
Sveriges arbete med 

framtidens Östersjöfiske
- vägen dit blir enklare tillsammans
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Östersjön är vårt gemensamma hav och vår 

gemensamma resurs. 

Vi har gemensamma utmaningar.

Gemensamma utmaningar – dialog och 

samarbete om lösningar för framtiden
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Svag utveckling för flera viktiga fiskbestånd. 

Fiskerinäringen står inför stora utmaningar de 

närmaste åren.

Östersjöns miljö och ekosystem är under press.

Gemensamma utmaningar
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Pågående dialoger om mål, utmaningar och 

möjligheter.

Samarbete både nationellt och mellan våra länder 

möjliggör positiva synergieffekter.

Dialog och samarbete om lösningar för 

framtiden
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Så arbetar Sverige med framtidens 

Östersjöfiske
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Att fiske- och vattenbruksverksamheterna är 

miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett 

sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i 

ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende 

samt bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen som 

en del av ett hållbart livsmedelssystem. 

Målsättning för framtidens Östersjöfiske 
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Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är

en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 

livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 

miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och 

sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela 

landet. 

Sveriges livsmedelsstrategi för jobb och 

hållbar tillväxt i hela landet
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Strategins handlingsplan innehåller en stärkt finansiering 

av åtgärder inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet.  

Aktuella åtgärder för vilka nationell medfinansiering ska 

förstärkas är;

• investeringar inom fiske. 

• investeringar som höjer kvalitet och mervärde på 

vildfångad fisk.

• diversifiering inom fiske.

En livsmedelsstrategi för jobb och 

hållbar tillväxt i hela landet
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Östersjöns ekosystem kräver brådskande och 

omfattande åtgärder för att hantera grundorsakerna till 

de viktigaste miljöproblemen som föroreningar 

övergödning, och försämrade livsmiljöer vilket 

motverkar en återhämtning av det östra torskbeståndet 

och påverkar andra bestånd och havsmiljön i sin 

helhet negativt. 

Östersjöns miljösituation och behov av 

åtgärder
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Det krävs ett helhetsgrepp gentemot de 

miljöutmaningar som finns för att skapa de 

förutsättningar som behövs för att bestånden ska 

återhämta sig till hållbara nivåer som kan säkra 

framtiden för ett yrkes- och fritidsfiske i Östersjön

• HELCOM – BSAP

• Nationella satsningar

Östersjöns miljösituation och behov av 

åtgärder
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Fisket besitter stor kunskap och kompetens.

Sverige har möjliggjort att bidrag kan lämnas till 

yrkesfiskets delaktighet i projekt och åtgärder som avser 

att förbättra fiskbestånds status och livsmiljö.

Fiskets deltagande i forskning och 

miljöåtgärder
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Vi har identifierat några exempel på projekt där fiskets 

deltagande kan vara värdefullt.

• Datainsamling

• Miljöforskning

• Insamling av förlorade redskap

• Bekämpning och nyttjande av invasiva arter

Fiskets deltagande i forskning och 

miljöåtgärder
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Sverige fortsätter satsningen på utveckling av 

selektiva och skonsamma samt rovdjurssäkra redskap.

Utveckling av selektiva och skonsamma 

samt rovdjurssäkra redskap
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Idag finns strategier för fiskerinäringarna som löper till 2021.

Svenska myndigheter arbetar för närvarande med en ny 

gemensam strategi för framtidens fiske och vattenbruk.

Sverige arbetar också med en besöksnäringsstrategi.

En ny gemensam strategi för 

yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket
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Sverige har möjliggjort licensjakt på gråsäl och den 

svenska förvaltningsplanen för gråsäl har uppdaterats.

Beståndssituationen för gråsäl bedöms vara god.

Parasiter och sälskador är utmaningar för 

fiskerinäringen.

Licensjakt på gråsäl
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Sverige har fortfarande långt kvar i arbetet med 

att hantera utmaningarna men ser fram emot ett 

fortsatt nära och konstruktivt samarbete med 

Danmark för framtidens Östersjöfiske.

Tack för att ni lyssnade
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