
Fiskeseminarium –
EU:s fiskeripolitik
10.11.2022



Viktors frågor
• Hur bestäms fiskekvoterna för Östersjön inom EU? 

• Finns det någon möjlighet att få till en mer lokal förvaltning i de här frågorna eller
finns det strukturella hinder inom EU som gör att det inte är möjligt / allt för 
svårt?

• Vad kan vi göra för att komma vidare i de här frågorna och rädda vårt kustfiske?



Bakgrund
• Fiskeripolitik är komplicerat

• Naturen oförutsägbar

• Avvägning mellan olika intressen

• Goda grunder för gemensamma lösningar vs. lokala skillnader

• Olika ”fiskerikultur”

• I mångt och mycket en fråga om säkerhetsmarginaler



EU:s gemensamma fiskeripolitik (2013)
• Fisket ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samt bidra till

syssälsättning och till att trygga livsmedelsförsörjningen

• ”Maximalt hållbar avkastning” (MSY)
• ”Det i teorin högsta balanserade genomsnittliga uttag som fortlöpande kan tas ur ett bestånd 

under rådande genomsnittliga miljöförhållanden utan att detta avsevärt påverkar 
fortplantningsprocessen”

• ”Principerna om god förvaltning”, bl.a. följande:
• Tydlig avgränsning av ansvaret på unionsnivå, på regional, nationell och lokal nivå

• Långsiktigt perspektiv

• Antagande av åtgärder i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning



Flerårig plan för bestånden av torsk, 
sill/strömming och skarpsill i Östersjön (2016)

• MSY-intervall
• ”ett värdeintervall där alla nivåer av fiskeridödlighet inom de vetenskapligt fastställda 

gränserna för det intervallet, i situationer med blandfiske och enligt vetenskaplig rådgivning, 
leder till maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt vid befintliga genomsnittliga 
miljöförhållanden, utan att på ett betydande sätt påverka reproduktionsprocessen för de 
berörda bestånden.”

• I praktiken: Internationella havsforskningsrådet (ICES) råd är grunden för de årliga
kvoterna



Östersjökvoterna 2023
• ”Fiskemöjligheterna för sill och strömming i Bottniska viken och Centrala Östersjön 

fastställs under de nivåer som bedöms ge maximalt hållbar avkastning. Det 
innebär i sin tur en sänkning av tillgängliga fiskemöjligheter i Bottniska viken, men 
en ökning av tillgängliga fiskemöjligheter för centrala Östersjön jämfört med 
föregående år, över den nivå som var kommissionens ursprungliga förslag.” HaV

• Kommissionen ska jobba för att förbättra kunskapsläget om sill och strömming i 
Bottniska viken och Centrala Östersjön 

• Varför lyssnar man inte på nationella råd om att minska kvoterna ytterligare?



Lokal förvaltning?
• Vem bestämmer egentligen? ”EU”?

• Det är medelemsstaternas regeringar som bestämmer – inom ramarna som gäller
för hela unionen

• De berörda medlemsstaterna är de som avgör, inom vissa gränser

• Lokala lösningar möjliga, om politisk vilja finns

• Stora undantag är däremot svåra och frågan är om de är önskvärda?



Vägen framåt
• Inom den nuvarande fiskeripolitiken:

• CFP 2.2: Den gemensamma fiskeripolitiken ska tillämpa försiktighetsansatsen i 
fiskeriförvaltningen

• CFP 2.3: Den gemensamma fiskeripolitiken ska genomföra en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen

• Framtida politik
• Regionalisering på riktigt

• ICES roll är viktig men beställningen behöver ses över

• Det är nu debatten behöver börja, vi kan vara med och påverka!
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