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Inledning 
 
Riksdagen har beslutat att det system med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska 
fisket, pelagiska systemet, som infördes 2009, skall fortsätta. För att bevara ett 
pelagiskt fiske av betydelse för regioner, kommuner och hamnar i Östersjön och 
tillgodose möjligheter till utveckling av ostkustens fiske, avsattes en del av den svenska 
kvoten som regional kvot för fartyg hemmahörande i Östersjön. För det småskaliga 
fisket, fiske med passiva redskap, med mindre vadredskap samt för trålfiske med fartyg 
under 12 meter, avsattes fiskemöjligheter i en särskild kustkvot. Regional- och 
kustkvoterna är inte individuellt ägda eller överlåtbara.  
 
I syfte att diskutera dagens situation, förvaltning och eventuella problem för fisket på 
regional- och kustkvoter sammankallade Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för 
fiske och vattenbruk representanter från fiskets organisationer, Swedish Pelagic 
Federation Producentorganisation SPF PO och Sveriges Fiskares Producent-
organisation SFPO, samt tre länsstyrelser: Skåne, Blekinge och Gotland.  
 
I diskussionerna deltog Ingmar Elofsson ordförande i Landsbygdsnätverkets tematiska 
grupp för fiske och vattenbruk, Reine Johansson SPF PO, Anton Paulrud SPF PO, 
Tore Johnsson SFPO tillika representant i Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för 
fiske och vattenbruk, Lars Lundahl Länsstyrelsen Blekinge, Johan Wagnström 
Länsstyrelsen Skåne tillika representant i Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för 
fiske och vattenbruk och Rolf Gydemo Länsstyrelsen Gotland 

Av de deltagande länsstyrelserna står Länsstyrelsen Gotland och Länsstyrelsen Skåne 

bakom denna skrivelse. 

 

Deltagarnas positioner 

Landsbygdsnätverket     
Landsbygdsnätverkets syfte är att bidra till en fruktbar dialog mellan olika aktörer inom 
bl.a. fiskerinäringen. Att finna system för en fördelning av kvoterna som gynnar ett 
kustfiske och lokala landningar av fisk är en viktig del i detta arbete. Av denna 
anledning har arbetet i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk omfattat att ta 
fram principer för fördelning av de pelagiska kvoterna i Östersjön. 
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Länsstyrelserna utgår från det regionala näringslivs- och länsutvecklingsperspektivet, 
där fisket utgör en näring med betydande potential för sysselsättning och 
livsmedelsförsörjning och har stor betydelse för kusternas attraktivitet för boende och 
turism.  
 
SPF PO är en ekonomisk förening som företräder medlemsföretag med fartyg som 
fiskar huvudsakligen pelagiskt inom det pelagiska systemet men även på 
regionalkvoten. SPF PO anser att det finns ett gott syfte med regionala kvoter samt 
kustkvoter. Dessa kvoter har sedan tillkomsten uppfyllt sitt syfte och de bör vara kvar. 
SPF PO vill dock påpeka att fiske sker på en biologisk resurs som naturligt kan variera 
över tid och att det bör finnas flexibilitet i regional- och kustkvoter. 
 
SFPO har medlemmar som bedriver fiske på pelagiska kustkvoter. Vi tillvaratar dessa 
medlemmars intressen i alla delar som rör fisket och därför är det viktigt att ordningen 
för nyttjandet av de pelagiska kustkvoterna är rätt utformad nu och i framtiden. Fisket 
på kustkvoterna är viktigt och vår bedömning är att detta även gäller framöver. Fiske 
med passiva redskap längs ostkusten är mer eller mindre omöjliggjort genom 
avsaknaden av en fungerande sälförvaltning.  

Diskussionerna sammanfattas i följande punkter. I de fall gemensam ståndpunkt inte 

nåddes, framgår detta. 

 

Utgångspunkter för hur kustkvoter/regionalkvot bör hanteras från 

2019 

Övergripande 

1. Utvecklingen av systemet med kust- och regionalkvoter och möjligheter till 
nyrekrytering är kopplad till den biologiska rådgivningen och besluten om 
pelagiska kvoter. Denna fråga är central för de yrkesutövare som idag har 
tillstånd för pelagiskt fiske på kust- och regionkvoter. Både näring och 
myndighet bör särskilt beakta detta förhållande, inte minst för att säkerställa att 
rimlig lönsamhet kan upprätthållas över tid i systemet. 
 

2. Slutsatserna omfattar enbart pelagiskt fiske på regional- och kustkvoter och 
enbart i Östersjön inkl. Öresund.  
 

3. Systemet måste vara transparent i bl.a. hur fördelning av regional- och kustkvot 
sker: begränsningar kan vara befogade i respektive utvärderat område. Allt 
beroende på kvotens nyttjande. 
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4. Deltagarna var överens om att kustfiskekvoternas storlek ska vara tilltagna så 
att fisket i princip kan bedrivas utan stopp.  

