
Fiskar och fi ske
i Sverige

Skarpsill (Sprattus sprattus)
Finns från Östersjön till Nordsjön och i norra Medelhavet. Sill 
och skarpsill är olika arter fast de kan vara ganska lika upp till 
12 cm. Ligger ryggfenan bakom bukfenan är det en skarpsill. 
- Av skarpsill blir det aldrig någon ”riktig” sill...

Sill (Clupea harengus)
Finns från Bottenviken ut till hela Nordatlanten. Strömming 
kallas sillen norr om Kalmarsund. Biologiskt är det dock en enda 
art från Västkusten till Bottenhavet, med många lokalformer som 
har olika tillväxt och livslängd.

En publikation från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)



Vårt fi ske
Varför fi ske?   
• Fisk och skaldjur är viktiga delar i havens och sjöarnas ekosys-
tem, samtidigt som de är betydelsefulla naturresurser. Samhället 
ansvarar för förvaltningen av dessa resurser, vare sig de exploa-
teras eller inte. Viktiga instrument för detta är miljö- och fi skeri-
politik, samt internationella överenskommelser. 

• I princip regleras fi ske på allmänt vatten av Fiskeriverket och av 
EU när det gäller kvoterade arter som torsk, lax, sill med fl era.

• Fisk och skaldjur är viktiga livsmedel och vi importerar årligen 
200 000 ton. Exporten är 270 000 ton, men utgörs till stor del av 
mindre värdefull fi sk, som går till framställning av fi skmjöl och olja.

• Yrkesfi sket bidrar till inkomster och sysselsättning i kustområden 
och glesbygder. Direkt och indirekt (beredningsindustri, detaljhan-
del m.m.) är omkring 10 000 personer verksamma inom näringen i 
Sverige.

• Fritidsfi sket (husbehovs- och sportfi sk) är en av våra viktigaste fri-
tidssysselsättningar. Fisketurismen skapar snabbt ökande ekonomiska 
värden, framför allt i glesbygder.

• Fisket engagerar alltså många människor och får allt större politisk 
betydelse.

Världsfi skets betydelse 
för människan
År 2000 landades 95 miljoner ton fi sk och skaldjur, varav 86 kom från haven 
och 9 från sötvatten. Till detta kom 36 miljoner ton som odlades. Fångsterna 
i haven och i sötvatten var främst fi sk men från i synnerhet haven kommer 
även musslor, bläckfi sk och kräftdjur. Vattenbrukets skördar utgörs framför 
allt av fi sk i sötvatten, men i marina områden främst av kräftdjur, musslor 
samt marina alger (tång). En del av den landade fi sken äts inte direkt av 
människor, utan 30 miljoner ton omvandlas till 6 miljoner ton fi skmjöl som 
används till djurfoder. Borträknas denna andel, räcker fångsterna till ca 16 kg 
per världsmedborgare. 

Om man jämför mängderna djurprotein som vi tillgodogör oss från land respek-
tive vatten, så utgör fi sk och skaldjur 17%. Motsvarande siffra är 6% för fi sk- 
produktionen i jämförelse med djur- och växtprotein sammantaget. För Sverige 
är siffrorna 12 respektive 8%.  

Sveriges fi ske
Totalt ligger Sverige på 35:e plats i den globala fångstlistan, vilken toppas 
av Kina och med Peru på andra plats.

Det svenska yrkesfi sket domineras kvantitativt och värdemässigt av 
havsfi sket. Den långsiktiga årliga genomsnittsfångsten torde kunna vara 
250 000–300 000 ton, förutsatt att fi sket bedrivs med hänsyn till den 
stora naturliga variation i årsklasstorlek som många fi skarter uppvisar. 
De största fångsterna tas nu i Östersjön, men så har inte alltid varit 
fallet. Under en ”sillperiod” på 1800-talet togs vissa år mer sill enbart 
i Bohuslän än vad hela det svenska fi sket ger idag. 

För att bedriva yrkesfi ske i Sverige krävs att man antingen har yrkes-
fi skelicens, vilka beviljas av Fiskeriverket, eller att man äger fi ske-
rätten på enskilt vatten. Yrkesfi skarena måste föra loggbok över 
sina fångster och dessa uppgifter samt uppgifterna från mottag-
ningsställen är primärmaterialet för fi skeristatistiken. 

