
  97

2.5 Hur effektiv är fiskeregleringen?
I det här kapitlet beskrivs och analyseras fiskeregleringen för att
bedöma om den är effektiv. Först jämförs fiskets förädlingsvärde
mot den i andra branscher. Därefter förs en diskussion om statens
kostnader för regleringen. Näringen är liten, varför kostnaderna bör
bedömas per yrkesverksam. Avslutningsvis diskuteras varför
regleringen så lätt misslyckas.

2.5.1 Fiskets förädlingsvärde − en effektivitets-
analys

I nationalräkenskaperna redovisas produktionsvärdet för fiskerinä-
ringen. Detta har beräknats genom att värdet av saltsjöfiskets och
sötvattensfiskets fångster adderas till värdet av produktionen inom
vattenbruk. Trots att fångsternas vikt har ökat under 1990-talet har
produktionsvärdet visat en tendens att minska. Av figuren fram-går
också att produktionsvärdena varierar kraftigt över tiden. Detta
beror till stor del på att fiske av de ekonomiskt mest betydelsefulla
arterna periodvis har begränsats eller helt stoppats för att skydda
bestånden.
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Diagram 2.10  Produktionsvärdets utveckling inkl. resp. exkl. vattenbruk  för perioden

1991−−1995.
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Källa: N 10 SM 9601, s.75.
Anm: De fyllda staplarna visar produktionsvärdet i producentpris, 1991 års priser. De streckade
staplarna visar produktionsvärdet  exkluderat vattenbruket som från och med 94 inkluderas i
definitionen av fiskenäringen.  

Det är framför allt torskfisket som har drabbats av dessa avbräck.
Från att 1990 svarat för 50 % av saltsjöfiskets totala avkastning
minskade torskfångstens andel till 28 % 1995, vilket motsvarade ett
ekonomiskt bortfall på närmare 200 mkr. Möjligheterna för yr-
kesfiskarna att övergå till att fiska andra kommersiellt gångbara
fiskarter är begränsade, då flertalet av arterna är kvoterade. Yrkes-
fiskarna har försökt kompensera bortfallet genom en kraftig ök-ning
(från 89 000 ton till 290 000 ton) av foderfisket1. Eftersom
vinstmarginalen för foderfisket är betydligt mindre än för övrigt
fiske har fiskarnas ekonomiska situation genom detta försämrats.

Att produktionsvärdet minskat behöver inte vara negativt. Det
kan vara resultatet av en naturlig anpassning av fångsten till en ni-
vå som inte överbeskattar fiskbestånden. Politiskt sett torde pro-
duktionsvärdets utveckling dock vara oroväckande eftersom stödet

1 Foderfisk är ett samlingsbegrepp för fångst som säljs som djurfoder. Artsammansättningen be-
står främst av skarpsill, sill och strömming. (J 55 SM 9602, s. 7)
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under samma period ökat. Trots att det tidigare stödsystemet – och
troligtvis även det nuvarande – har bidraget till att öka effektivi-
teten har fiskets totalinkomster inte ökat eftersom många arter inte
tålt ett högre fångstuttag2.

Förädlingsvärdet är ett annat bra mått på hur livskraftig en nä-
ring är. För fiskerinäringen har SCB beräknat förädlingsvärden se-
dan 1950. Beräkningen görs genom att från produktionsvärdet dra
de kostnader som är förknippade med verksamheten, dvs. utgifter
för drivmedel, reparationer, emballage, förbrukningsmaterial etc. –
Däremot är löner till anställda inte är inräknade i kostnaderna. År
1995 uppgick fiskets totala bidrag till bruttonationalprodukten,
BNP, till  626 mkr. Per arbetstimme ger detta ett förädlingsvärde på
ca 84 kronor3. Är då detta en rimlig nivå på ett förädlingsvärde för
denna bransch?