 
5. Havs- och vattenmyndigheten håller samråd rörande hanteringen av dessa 

kvoter där företrädare för fiskets organisationer och länsstyrelserna deltar.  
 

6. Kustkommunernas intressen måste beaktas vid utformningen av föreskrifterna. 
Berörda kommuner bör utifrån den betydelse fiskets utveckling har, beredas 
möjligheter att lämna synpunkter till Hav i större utsträckning än tidigare. 
 

7. Krav på konsumkvalité för regional- och kustkvoter går inte att ställa på ett bra 
och genomförbart sätt. Marknaden förutsätts dock styra fisket mot 
konsumtionsändamål genom ett högre pris. 

 
8. Kvarstående frågor ska Havs- och vattenmyndigheten lösa tillsammans med 

näringen och länen. 
 

Kustkvoter 

9. Kustkvoter ska inte göras individuella. Överföringar mellan kustkvoter och 
Pelagiska systemet kan genomföras tillfälligt ett år i taget men ska inte vara 
permanenta. Vid överföringar ska det finnas god marginal kvar för att ge 
utrymme så att fisket på kustkvoten ändå kan bedrivas obegränsat resten av 
året. En möjlighet till överförbarhet mellan kustkvoterna i östra och västra 
Östersjön rekommenderas utifrån dessa premisser. 
 
Eventuellt överskott från kustkvoter, ska Havs- och vattenmyndigheten ha 
möjlighet att tillfälligt fördela från kustkvot till fartyg inom pelagiska systemet. 
 

10. För att bättre kunna övervaka nyttjandet av kustkvoten och för att kunna vara 
mer adaptiv i förvaltningen av de olika kvoterna föreligger behov av 
realtidsuppföljning. Detta gäller för regional- och kustkvoten och för såväl aktivt 
som passivt fiske. Hav har möjlighet att föreskriva om realtidsrapportering. 
Realtidens längd ska tillgodose det småskaliga passiva fiskets förutsättningar. 
En förutsättning är att detta inte medför en alltför tung administration för 
kustfisket.  
 

11. Länsstyrelserna förespråkar en höjning av kustkvoten för östra Östersjön till 3,5 
procent. Detta då den tidigare satta kvoten inte varit tillräcklig, vilket medfört 
behov av att öka kvoten. 
  
SFPO stödjer ur ett Östersjöperspektiv en sådan höjning, men poängterar att 
detta ställningstagande inte berör hur kustkvoten på andra kustavsnitt hanteras. 
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SPF PO menar att dagens system och kvoter räcker för att tillgodose vad som 
avsetts med ”fritt fiske" i de fall omfördelning underlättas. SPF PO kan dock 
acceptera en höjning enligt förslaget. 

 
En höjning till 3,5 procent kopplas till den ökade flexibilitet som föreslås mellan 
östra och västra Östersjön samt mellan kustkvoter.  

 
12. I Östersjön ska ransonering inte förekomma inom fisket i kustkvoterna i första 

hand.  
 

13. Havs- och vattenmyndigheten uppmanas att se över frågan om särskilda 
kustfisketillstånd för pelagiskt fiske för att bättre kunna bedöma nyttjandegraden 
inom kustfiskekvoterna. Vid rätt utformning kommer möjligheterna till 
nyrekrytering och att nå lönsamma företag att öka. 
 

14. Även regler kopplade till nyttjande kan behövas för att inte låsa in kvoten till 
fiskare som inte är aktiva. 
 

 

Regionalkvoter 

15. Havs- och vattenmyndigheten bör med utgångspunkt i regionalkvotens syfte se 
över kopplingen mellan regionalkvot och kustkvoter utifrån nödvändigheten av 
att det finns kvar ett pelagiskt fiske på östersjökusten. Det vill säga att det ska 
finnas fartyg med hemmahamn i Östersjön och det ska landas fisk i 
Östersjöregionen.  
 

16. Regionalkvoten behålls i första hand i den region/hamn där fiske försvinner. 
Möjligheterna för generationsskiften och återetablering när fartyg försvinner bör 
förenklas. Regionalkvoten behålls i nuvarande omfattning. 

  
17.  Länsstyrelserna framförde ett förslag att av beviljad regionalkvot ska varje år 

en procentsats återgå till Havs- och vattenmyndigheten för ny fördelning 
kommande året. Tappet i den regionala kvoten får ersättas genom att köpa kvot. 
Därmed ges utrymme till nyrekrytering. Om inget behov till nyrekrytering 
föreligger, delas den ”indragna delen” av regionalkvoten ut igen.  

 
18. Det finns behov av översyn av tillträdesregler i regionalkvoten och möjligheter 

till nyrekrytering.  
 

 

 


