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 De flesta företrädare för olika delar av yrkesfisket är nöjda med rapporten som helhet 

och anser att det är viktigt att yrkesfisket lyfts.  

 

 Insjöfisket saknas i stort sett. Inte med i DCF-rapporteringen, men kan inte utelämnas 

ur rapporten. Även bättre data för olika segment och regioner behövs (t.ex. generellt 

god ekonomi i kustnära fisket i norra Bottenviken).  

 

 Samhällsvärde – samhällsnytta? Är det samma sak eller olika saker?  

 

 Rapporten ska inte omfatta förvaltning av fisket. Val av förvaltningssystem påverkar 

dock fiskets ekonomi väldigt mycket. Man nämner inte heller den potential till bättre 

ekonomi som finns genom bättre kvotnyttjande. För många arter nyttjas bara en del av 

kvoten. En annan viktig faktor till låg lönsamhet som inte nämns är sälproblematiken.  

 

 Yrkesfiskares inkomster är lägre i Sverige än i våra nordiska grannländer där fiskare 

generellt tjänar mer än genomsnittet. Här nämns inte att just förvaltningssystem är en 

viktig faktor som skiljer länderna åt.  

 

 Schablonberäkningar av kostnader och löner överskattar framförallt det småskaliga 

kustnära fiskets kostnader.  

 

 En vanlig siffra i rapporter om yrkesfisket är det totala landningsvärdet– hade varit 

intressant med en diskussion om hur detta värde förhåller sig till fiskets vinster som mått 

på marknadsvärdet.  

 

 Konsumera färskt kontra förädlat – tjänar samhället på fler eller färre steg i 

livsmedelskedjan? Priset konsumenten betalar (eller är villig att betala) är oftast inte 

detsamma som det fiskaren får.  

 

 Multiplikatoreffekter – intressant, men lite luddigt hur det beräknas. Här skulle jag velat 

se en mer ingående beskrivning av kringliggande näringar.  

 

 Värdet av deltidsarbetande fiskares andra arbeten – hur ska dessa skattas? Detta är 40 

procent av fiskarkåren. Räknas deltidsarbete som plus eller minus för samhället eller 

spelar det ingen roll? Kopplat till detta är också möjligheten att bo och verka i 

kustsamhällen. Hur väger man in bidraget från fiskarens partner, barn mm till levande 

samhällen?  

 

 För fritidsfisket anges ofta siffror kopplade till årliga inköp av redskap, fiskedrag mm 

samt fiskeresor, hotellnätter och värdet av fritidsbåtar som används för fritidsfiske 

(faktiska inköp eller betalningsvilja?). Vad säger den typen av siffror jämfört med vad 

som föreslås i den här rapporten för yrkesfisket? 
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