasätta rimligheten i fördelningen då en

20 T.o.m. 12 juli 1997 har 111 av 153 mkr EU-medel gått till Hallands län och Göteborgs och
Bohus län (FiV). 
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sned fördelning av direktstödet är förutom orättvist, oförnuftigt ur
effektivitets synpunkt (Larsson, S. [1997], s.1).

I figuren ingår inte det EU-stöd som avser vattenbruk och be-
redningsindustri. I diagram 2.8 har stödet till dessa branscher upp-
delats på kuststräckorna och inlandet. Detta därför att berednings-
industrins betydelse sträcker sig över länsgränserna. För vatten-
bruket har det genomsnittliga EU-stödet beräknats per företag och
för beredningsindustrin per sysselsatt.

Diagram 2.8 Beviljade EU-medel per vattenbruks företag och region, per sysselsatt inom
beredningsindustrin och region. Tilldelade EU-medel t.o.m. 12 juli 1997.
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Källor: Egen bearbetning (J 60 SM 9701, s. 9), SCB Industristatistik regional redovisning
1995 och Fiskeriverkets databas.

Värdemässigt tilldelades Västkusten det största direktstödet. Av
diagrammen 2.7 och 2.8 framgår att yrkesfisket och vattenbruket på
Västkusten även erhållit proportionellt större direktstöd. Däremot
har beredningsindustrin Östersjö- och Norrlandskusten tilldelats
förhållandevis mera EU-medel än övriga regioner. Det bör påpekas
att ett stort projekt på Östersjökusten inte finns med i figuren.
Projekt – mottagningsanläggningen Astrid fiskeexport – som är
inom beredningsindustrin i Kalmar län har efter den 12 juli i år
erhållit 9,6 miljoner kronor i EU-stöd. Östersjökusten har sålunda
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en högre tilldelning av EU-medel räknat per sysselsatt till bered-
ningsindustrin än övriga regioner. Fiskbranschens Riksförbund är
mycket kritiska till projekt. De har överklagat beslutet bl. a. med 
motiveringen att mera angelägna projekt finns på Västkusten21. 

21 Enligt samtal med Yngve Björkman, Fiskbranschens Riksförbund.


