Plattform för regionnätverket Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro
I många av Sveriges regioner upplever vi som regionala politiker inom regionutvecklingsområdet en
kris i det småskaliga och lokalt förankrade yrkesfisket. Yrkeskåren är åldrande och möjligheterna för
nya näringsidkare att komma in branschen är mycket begränsade. Krisen är sannolikt särskilt markant
längs Sveriges östersjökuster där den ekologiska obalansen i havet också spelar in, men många
utmaningar finns också för småskaliga yrkesutövare längs västkusten och våra insjöar.
Vi ser av flera skäl ett stort värde i att en levande, lokalt förankrad fiskenäring bibehålls. Fisket har
kulturhistoriska värden och är viktigt för kust-, hamn- och skärgårdssamhällens identitet. Det är också
viktigt för jobb, företagande och besöksnäring i de ofta små lokalsamhällena, och därmed viktigt för
ambitionen om livskraftiga lokalsamhällen på landsbygd och i skärgård. I ett läge när hållbarheten av
det storskaliga pelagiska fisket ifrågasätts ser vi det småskaliga yrkesfisket, med skonsamma
fiskeredskap och fångster som primärt går till människoföda, som en viktig nyckel till både ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet.
Arbetet med den nationella livsmedelsstrategin och de regionala livsmedelsstrategierna, liksom det
ökade behovet att säkra en robust livsmedelsförsörjning vid kriser ökar också angelägenhetsgraden i
att se det småskaliga, lokalt förankrade yrkesfisket som en resurs som bättre behöver tas tillvara.
De regioner som ingår i detta nätverk har olika geografiska förutsättningar och problemställningar för
sina fiskenäringar men är eniga i att en starkare regional förankring är önskvärd. Detta såväl för att
jämna ut konkurrensvillkoren för det småskaliga yrkesfisket visavi det storskaliga, för att möjliggöra
anpassning till lokala förhållanden, samt för att minska regelbördorna för denna hårt tyngda bransch.
I detta arbete kan havsplaneringen och regionernas kompetens inom regionplanering och regionalt
utvecklingsarbete vara till stor nytta.
I och med att flera regioner i Sverige fått ett större ansvar för skärgårdsutveckling och besöksnäring,
borde även regionernas roll i fiskepolitiken stärkas. Idag får exempelvis enbart Länsstyrelsen
finansiering av HaV, och där vill vi se en förflyttning av finansiella medel direkt till regionerna. Det
skulle dessutom underlätta att skapa en regional förvaltning av fiskearter istället för att det som nu
förvaltas på nationell nivå, med tanke på att alla regioner har olika geografiska förutsättningar och
problemställningar för sina fiskenäringar.
Fiskepolitiken påverkar även andra näringar som anknyter till fisket, däribland besöksnäringen samt
lokal livsmedelsförädling och beredningsindustri som påverkas stort av fiskestoppen för det lokala
småskaliga fisket.
Vi stödjer en kraftfull nationell och europeisk fiskepolitik i syfte att förhindra utfiskning och säkra god
ekologisk status. I detta sammanhang är det viktigt att det finns en insikt om det lokala småskaliga
yrkesfiskets försumbara inverkan på de samlade bestånden. Istället för att se det småskaliga
yrkesfisket som en del av problemet bör det istället ses som en lösning.
Vi vill därför gemensamt samverka med och påverka regering, riksdag och nationella myndigheter att
verka i följande riktningar:
1. Ta tydligt ställning för att det småskaliga kustfisket och insjöfisket ska bevaras och utvecklas.
2. Ta fram en nationell strategi för ett livskraftigt lokalt förankrat småskaligt yrkesfiske med
framtidstro, med mätbara mål för utveckling.
3. Öka det lokalt förankrade yrkesfiskets tillgång till fiskeresursen, även i lägen när Sveriges
fiskekvoter behöver begränsas.

4. Anpassa regler och administration med större proportionalitet, så att det småskaliga
yrkesfisket har möjlighet att överleva.
5. Särskilt uppmärksamma och undanröja hinder för generationsskiften och nyrekrytering till
yrkeskåren.
6. Flytta trålgränsen för storskaliga fartyg från 4 till 12 sjömil utanför baslinjen i Östersjön, samt
freda Ålands hav, Bottenhavet och Bottenviken från storskaligt pelagiskt fiske.
7. Säkra en aktiv förvaltning som begränsar bestånden av säl och skarv samt ger rimliga
möjligheter till skyddsjakt.
8. Stärka insatserna för utbildning, innovation och företagsutveckling för det småskaliga
yrkesfisket.
9. Skapa en regionalt förankrad förvaltning av fiskarter och bestånd där det är möjligt och
ändamålsenligt.
10. Att regionerna får en roll som kan åtnjuta finansiering från ex HAV.
11. Att stärka samverkan över nationsgränserna gällande det småskaliga yrkesfisket.

