
Hållbart och lönsamt kustnära yrkesfiske i Södra Bottenhavet 
 

Först ut på programmet var de Småskaliga kustfiskarna som tillsammans med Sportfiskarna gav sin bild av 

nuläget och med fokus på hur de upplever att bestånden av strömming och andra större matfiskar minskat 

längs med kusten vilket de ser bekymmersamt på.  

Havs- och vattenmyndigheten informerade först kort om de ändrade bestämmelserna som nu förbereds för 
fiske med syfte att säkra fiskbestånden längs med Södra Bottenhavets kust. Förslaget kommer att gå ut på 
remiss innan det beslutas. Därefter gick HaV vidare med information om fiskebestånd, kvoter och statistik 
för hur fisken idag fiskas upp – där det var tydligt att det är ett fåtal fartyg som tillsammans landar den 
övervägande delen av fisken i Östersjön idag. 
  

Dioxin i Östersjöfisken 
Livsmedelsverket informerade om dioxin i Östersjöfisken där 
det glädjande beskedet var att dioxinhalterna som mäts 
regelbundet succesivt minskar. Men samtidigt som 
dioxinhalterna sjunker så sänks också nivåerna för vad som 
rekommenderas som högsta nivåer, vilket gör att 
Livsmedelsverkets rekommendationer gällande fet fisk från 
Östersjön kvarstår. De är tydliga med att fisk är ett bra 
livsmedel vilket också gäller feta fiskar från Östersjön, även om 
de inte bör överkonsumeras av barn och fertila kvinnor. 

 
LRF informerade om hur man inom jordbruket samlas och driver gemensamma frågor och lyfte möjligheten 
till ett samarbete mellan LRF och yrkesfisket då de har många gemensamma intressen, inte minst kopplat 
till lokal matproduktion.  
 
Livsmedelsstrategi för Gävleborgs län 
Tillsammans med Länsstyrelsen berättade de också om 
den livsmedelsstrategi som tagits fram för Gävleborgs 
län där den lokalt fångade fisken är en del av helheten.  
 
Eldrimner avrundade med att lyfta fisken som 
mathantverk och den potential som finns att utveckla 
sitt företagande genom ökad förädling och nytänkande 
– där lyftes två av konferensdeltagarna som goda 
exempel som tidigare belönats med SM-medaljer för 
sina fiskprodukter.  
 
Stort engagemang och starka åsikter 

Att det fanns engagemang och starka åsikter kring 
ämnet för dagen gick inte att ta miste på. Flera 
deltagare i publiken tog chansen att diskutera med 
varandra och med föredragshållarna.  
 
Enligt den deltagarutvärdering som gjordes så var 
de allra flesta mycket nöjda med arrangemanget, 
hade fått nya kontakter och ny kunskap. Många 
önskade fler liknande aktiviteter i framtiden där 
exempel på ämnen som önskades var säl och skarv, 
ökat samarbete mellan fiskets olika aktörer samt 
goda inspirationsexempel på företagsnivå. 

  
 



Tre planerade radioinslag  
Med på konferensen fanns en journalist från Sveriges 
Radio P4 som efter konferensen berättade att de 
planerade för tre inslag kopplat till konferensens innehåll.  
 
Det första inslaget om minskade dioxinhalter i laxen har 
redan sänts på SR P4 Gävleborg (lördag 16 mars) som 
spreds till fler P4 områden och vidare till bland annat 
notiser i Expressen och Aftonbladet 
 
- Så här många har vi nog inte samlats kring yrkesfisket på femton 
år härikring, det känns riktigt bra, utbrast en av deltagarna.  

 


