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Yttrande över ”Svensk yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat” 

 

 

Vi har som organisation inte varit inbjudna till den rådgivande gruppen eller framtagandet av 

strategin, men erbjudits att framföra våra synpunkter på förslaget. Varför vi lämnar följande 

synpunkter.  

 

Hela Sverige ska leva är en organisation som arbetar för landsbygden genom lokal utveckling. 

Vi organiserar länsbygderåd/avdelningar och därunder finns sammanlagt cirka 5000 lokala 

grupper som verkar för sin bygd, för ekonomisk utveckling och för en levande landsbygd. Vi 

ser generellt fiske som en viktig del också i lokal utveckling och har genomfört konferenser för 

att belysa detta, i samverkan med myndigheter, länsstyrelser och organisationer. 

 

Den gemensamma fiskepolitiken i Europeiska Unionen har genomgått stora förändringar mot 

en mer långsiktigt hållbar fiskepolitik. Det mer storskaliga yrkesfisket har haft stora utmaningar 

och fått möta krav på stora förändringar för att kunna utvecklas mot ett långsiktigt hållbart fiske. 

 

Vi ser positivt på att de olika myndigheter som har att med olika ansvarsområden hantera frågor 

rörande fiske nu lägger fram ett gemensamt förslag till strategi. Vi tycker det är viktigt att den 

rådgivande gruppen med representanter för olika organisationer inom fiskeområdet kan vara 

starkt involverad i det framtida arbetet. Vi hade gärna sett att den även hade breddats i sin 

sammanfattning. 

 

Strategin anges vara för yrkesfisket, men skriver också att samordningsvinster kan skapas 

genom samverkan med de angränsande strategierna för fritidsfiske och fisketurism samt 

vattenbruk. Vi hade gärna velat se bättre skrivningar om detta samt om hur delar av det 

yrkesfiske som inte är storskaligt, såsom kustnära fiske, insjöfiske, småskaligt yrkesfiske där 

detta fiske är en viktig del för landsbygdsutveckling och borde få en större plats i strategin. 

 

Vi vill att strategin i sin helhet bättre beskriver vikten av lokal förankring och förvaltning. På 

de fiskevatten som är allmänna, kustfiske och de fem största sjöarna har samhället haft problem 

att vilja klara och finansiera fiskevården, medan de enskilda vatten, sjöar och vattendrag, där 

det i regel finns bildade fiskevårdsområden, där finns både en lokal förankring och en 

finansierad fiskevård. 

 



 

 

Vi välkomnar ansatsen att ta fram en strategi för yrkesfisket och fiskerinäringen i sin helhet. 

Det finns många bra förslag. Vi tycker det är bra att den också kopplar ihop det med att fisk är 

mat och att det finns en stark koppling även till en framtida livsmedelsstrategi. Vi hoppas att de 

få men övergripande synpunkter vi lagt fram beaktas innan en slutgiltig strategi antas.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Staffan Nilsson                                    Åse Classon 

Ordförande                                          Ordförande  

 

    