För samtliga grenar av näringslivet är det genomsnittliga föräd-
lingsvärdet per arbetstimme ca 281 kronor, dvs. 335 % högre än
inom fiskerinäringen (N 10 SM 9601, s. 73 ,91). Enkelt uttryckt
innebär det att för varje fiskare som byter yrke skulle BNP öka i
genomsnitt med 197 kronor per arbetstimme. Det kritiska läget på
arbetsmarknaden gör att denna jämförelse blir orättvis på kort sikt;
i många fall är de enda alternativen för yrkesfiskarna att gå i för-
tidspension eller bli arbetslösa. På lång sikt är jämförelsen dock re-
levant. Samhället bör ifrågasätta om nuvarande reglering uppfyller
det politiska målet att fisket skall ”bidra till vårt välstånd i övrigt”
(SFS 1996:145).

För att ytterligare belysa förädlingsvärdet är en jämförelse med
andra branscher nödvändig. Även om yrkesskickligheten är stor
måste vi jämföra fiskerisektorn med branscher som har lågt hu-
mankapital eftersom deras kunskaper föga lämpar sig i något annat
yrke4. Dessutom bör branscherna vara livskraftiga även utan att

2 En rapport, effekterna av statligt stöd till svenskt yrkesfiske, har konstaterat att stödet lett till
ökad effektivitet (Rikner, K. 1994, s. 12). I en telefonintervju med författaren, Klas Rikner,
konstaterar han att även det nuvarande stödet bör leda till högre effektivitet.
3 I nationalräkenskaperna framgår att det i medel fanns 3 900 sysselsatta inom näringen som
under 1995 totalt arbetade 7 470 000 timmar. Per arbetstimme ger detta ett förädlingsvärde på
83,80 kronor (N 10 SM 9601, s. 57, 75).
4 Med lågt humankapital avses här yrkesgrupper med låg utbildning.
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erhålla betydande stöd från samhället. Näringar som uppfyller dessa
krav är bl.a. sågverks- och renhållningsnäringen.

Beräkningar visar att sågverksnäringen har ett förädlingsvärde
på 243 kronor per arbetstimme för 1995, dvs. något under medel-
talet för samtliga näringar (N 10 SM 9601, s. 59, 77 ). Att värdet
överstiger det för fisket avsevärt kan bero på att kostnadsmargi-
nalen är högre för sågverkssektorn (ca 77 % mot 44 % inom denna
näring). Det högre förädlingsvärdet per person inom sågverksnä-
ringen skulle kunna avspegla att den är kapitalintensivare och så-
lunda mer produktiv. En annan sektor med lågt humankapital är
renhållningssektorn. Denna sektor med 113 800 anställda bidrar till
BNP med ca 23 miljarder kronor årligen, vilket ger ett föräd-
lingsvärde per arbetstimme på 135 kronor (N 10 SM 9601, s. 73,
91). Kostnadsmarginalen är dessutom lägre än i fiskerinäringen.
Det är anmärkningsvärt att sektorer med i princip obefintligt stat-
ligt stöd och outbildad arbetskraft ändå bidrar med mera till natio-
nalprodukten än det subventionerade fisket. 

2.5.2 Statens utgifter för fiskerinäringen
När en näring erhåller branschstöd uppstår alltid en rättvisefråga.
Varför skall en bransch – fiskerinäringen – och inte en annan er-
hålla stöd? Viktigare är att stöd alltid medför en risk för snedvrid-
ning av konkurrensen gentemot andra näringar och felallokering av
resurser. Även om politikerna finner det väl motiverat att ge stöd,
uppstår frågan hur stora kostnaderna för stödet får vara. Den totala
kostnaden för stödet (inkl. EU-stödet) skattades i avsnitt 2.8 till
423,5 mkr. Där konstateras också att ur statens synvinkel är detta
inget större belopp. Emellertid får kostnaderna en annan di-mension
i förhållande till antalet sysselsatta. Problemet blir då att definiera
vem som skall räknas som sysselsatt inom fiskerinäring-en, dvs.
vilken nettoinkomst krävs för att räknas som sysselsatt. I
sysselsättningsstatistiken räknas knappt 1 500 som förvärvsarbe-
tande i fiskeribranschen medan antalet fiskare med yrkeslicens är
ungefär 3 000. Utgår vi från nationalräkenskapernas sysselsätt-
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ningsstatistik fanns i genomsnitt 1996 ca 3 900 sysselsatta inom
branschen. Eftersom vi konstaterat att en stor ‘grå’ sektor kan exi-
stera förefaller det som om antalet verksamma enligt sysselsätt-
ningsstatistiken underskattas. Därför använder vi i stället Fiskeri-
verkets uppgifter om antalet yrkesfiskare och nationalräkenskaper-
nas värden för att beräkna statens kostnader per sysselsatt; resul-
tatet redovisas i tabell 2.12. I tabellen gör vi även en jämförelse med
en annan näring som subventioneras stort, jordbruket.

