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220 000 hektar enskilda vatten

Ca 100 mil kust ¼ av hela Sveriges kuslinje



2022 – ett moras

2019: 78 miljoner storspiggar

Foto Henrik C Andersson

2020-2021: torskfiskestopp

50-60 000 gråsälar (+knubbsälar och vikare)

Data från ombordprovtagning inom DCF från finskt trålfiske i Bottenhavet. (Institutionen för 
akvatiska resurser, SLU Aqua, opublicerat).

Lars Ljunggren, 
Sportfiskarna, 2020



Yrkesfisket i Stockholms skärgård

April 2019 : ca 1500 ton Senaste 10 åren: ca 700 ton

Omstrukturering av flottan sedan 2009



Bestånden av strömming har minskat kraftigt

Kvot 2023: +32%
Kvot 2023: -28%

Figurer från Ulf Bergström (SLU-aqua)/ICES



Kustnära storskaligt pelagiskt fiske har ökat

Svenskt fiske 2014-2020

Figurer från Ulf Bergström (SLU-aqua)



Det blir allt färre stora strömmingar

Figurer från Ulf Bergström (SLU-aqua)



Foto: Gustaf Almqvist

Hydroakustiska undersökningar 2021 (SLU, Stockholms universitet (Östersjöcentrum) och Länsstyrelsen) 



Johan S. Eklöf, Göran Sundblad, Mårten Erlandsson, Serena Donadi, Joakim P. Hansen, Britas Klemens Eriksson & Ulf Bergström (2020)



Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU6, Nio åtgärder för att rädda fiskbestånden i 
Östersjön (MJU6) 
1. Utflyttning av trålgränsen. 
Beslutades av riksdagen den 2021-11-25 (KD reserverade sig mot trålgränsen)

Regeringen (S) (beslut 2022-05-19) ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att genomföra ett 
tidsbegränsat vetenskapligt projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter 
pelagiska arter i Östersjön, i syfte att utvärdera effekterna på sill- och strömmingsbeståndens biomassa samt 
deras storleks-, bestånds- och åldersstruktur.

Myndigheten ska senast den 30 november 2022 och årligen i april från och med 2023 komma in med en 
lägesrapport om genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 
Havs- och vattenmyndigheten ska därefter senast den 30 april 2027 lämna en slutredovisning
av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Regeringsförklaringen 2022-10-18 (M) ”Särskilda insatser görs också för att motverka 
övergödning av Östersjön och för att flytta ut gränsen för storskaligt trålfiske.”

…Och hur ställer sig Finland/Åland? 



Figurer från Ulf Bergström (SLU-aqua)



Dispens – fyra båtar och totalt 5 ton





Eget bestånd?

Vi vet att torsken leker i Ålands hav – men…

Figurer från Ulf Bergström (SLU-aqua)



Pilot 
Stockholms 
skärgård

• Ta del av och beakta lokala perspektiv och lokal kunskap

• Utgår från ekosystemets gränser

• Innefatta hållbarhetsdimensionerna: 

ekologiska, ekonomiska och sociala

• Beslut vilar på vetenskaplig kunskap:

Om data saknas ska försiktighetsprincipen användas



Projektet Tre skärgårdar genomfördes under 2019-2020 med följande syfte: 

Att undersöka, utveckla, ge förslag och enkelt beskriva hur sammanhängande ekosystem och deras tjänster 
kan stödja och stimulera en sund och hållbar samhällsekonomisk utveckling i de berörda skärgårdsområdena.

Avsiktsförklaring om fördjupat samarbete underskrevs 2020-12-03 av 

Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, Sverige
Gustav Hemming, Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Region, Stockholm, Sverige
Göran Åström, Miljödirektör, Länsstyrelsen Stockholm, Sverige
Bengt Michelsson, Avdelningschef, Landsskapsregeringen Åland
Heikki Saarento, Planeringsdirektör, Egentliga Finlands Förbund, Finland
Tiina Tihlman, Konsultativ tjänsteman, Miljöministeriet, Finland

Mer info: Tre Skärgårdar - Internationellt samarbete - Planering, förvaltning och samverkan - Havs- och 
vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Gränsöverskridande arbete med fokus på Stockholms, Ålands
och Åbolands skärgårdar

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/tre-skargardar.html


Ökad samverkan?

• Storskaligt trålfiske (Ålands hållning?/Finland)
• Torskfisket – regionala förutsättningar
• Ekosystembaserad havsförvaltning
• Fiskevård
• Fiskerinäring
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