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Svensk fiskeriförvaltning fram till 1995
• Näringspolitiska mål –
inbyggda målkonflikter
• Merkantilism
- Matförsörjning

- Gynna fiskexport

• Samverkan
- fiskeriverket och näringen,

kritik att näringens inflytande
alltför stort

• Bristande kontroll och
regelefterlevnad
• Förvaltningen jämförelsevis
dyr och inga ambitioner att
låta fisket bära sina egna
kostnader
• Stadigt minskande
yrkesfiskarkår
• Inga inslag av
rättighetsbaserad
förvaltning

EU:s gemensamma fiskeripolitik
• Framvuxen ur
jordbrukspolitiken
• Bygger på stabilitet i
fördelningen mellan MS

• MS beslutar hur nationella
kvoter ska fördelas mellan
enskilda fiskare eller
fiskefartyg

• Fiskeförvaltning exklusiv
EU kompetens
• Total fångstmängd sätts för
- men reglering nära
olika fisken, fördelas mellan
kusten(12 nm) delegerat
MS genom ”relativ
till MS
stabilitet”
- ofta över vetenskapliga
rekommendationer

EU:s gemensamma fiskeripolitik
• Har reviderats flera ggr med
ökande fokus på hållbarhet
- maximal hållbar avkastning
- landningsskyldighet
- ekosystemansats
- fleråriga förvaltningsplaner

• 2013 års reform av
politiken överensstämde i
stort med svenska
önskemål

- dock, långsammare i EU än
• Rättighetsbaserat fiske
på andra håll
har inte gått att införa på
EU-nivå
• Fiskekontrollen har
utvecklats mkt, men har
fortfarande brister

Svensk fiskeriförvaltning inom EU
• Mål i riktning mot hållbar
•
utveckling, främst miljö
- mindre av social
hållbarhet, som småskaligt
•
kustfiske
• Inre marknaden har gynnat
svensk fiskeexpansion och
erbjudit nya bidrag
• Mera inflytande för andra
intressegrupper som
miljöorganisationer

Ökad ambition avseende
kontroll och
regelefterlevnad
Förvaltningen jämförelsevis
dyr och inga ambitioner att
låta fisket bära sina egna
kostnader

• Stadigt minskande
yrkesfiskarkår
• Svenskt fiske numera
rättighetsbaserat, trots EU

Svenskt fiske idag, 2017
• 1500 yrkesfiskare, knappt
800 helårsarbeten

• Även torsk, havskräfta,
nordhavsräka bleka, vitling,
• Landningsvärde i första ledet gråsej, kolja och rödspätta
runt 1 miljard svenska kronor individuella fångstandelar
• Sill och övriga pelagiska
arter drygt 60 % av värdet
• Allt pelagiskt fiske
individuella fångstandelar
• Svenska fiskeföretag aktiva i
Danmark, Finland och
Litauen

• Ger rätt att fånga given
andel av bestämd årlig total
fångst per art
• Beskatta ägande, som på
Island?

Svenskt fiske idag
•
• Yrkesfiskeinkomst i
förhållande till genomsnitt
har ökat från drygt 50% år
1992 till knappt 90% år 2012

Fortsatt utveckling av
kontroll VMS, elektroniska
rapporteringssystem,
pricksystem (upprepade
förseelser kan ge indragen
fiskelicens),
kameraövervakning?

• Yrkesfiskeinkomst i
Danmark, Island och Norge
betydligt högre än respektive
• De flesta kommersiella
genomsnitt.
bestånden i ok skick,
• Landningsskyldighet
Östersjötorsken undantaget!
(utkastförbud) gäller allt fiske
sedan 2019
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Slutsatser – vägen framåt
• GFP har utvecklats
mycket
-

miljöhänsyn
förenkling
regionalisering

• Social hållbarhet har haft
lägre prioritet i Sverige
• Fortfarande glapp mellan
vetenskapliga råd och
beslutade kvoter på EU
nivå

• Svenska fiskare har blivit
färre men i viss mån
vunnit ekonomiskt
• Sverige hade haft litet
utrymme för annan
bevarandepolitik utanför
EU
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Slutsatser – vägen framåt
Sverige bör arbeta för:
-

-

fortsatt förenkling av
fiskeripolitiken
genomförande av
långsiktiga mål och
planer
tydlighet med hur
avvägningar sker mellan
olika intressen

-

bättre samordning
mellan EU:s fiske- och
miljöpolitik

-

förstärkning och
samordning av
fiskerikontrollen

-

försätta utveckling av
integrerad
flerartsförvaltning

Tack!