Tabell 2.12 Totala kostnader för fiskeripolitiken och jordbrukspolitiken per sysselsatt i
kronor.

De totala budgetkostnaderna fördelad per sysselsatt enligt
Antalet yrkesfiske

licenser
Nationalräkenskaperna

– fiskerinäringen
Nationalräkenskaperna–

 jordbruksnäringen

Stöd direkt till
näringen

59 200 45 500 68 400

Administration,
kontroll och
forskning

82 000 63 100 17 900

Totalt 141 200 108 600 86 300

Källa: Egen bearbetning av värdena i tabell 8-3, Ds 1997:46, Nationalräkenskaperna SM 9601 och
FiV & Sv. Fisk 1995.
Anm: Samma nivå på sysselsättningen har antagits för 1996 som för 1995.

Det finns flera orsaker till att dessa belopp kan betraktas som an-
märkningsvärda. Särlösningar för olika branscher bör undvikas
eller användas sparsamt. När kostnaderna för direktstödet till fis-
kerisektorn uppgår till minst 45 500 kronor per sysselsatt beläggs
att så inte är fallet. I genomsnitt subventioneras varje arbetstimme
med 24 kronor5. Med det förslag till skatteavdraget för yrkesfis-kare
som f.n. behandlas i riksdagen kommer näringen erhålla un-gefär
lika stort stöd per person som jordbruket6. Både Statskonto-ret och
Riksrevisionsverket har i remisser till Jordbruksdeparte-mentet
noterat att det är angeläget att näringen skulle utvecklas till att bli

5 Enligt nationalräkenskaperna åtgick 7 470 000 arbetstimmar 1995 (N 10 SM 9601, s. 57, 75).
Direktstödet uppgick till 177,5 miljoner kronor.
6 SFR har uppskattat att avdraget skulle minska skatten med 16 000 kronor vid full effekt (DN 19
Aug. 1997, s. A10).
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livskraftig och inte alltför stödberoende (prop. 1993/94:158 bilaga
2, s. 40). Nivån på stöden visar på motsatt utveckling. 

Invändningar kan göras mot att definitionen av antalet syssel-
satta är felaktig. Exempelvis ingår kostnaderna för stödet till be-
redningsnäringen med trots att den inte räknas in i vår definition av
näringen. Generellt är kostnaderna per person sålunda över-
skattade. Jämförelsen med jordbruket är användbar eftersom sam-
ma kritik ofta kan riktas mot denna näring.

I ljuset av redovisade kostnader för administration, kontroll och
forskning kan det finnas behov av att granska om näringen är i be-
hov av en egen central myndighet, Fiskeriverket. Det är av vikt att
den statliga utredningen ”Översyn av fiskeadministrationen” ifrå-
gasätter verksamhetsdelarna hellre än utvecklar dessa. Den nämn-da
utredningen skall dessutom ”uppmärksamma andra medlems-
länders fiskeadministration , särskilt organisation och dimensio-
nering av fiskerikontrollen” (Dir. 1996:97, s. 9).  Vi anser att upp-
gifterna även ger grund för att utredningen dessutom borde disku-
tera om kontrollverksamheten inte kan effektiviseras. 

