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● Sveriges största organisation för yrkesfiskare
● Cirka 250 medlemsfartyg, längd 5-35 m
● Medlemmar längs hela kusten, från Strömstad till Haparanda
● Medlemmarnas totala omsättning ca 400 Mkr 2019
● Demersalt fiske, dvs på eller nära botten
- Viktigaste arter: räka, havskräfta, torsk, kolja, gråsej och rödspätta
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Majoriteten av våra medlemmar sysslar med
småskaligt kustnära fiske
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Hur är situationen för yrkesfisket i Östersjön idag?
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● Situationen i Östersjön är synnerligen ansträngd – förbud mot fiske av torsk m.m.
● Alla vill ha hållbara bestånd av fisk i Östersjön (utom sälen och skarven…)
● Situationen för yrkesfiskarna, med nödstoppet, är synnerligen problematisk. Det gäller för fartygsägare och
besättningar för det finns inga realistiska alternativ till torskfiske. För det mindre tonnaget kan det finnas
andra små möjligheter att fiska efter andra arter under en kortare tid av året (men sådant fiske är inte i sig
själv ekonomiskt lönsamt).
● En bifångst på 20 % är för låg för det småskaliga fisket. Danmark har 40 % och har ett annat tänk för att
behålla sina fiskare. Här har Sverige en del att lära sig…

● Av den svenska bifångstkvoten hade igår endast 3 %, motsvarande 15 ton fiskats.
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● Ersättning till de skadelidande yrkesfiskarna? Nej, inte på långa vägar motsvarande skadan. Ersättningen som har utgått var löjligt
liten i ekonomiska termer och den var inte genomtänkt - minimala ersättningar till en del fartyg, medan andra inte erhållit någon
ersättning alls.
● Ersättning från arbetslöshetsförsäkring då? Nej, då fiskestopp inte finns med i regelverket. Ska man kunna få ersättning från akassa måste företaget avvecklas för att man ska kunna komma in i systemet (fiskestopp är ingen grund för ersättning).
● Jag vet inte om någon annan yrkesgrupp som har blivit behandlade på det här sättet någon gång – det är illa.
● Alla kan enkelt räkna ut att det inte finns någon marknad för fiskeföretag i rådande läge = lågt värde.
● SFPO är drivande i säl- och skarvfrågan, som milt sagt har dragits i långbänk. Det verkar som det går beslutsfattare förbi att
torsken har fått parasiten sälmask, som gör att den inte växer och blir mager.
● Tidigare förvaltades sälen. Skottpeng utgick och förvaltningen var en förvaltning och inte som idag fritt spelrum för sälen. Sedan
kom PCB och DDT, som gjorde så att sälen inte kunde föröka sig och då infördes jaktförbud. När sedan reproduktionen av säl hade
kommit igång igen (på senare tid i explosionsartat tempo) glömdes förvaltning av säl bort. Nu verkar det som att fiskaren ska betala
hela priset med fiskestopp och ingen ersättning – ett effektivt sätt att bli av med fiskerinäringen (som vissa politiker tycks vilja).
Tyvärr löser det inte sälproblematiken. Saluföringsförbudet vad gäller sälprodukter säkerställer att jakten som bedrivs inte blir så
effektiv som den borde…
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● Jag tycker det är synd att vi inte kan hålla igång ett fiske med dom kvoter och fiskare som fortfarande är aktiva, vi
producerar mat av bra kvalitet!
● Konsekvensen av detta är att dom mängdfiskande båtarna måste hitta en snabb lösning, om det inte blir någon
ekonomisk kompensation i närtid. Alternativen är försäljning till något annat land eller konkurs.
● Det mindre tonnaget går samma öde till mötes om inget görs åt bifångstregeln och ersättningsdelen.

● Har inte Sverige några fiskare kvar när det här kommer till rätta kommer tilldelade kvoter kunna tas av andra EUfiskare. En skrämmande utvecklig för våra kustbygder står för dörren...
● Kontrollen av det lilla yrkesfiske som finns kvar verkar vara något överambitiös… Vi är inte många fiskare kvar, men
kontroll verkar det vara gott om med outtömliga resurser till sitt förfogande.
● Hoppas ni förstår budskapet: förtroendet för systemet är förbrukat och vi får inga nya fiskare till demersala fisket i
Östersjön.
En dyster beskrivning om den inslagna vägen från beslutfattare ska fortgås och man vill avveckla näringen, men till
vilken nytta? Fisket är samhällsviktigt och syftar till att förse folk med nyttig mat…
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Stort tack för Er uppmärksamhet!
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