
Ett samarbete mellan Sportfiskarna 
och PO Kustfiskarna Bottenhavet 



Nytt bottenår för Gävles kustfiske: 
"Strukit sotare från menyn"

Oskars Surströmming i Tynderö tvingas 
lägga ned – ägaren: ”Det är förbaskat 
tråkigt”



Sportfiske efter strömming

Möjligheten att själv 
fånga strömming med 
handredskap är borta





Kustfisket i Södra Bottenhavet

• ”Det har blivit sämre och sämre. 

Tidigare lekplatser har försvunnit 

och de senaste tre åren har det gått 

spikrakt ner.”

• ”Förut fanns det alltid strömming 

på vissa ställen och det behövdes 

inte ekolod. De senaste 10 åren har 

det skett en stor förändring”

• ”Nu är tendensen att lägga 7 skötar 

för att få samma mängd som på en 

sköte för tio år sedan.”

• https://www.svt.se/nyh
eter/lokalt/gavleborg/b
esluten-om-
strommingskvoterna-
de-skiter-i-oss-
kustfiskare

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/besluten-om-strommingskvoterna-de-skiter-i-oss-kustfiskare


4 garnfiskare och 1 kombifiskare med 
kontinuerliga fångster 1999-2021 i södra 
Bottenhavet.



Strömming vid kusten

Prel data från SLU nätprovfiske

Strömming över 20 cm: 
>90 % minskning 2022 jämfört med 1980-talet



Strömming vid kusten

Prel data från SLU nätprovfiske

Strömming över 20 cm: 



Åtgärder?

• Akut åtgärd
• Fredningsområde Södra 

Bottenhavet

• Kvoterna måste sänkas radikalt

Lång sikt 
• Förändra EU´s fiskeripolitik i enlighet 

med Havsmiljödirektivet (D3C3)

• Införliva krav på sund ålders- och 
storleksstruktur i bestånden



• Kraftigt minskad fiskeridödlighet (30 % av Fmsy under minst 25 år) krävs för att 
återställa åldersstrukturen till historiska nivåer före år 2015. 

• En MSY-förvaltning av beståndet är alltså enligt denna analys inte kompatibel 
med en storleksfördelning som gynnar kustfiskets behov av fisk stor nog för 
humankonsumtion. (SLU 2022)



ICES 2019. Baltic Sea Ecoregion –Fisheries 
overview



• tidigare insänt förslag från PO 
Kustfiskarna Bottenhavet (röd 
linje). 

• Sportfiskarnas föreslagna 
fredningsområdet (streckad röd 
linje)

• Fiskeansträngning (2015-2018 
för SE+FI), samt detaljerad 
svensk VMS för pelagiskt fiske. 

från SLU’s analys av Kustfiskarnas förslag 
,SLU.aqua.2021.5.5-304).





Algsörja och spigg….



Visioner & Verklighet
• Vad ska vi lämna för hav till nästa generation?

Levande hav till glädje och nytta för alla?