I det föregående har konstaterats att regleringen av fisket miss-
lyckats och att målen inte uppnåtts. Allvaret i misslyckandet för-
stärks av det skett till priset av höga totalkostnader per sysselsatt.
Särskilt anmärkningsvärt är att yrkesfiskarnas deklarerade medel-
inkomst  knappt tycks överstiga budgetutgifterna.

2.5.3 Den svenska regleringens problem
I diskussionen om fiskeripolitikens mål kommer i kapitel 3 att
konstateras att dessa till stor del inte uppfylls. I stället för att ut-
vecklas till en livskraftig näring som på sikt kan ta hand om sig
själv är näringen beroende av stöd. Det är av vikt att detta upp-
märksammas, då målen för den allmänna näringspolitiken är att
varje näringsgren skall vara livskraftig. I detta avsnitt skall grund-
orsakerna till varför politikerna inte kan enas om en effektiv regle-
ring granskas närmare.
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Regleringen sker främst med hjälp av kvoter och av redskaps-
begränsningar (Fiskelagen 1993:787; Europeiska Kommissionen
1994, s. 13−14). Denna typ av reglering begränsar inte de enskilda
fiskarnas fångst och därför finns, trots att totala fångsten är be-
gränsad, för den enskilde fiskaren drivkrafter att investera i effek-
tivare fiskeredskap så länge inkomsterna överstiger kostnaderna
(Hannesson 1993, s.115). Då det nuvarande stödet uppmuntrar till
investeringar som ökar effektiviteten förstärks dessa drivkrafter.
Därmed borde, tillskillnad mot den oreglerade situationen med fritt
fiske, de senaste årens fiskeripolitik ha skapat en hätsk konkurrens
mellan de enskilda företagen. Att sådan konflikter mellan fiskare
existerar har vi flertalet gånger visat i denna rapport

För staten är det generellt sett enkelt att reglerat näringen på ett
sätt att den blir ekonomisk effektiv (Hannesson 1993, s.119). En
förenklad slutsats från den ekonomiska modellen var att i ett oreg-
lerat fiske skulle inte övervinster7 uppstå. Ett skifte till en strikt
fångstreglering skulle sålunda medföra att de minst effektiva fiske-
riföretagen kommer att gå med förlust och tillsist slås ut. Att på-
verka fiskeripolitiken får därmed stor betydelse för yrkesgruppen.
En politik som främst tar hänsyn till yrkesfiskarnas intressen kom-
mer sålunda att vara minst konflikt fylld och enklast att föra; att så
görs är enligt min uppfattning tydligt:

Stödet till yrkesfisket är omfattande. Ett särskilt yrkesfiske avdrag
diskuteras.
 

• Priserna på fisk hålls uppe genom tullar och producentorganisa-
tionernas interventioner.

 

• Kostnaderna för att begränsa fisket och förvalta fiskresursen
bärs inte av näringen.

 

• En, troligtvis omfattande, grå sektor tillåts existera.

7 Genom att bedriva sitt fiske går fiskaren miste om den inkomst han annars skulle kunna haft
från sitt arbete och sitt kapital; denna s.k. ‘Opportunity cost’ ingår därför i den totala kostnaden.
Övervinst är sålunda all vinst utöver den vinst som är nödvändig för att kompenserar denna
kostnad.
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Det är inte bara fiskeripolitiken som avgör om regleringen blir
effektiv eller inte. De verkställande myndigheterna (främst Fiske-
riverket) kan i allra högsta grad påverka hur effektiv regleringen
blir. T.ex. behandlar Fiskeriverket ansökan om stöd och föreskri-ver
hur detaljerna i regleringarna utformas. Dock har tjänstemän-nen
inte några drivkrafter att verka för en så samhällsekonomisk
effektiv reglering som möjligt. Dessutom kan informella band, mel-
lan personal på Fiskeriverket och näringen, påverka regle-ringen till
att bli så ‘yrkesfiskevänlig’ som möjlig. Att sådana band kan
existera har vi tidigare indikerat (se kapitel 3).

