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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende 
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt 
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för 
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.  

  
2021-05-05 

 

Seminarium om system för överförbara fiskemöjligheter i det demersala fisket i 

Östersjön - ett landsbygdsutvecklingsperspektiv 

 
Den 29 april bjöd Landsbygdsnätverket med flera in till ett webbinarium om det demersala fisket. 

Seminariet handlade om det fiske som bedrivs längs Östersjöns kust. 

 

Det demersala fisket torsk och rödspätta, medan det pelagiska fisket reglerar sill och skarpsill. Fisket är 

idag hårt reglerat av EU-förordningar och kvoter. Kvoterna fördelas mellan det kustnära och det 

storskaliga fisket.  

 

Fyra talare var inbjudna att hålla femtonminuters föredrag, plus fisket alla organisationer som fick fem 

minuter var att redogöra för vad ansåg om läget och vad som kan göras för att skapa förutsättningar för 

ett kustfiske som bidrar till en levande kustbygd. 

Sedan två år tillbaka är det i det närmaste förbjudet att fiska ål, torsk och lax i Östersjön, dvs alla 

kommersiellt gångbara fiskarter som det går att livnära sig på. Resultatet är enkelt – det går inte att 

överleva på småskaligt fiske i Östersjön. Fiskeresursen är borta och snart de kustnära fiskarna också. 

Det finns ingen hållbarhet i fisket som bedrivs idag. 

 

Man konstaterade att det behövs en återhämtning av fiskebeståndet. Innan dess är det ganska ointressant 

att diskutera olika regler för hur fisken ska fördelas mellan olika regioner och fiskare. Tiden till dess 

man kan börja fiska torsk, lax och ål igen bör användas till att från grunden se över hur fisket ska se ut i 

framtiden, med helt nya tag. Kanske ska hela kvoten vara regional för att gynna det kustnära och lokala 

fisket så att man får en hållbarhet miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Kan vi i framtiden frångå det 

storskaliga industriella fisket efter foder och i stället låta fisken växa till sig och bli mat till människor. 

Förutom övergödning och överfiske togs också problematiken med säl och skarv upp och även 

sportfisket som tar upp stora mängder fisk.  

 

I Bottniskaviken får man fortfarande fiska torsk och lax. Där fiskar man för den lokala marknaden 

(förutom surströmming och Kalixrom) och fiskare får lönsamhet genom att själva förädla sin råvara 

genom att inneha eller samarbeta med restaurang eller typ rökeri eller direktförsäljning. Den lokala 

efterfrågan är stor.  

 

Den 26 maj hålls ett nytt webbinarium om säl och skarv och småskaligt fiske.  
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