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Hur ser framtiden ut?



Finns förutsättningar för en framtid?



Hur står det till med strömmingsbeståndet?

Yrkesfiskets landningar av strömming



Sportfiske efter strömming

• 2004 Gävle Dagblad ”Det var minst 
200 personer som fiskade strömming 
från kajen i Fredriksskans på 
annandag pingst. Tillgången på 
strömming var mycket god..”

• 2018 Inte ens i farleden i Öregrund går 
det att få en stekpanna strömming…

= Slut?

= Fortfarande fungerande

Kända strömmingsfiskeplatser



Hur står det till med kustfiskbestånden?

• Strömming
• Gädda
• Öring
• Ål
• Lake?
• Sik
• Abborre



Det finns en art som går väldigt bra

Förluster i kylvattenintaget i Forsmarks kärnkraftverk
På våren; totalt 38 milj fiskar varav 37 milj storspigg  
(SLU Aqua reports 2018:14)



Gädda & abborre eller storspigg
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Rovfisksystem eller spiggsystem?

Mindre “betare”

(tångmärlor m fl) 

Mera trådalger

Mindre rovfisk

Mera småfisk

(spigg m.fl.)



Stor strömming äter spigg.
Hur viktig är strömmingens roll i ekosystemet?



Vart tog den stora strömmingen vägen?



Så här ser det 
pelagiska fisket ut

AIS-data, motorstyrka gånger tid som ett 
ansträngningsmått. (SLU Opublicerat) 



Det här är frågor vi ställer oss:

• Varför går det knappt att fånga 
strömming längs kusten?

• Industrifisket Bottenhavet
• Vem fiskar?
• Vart landas fångsten?
• Vad blir det av fångsten?
• Är det hållbart?

• Bifångster?
• Hur mycket fångas?
• Hur kontrolleras det?
• Är det hållbart?

• Kaskadeffekter i ekosystemet?
• Hur påverkas resten av 

ekosystemet när den stora 
strömmingen försvinner?

• Vad får det för effekter på 
kustfiskbestånden? 

• Är det hållbart?



Låt strömmingen växa sig stor!?

• Hållbart småskaligt yrkesfiske
• Hållbart kustnära sportfiske
• Hållbar balans i ekosystemet
• (mindre sälproblem?)



Vi ställer frågan till ansvarig förvaltare av 
havets resurser (HaV)
• ”Vi arbetar för levande hav 

och vatten”
• Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig 

miljömyndighet. Vi arbetar för att lösa viktiga 
miljöproblem och skapa en hållbar 
förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

• Vi arbetar på regeringens uppdrag och i 
medborgarnas tjänst. Grunden för vårt ansvar finns 
att läsa i instruktionen för myndigheten. Här står 
bland annat att vi ska arbeta med bevarande, 
restaurering och hållbar användning av sjöar, hav 
och vattendrag. 

• Som miljömyndighet ska vi vara pådrivande, 
stödjande och samlande vid genomförandet av 
miljöpolitiken och arbeta för en hållbar 
förvaltning av fiskeresurserna

• HaV’s vision
• Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje 

och nytta för alla
• Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas 

men inte överutnyttjas. Vi utgår från 
ekosystemens och människans behov nu och 
i framtiden. Detta gör vi genom att samla 
kunskap, planera och fatta beslut om insatser för 
en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och 
förankrar vi vårt arbete med alla berörda, 
nationellt såväl som internationellt.


