Anteckningar vid panelsamtal - Innovation
Datum: 2019-02-01, kl. 11:05 – 11:45
Panel: Sixten Söderberg (Fiskeföreningen Norden), Glenn Fridh (FiskOnline) och Mikael Lundin (SLU). Moderator Elin Gunve

Inledande fråga - Hur tror ni det ser ut för yrkesfisket om fem år?
Mikael Lundin säger att han tror på fortsatt utveckling av selektiva fällor som i större utsträckning
kan ersätta garnfisket.
Glenn Fridh menar att sälproblematik samt att få tillstånd för att fortsätta fiska är de stora
problemen. Att sälja fisken tror han inte är ett problem även i framtiden.
Sixten Söderberg ser problemet med det eventuellt stundande förbudet mot bottentrålning. Sixten
kommenterar att det avser räka och inte fisk. Det är viktigt med en dialog mellan samtliga berörda
parter.
Kommentarer från åhörare


Representant för SFPO framför att de arbetar aktivt för att förbudet mot bottentrålning i
skyddade områden inte ska bli verklighet. Framför därtill att politiken inte har tillräcklig kunskap
om denna resurs.

Hur ska PO och näringen göra för att påverka politiken?


Representant för SFPO lyfter behovet av att ta egna initiativ för att påverka fiskets framtid samt
erbjuder att politiker och tjänstemän kan få följa med en fiskare ut. Kontakta SFPO vid intresse.

Hur upplever näringen image hos fisket?







Negativ bild av näringen och väldigt mycket kontroll från exempelvis kustbevakningen.
Allmänheten kan uppleva att en fiskare inte följer regelverket när det utförs för många
kontroller.
Viktigt med image-arbete för hela yrkesfisket. Snedvriden information i media och där
myndigheter och politiker inte backar upp fisket.
Sverige - landet med det bästa fisket i Östersjön men med den sämsta imagen.
o Kommentar från Aksel Ydrén, Eldrimner - varje år anordnar Eldrimner en mässa som
heter Særimner. Öppna Svenska mästerskapen i Mathantverk 2019 och Særimner
kommer att anordnas på Högbo i Gävleborg den 15-17 oktober. Detta är en möjlighet att
lyfta fisken som ett livsmedel inom mathantverk.
Det är viktigt att yrkesfiskare organiserar sig och gemensamt kan ta dialog med myndigheterna.

Glenn Fridh kommenterar att torsken i Östersjön svälter. Vi vet inte varför den svälter. Det kan vara
på grund av sälmasken.
Sixten Söderberg framför att vi bör tillämpa och tänka på försiktighetsprincipen.

Reflektion från arrangörerna:
Olika politiska förbud kan få en påtaglig effekt på fisket. Det är viktigt att politiker blir insatta i de
förhållanden som råder innan stora beslut tas. Det är önskvärt från näringen att politiker och
tjänstemän gör studiebesök till sjöss. Det finns också ett behov av internationella studier på torskens

hälsotillstånd och den genetiska variationen i Östersjön för att få bättre underlag vid
förvaltningsplaner och kvottilldelning. Om torsken svälter och det finns ett samband med säl- och
levermask behöver situationen för torsken ses över rätt omgående. Det svenska yrkesfisket och
fiskaren har fått en dålig image i media. Näringen, myndigheter och politiker behöver arbeta
tillsammans för att informera allmänheten om den innovation och miljöarbete som näringen står får.
I slutändan handlar det om matförsörjning från en näring som arbetar för att vara miljömässigt,
socialt och ekonomiskt hållbar.

