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Särskilt yttrande 

Bilaga till rapporten Ett system för regional- och kustkvoter från 2019                    

(2018-06-11) 

 

På några punkter är jag inte enig med det som står i rapporten och jag vill därför 

förtydliga min inställning. 

Propositionen 2008/09:169 om Överlåtbara Fiskerättigheter innehåller ett antal 

skrivningar som syftar till att bevara och utveckla lokalt fiske efter sill och skarpsill 

i Östersjön, bl. a.: 

Sid 17: 

”Regeringen instämmer i synen på att en alltför stor ägarkoncentration liksom 

bristande regional balans bör motverkas. En balanserad struktur i enlighet med 

artikel 11.1 i rådets förordning av den 20 december 2002 (EG) nr 2371/2002 om 

bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den ge-

mensamma fiskeripolitiken bör eftersträvas. Det är därför viktigt att endast en del 

av den för Sverige tillgängliga kvoten för pelagiskt fiske fördelas med överlåt-

barhet så att Fiskeriverket även framdeles kommer att ha goda möjligheter att 

tillgodose regionala och småskaliga fiskeintressen.” 

Sid 20: 

”För att säkerställa att delar av den svenska kvoten kan avsättas för att gynna det 

kustnära, småskaliga fisket i s.k. kustkvoter eller för att ta regionala hänsyn bör det 

tydliggöras att fiskerättigheter endast kan grundas på den delen av den svenska 

kvoten som fördelas på fartygsnivå.” 

Detta är ju grunderna för hanteringen av regional kvot och kustkvot när det gäller 

fisket efter sill och skarpsill i Östersjön. Det är inte helt klart vilken myndighet som 

har övertagit Fiskeriverkets ansvar när det gäller dessa frågor. Havs- och 

vattenmyndigheten har ju instrumenten när det gäller reglering av fisket men 

Jordbruksverket har uppdraget att främja fiskenäringens utveckling. Och avsikten 

med kustkvot och regional kvot är ju onekligen att främja en regional utveckling. 

Olägenheterna med en för liten kustkvot för sill och skarpsill i östra Östersjön har 

sedan systemet infördes 2009 varit betydande. Snörpvadsfisket efter sill i Blekinge 

har vid flera tillfällen stoppats under säsongen. Att fisket sedan har öppnats igen i 

juli har varit en klen tröst för snörpvadsfisket eftersom sillen då har försvunnit ut 

på djupare vatten. Nya fiskare har vid flera tillfällen nekats tillträde till fiske efter 

sill på kustkvoten. Det gäller både fiske med snörpvad, garn och trål med fartyg 

under 12 meter. Jag menar att detta är effekter som strider mot riksdagsbeslutets 

intentioner. 

Jag stödjer förslaget att kustkvoten för 2019 höjs till 3,5 % av den svenska kvoten, 

men jag anser att denna siffra bör kunna omprövas årligen och höjas ytterligare om 
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det finns behov av detta. Jag menar att det finns stöd för en sådan syn på frågan i 

riksdagsbeslutet från 2009. 

Jag är inte enig med övriga i gruppen om behovet av särskilda kustfisketillstånd för 

pelagiskt fiske. Jag menar att det finns betydande risk för att ett sådant förfarande 

kommer att begränsa möjligheterna till en regional utveckling av fiske efter 

pelagiska fiskarter. 

Jag ser också gärna att det öppnas möjlighet för fartyg som fiskar torsk att fiska sill 

på den regionala kvoten. Historiskt sett så är det så som trålfisket i Blekinge har fått 

hållbarhet i sin verksamhet, genom att kunna växla mellan sill- och torskfiske under 

olika perioder. De begränsningar när det gäller olika arter som har införts i 

fiskemöjligheterna har starkt medverkat till att det nu finns väldigt få trålare kvar i 

Blekinge. 

Slutord 

Sillfisket är nu nästan det enda fiske i Blekinge som har utvecklingsmöjligheter. 

Samtidigt så är det inte att räkna med att småskaliga fiskare i Blekinge inom 

överskådlig framtid kommer att ha möjlighet att köpa pelagiska fiskerättigheter. 

Ålfisket är stängt för nya fiskare och har en osäker framtid, laxfisket har i ett 

nationellt beslut flyttats till älvmynningar i Norrland och förvaltningen av 

torskfisket har havererat fullständigt. Jag menar att det finns gott stöd i Agenda 

2030 och målet om att säkerställa tillträde för småskaliga fiskare till marina resurser 

för att tillåta en utveckling av lokalt fiske efter sill och skarpsill i Östersjön. 
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