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Fiskeriförvaltningen tar ingen hänsyn till sin egen strategi
Våren 2016 lanserades den nationella strategin för svenskt yrkesfiske av
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. I ”Svenskt yrkesfiske
2020 - hållbart fiske och nyttig mat” är de övergripande målen formulerade
enligt:
1. en förvaltning som tar både biologisk, social och ekonomisk hänsyn
2. regelförenkling som minskar företagens administrativa börda
3. utveckling av näringen och en förbättrad bild av det svenska fisket som
kan bidra till ökad lönsamhet och mer hållbara företag
4. att stärka samverkan mellan myndigheter, fiskenäringen och andra
aktörer inom området.

De senaste årens nationella fiskeripolitik har gått i rakt motsatt riktning.
Verktygslådan för förvaltningen finns på Havs- och vattenmyndigheten. I
fördelningen mellan olika fisken tas ingen hänsyn till vare sig de sociala och
samhällsekonomiska intressena. Genomförandet av överförbarhet gynnar
enbart det storskaliga fisket och ofta avslås och motarbetas det småskaliga
fisket. I Ålands hav pågår även ett storskaligt industrifiske vilket riskerar både
det lokala torskbeståndet som strömmingen längs kusten i Uppsala och
Stockholms län.
Fisket i området utgörs av ett blandfiske efter strömming, torsk, gös, sik,
abborre, flundra m.fl. arter. Mycket av fisket sker med stöd av enskild rätt från
små båtar och det används enbart passiva redskap (nät). Trots detta omfattas

detta fiske av samma regler och samma administrativa bördor som trålfisket till
havs som fiskar antingen efter torsk eller skarpsill och strömming till
industriändamål. Det säger sig självt att samma regler inte kan tillämpas för
dessa två diametralt olika fisken.
Vi har deltagit i projektet Stockholms fiskmarknad som fick mycket medial
uppmärksamhet och tillslut landade på Stureplan. I kölvattnet har Stockholms
Fiskauktion startat. Båda dessa regionala initiativ skulle kunna bidra, på samma
sätt som för fisket i insjön, till en förbättrad bild av det svenska fisket som kan
bidra till ökad lönsamhet och mer hållbara företag. En felaktig fördelning av
fiskresurserna och fiskekapaciteten, mycket komplicerade regler och
administrativa bördor samt konkurrens från mellanskarv och gråsäl innebär
emellertid att mycket små kvantiteter fisk landas och når den köpstarka
marknaden, med stor efterfrågan på denna fisk, i Stockholm.
Företrädare för kustfisket upplever att Länsstyrelserna lyssnar på det regionala
fisket medan det är mycket svårt att få gehör hos Havs- och
vattenmyndigheten. Trots att Jordbruksverket har ansvaret för
främjandefrågorna finns mycket lite myndigheten kan påverka. Det enda
redskapet är Europeiska havs- och fiskerifonden vilket endast i mycket
begränsad utsträckning kan påverka situationen. Vi upplever att kustfisket
hamnat mellan stolarna och att ingen nationell myndighet arbetar för att det
ska finnas kvar.
Vi kräver
 Att det tas hänsyn till de sociala och samhällsekonomiska värdena i
fiskeriförvaltningen
 Att det storskaliga industrifisket efter strömming förbjuds i Ålands hav
och flyttas ut till svensk ekonomisk zon
 Att det småskaliga kustfisket med passiva redskap undantas från de
regler som omfattar trålfisket till havs
 Att fiskeriförvaltningen tar ekosystemansatsen på allvar
 Att Havs- och vattenmyndigheten ges uppdrag att fördela resurser och
kapacitet från trålfisket till kustfiske med passiva redskap
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Då de i skrivelsen beskrivna problemen är viktiga för kommunens
kustfiskare, ställer vi oss bakom densamma.
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