I andra kapitel i denna antologi har olika aspekter av fiskerinä-
ringen och den fiskeripolitik som omgärdar den behandlats. Redan i
inledningen konstaterades att näringen måste regleras då ett fritt
fiske är präglad med marknadsmisslyckande. Detta betyder inte au-
tomatisk att den nuvarande regleringen är effektiv eller ens lönsam.
I den här studien har näringen undersöks område för område. Det
har då tydligt framgått från näringens tillstånd att regleringen till
stor del misslyckats.
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Bilaga 1: Fiskeriverkets inkomst- och
utgiftsområden

I kartläggningen av fiskeadministrationen har vi haft särskild
anledning att special studera Fiskeriverket. Syftet var att bestämma
vilken statens kostnad var 1996. Problemet uppstod då i att bedö-
ma vilka av Fiskeriverkets inkomster och utgifter som var admini-
stration, forskning och kontroll. Redan i inledningen avgränsades
studien till det kommersiella fisket – fritidsfisket ingår inte i den
definition av fisket vi valt. I tabell nedan har vi sålunda sorterat bort
verksamhetskostnader som gäller fritidsfisket; dessutom har
Fiskeriverkets internatio-nella verksamhet; SWEDMAR, dragits
ifrån kostnaderna.

Beräkning av FiV resursförbrukning 1996.
Resursförbrukning 1996, tkr
Fiskerinäringen
Yrkesfiske 7 536
Vattenbruk 730
Nya Svensk Fisk 5 979
Beredning 594
Marknad 6 438

21 277
Fiskeresurser
Resursreglering 46 596
Fiskevård 86 716

133 312
Totalt 154 589
Källa: FiV årsredovisning 1995/96, s. A8-A10 .

Svårigheten kvarstår ändå, vilka delar av verksamhetskostnaderna
är statsfinansierade? I direkta statliga anslagsmedel finansierar Fis-
keriverket endast 38 % av dess utgifter (FiV 1995/96, s. A 5). Det
verkliga problemet ligger i att avgöra hur indirekta statliga medel
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skall inkluderas. Prisregleringsmedel, fiskeavgiftsmedel, forsk-
ningsbidrag och EU-medel är alla ‘indirekta’ statliga medel. Både
prisreglerings- och fiskeavgiftsmedel är bestämda av staten och är
på så vis en riktad skatt. Formerna av Fiskeriverkets finansiering är
i sig ointressant så länge det är konsumenterna och skattebeta-larna
som betalar.

Fiskeriverkets finansiering (SWEDMAR och fritidsfisket bort räknat) 
Finansiering tkr, 1996 Statliga medel, tkr
Ramanslag, C1 och C2 66 118 66 118
C7*      253 –
EU-medel 11 153 11 153
Prisregleringsmedel   6 837 6 837
Fiskeavgiftsmedel   13 698 13 698
Övriga**   56 530 ca. 20 000
Totalt 154 589 117 806
 Källa: FiV årsredovisning 1995/96, s. A8 - A10, B 3.
* C7 anslås till största delen för fiskevård. Totalbeloppet redovisas därför under övriga stöd
och inkluderas inte här för att undvika dubbelberäkning.
** I övrigt ingår intäkter från statliga bidrag på 20 344 201 kronor kalenderåret 1996.
SWEDMARs verksamhet är avgiftsfinansierad och erhåller därför inga bidrag (FiV
1995/96, s. A 7). Verksamheten vid FiV som rör fritidsfisket erhåller endast en försumbar
del av bidragen, därför skattas att de statliga bidragen var ca. 20 miljoner kronor. Resten
av posten övrigt består främst av forskningsbidrag från bl a olika forskningsråd, Nordiska
ministerrådet, Naturvårdsverket (SNV) samt diverse avgiftsintäkter (SOU 1993:103,
s.164).

Statens kostnad för Fiskeriverkets verksamhet med direkt anknyt-
ning till fiskerisektorn uppskattas sålunda till 117,8 miljoner kro-
nor under 1996.
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