Det fi nns inga stora, nya och outnyttjade fi skeresurser i 
våra vatten. För ett livskraftigt yrkesfi ske och attraktivt 
fritidsfi ske krävs därför ett förbättrat utnyttjande av fi sk-
bestånden. Ökade regleringar av fi sket är nödvändiga på 
grund av fi skefartygens alltmer effektiva fångstmetoder. 
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Yrkesfi sket i havet 1990-2001
Det svenska yrkesfi skets fångster i havet, uttryckt som landad mängd (tusentals ton) och värde uttryckt i miljoner 
kronor (i första handelsled) framgår av tabellen nedan. För år 2000 fördelade sig fångsten i olika havsområden 
med 4% i Atlanten, 11% i Nordsjön, 17% i Kattegatt och Skagerrak och 68% i Östersjön. Fångsten av torsk in-
bringade 310 miljoner kronor, foderfi sk 190 miljoner kr och sill 110 miljoner kr. Därefter följde 
havskräfta 97 miljoner kr och nordhavsräka 90 miljoner kr.

Med sill menas både sill och strömming, Clupea harengus; 
skarpsill, Sprattus sprattus kallas i Östersjön även vassbuk. 
Foderfi sk inkluderar både sill och skarpsill, och på senare 
år även tobis. Huvuddelen av foderfi sken används till 
framställning av fi skmjöl och fi skolja. Av fem kilo fi sk får 
man ett kilo fi skmjöl och beroende på fi skens fettinnehåll 
olika mängder fi skolja. Fiskmjölet används huvudsakligen 
av djurindustrin att föda upp kyckling, svin och tidigare 

också nötkreatur. Ca 35% av totalmängden används till 
framställning av foder till fi skodlingar, dock används inte 
fi skmjöl från Östersjön till sådant foder, eftersom det 
innehåller för höga halter av dioxin, PCB och andra toxiska 
substanser.

Fiskeriverket ger årsvis ut ”Fakta om svenskt fi ske och 
fi skkonsumtion”. Ytterligare statistik och information om det 

svenska fi sket fi nns på verkets hemsida (www.fi skeriverket.se). 
Internationella havsforskningsrådet publicerar regelbundet 
beståndsuppskattningar och råd till fi skeriförvaltningen för 
Nordostatlanten (www.ices.dk). En översikt över världens fi ske 
och vattenbruk görs vartannat år av FAO och publiceras i 
rapporten ”The State of World Fisheries and Aquaculture”. Varje 
år publiceras också fångststatistik för fi sket och produktionen i 

vattenbruket (www.fao.org).  

Denna skrift kommer i huvudsak att behandla yrkesfi sket i öppna 
havet. För att komplettera bilden behandlas även kustfi sket, insjö-
fi sket, vattenbruket och fritidsfi sket.

Kustfi sket
Kustfi sket har under det senaste decenniet rönt 
allt större intresse inom såväl EU som i Sverige, 
inte minst för dess betydelse för en levande kust-
bygd. Risken för överexploatering av hela bestånd 
är mindre i småskaligt kustfi ske än i det storskaliga 
utsjöfi sket. Kustfi sket utnyttjar ett fl ertal olika arter 
och dessa har ofta ett högt kilopris. 

Yrkesfi skets fångster längs kusten ingår i statistiken 
över havsfi sket. Kustfi sket bedrivs dock ofta i kombi-
nation med andra näringar (förr främst jordbruk och 
kustsjöfart, numera oftast servicenäringar) och gränsen 
mellan yrkes-, binärings- och husbehovsfi ske är ofta fl yt-
ande. Dessvärre saknas goda data över fångsterna i bi-
näring-, husbehovs- och sportfi sket. Det är dock troligt att 
dessa fångster är avsevärda och i många områden större än 
fångsterna i det kustnära yrkesfi sket. 

På västkusten är allt fi ske fritt, med undantag för ostronfi sket. 
Längs ostkusten är handredskapsfi sket fritt sedan 1985, medan 
annat fi ske ofta regleras av fi skevattenägaren. Generellt går 
gränsen för trålfi sket 4 nautiska mil utanför baslinjen (se 
avsnittet Fiskets förvaltning), utom utanför Halland där gränsen 
är 3 nautiska mil och i vissa defi nierade s.k. infl yttningsområden 
där trålning är tillåtet närmare land. Nya regler har införts för 

240 87 89 8 0.8 49 0.7 1.1 1.5 0.8 1.1 890

230 96 73 9 0.2 40 1.3 1.3 1.8 1.0 0.8 890

300 94 170 54 1.6 19 2.8 0.8 2.1 1.1 0.9 740

340 65 230 93 3.3 16 4.2 0.9 2.2 1.1 0.9 740

380 53 270 140 7.5 27 4.6 0.8 2.6 1.1 0.7 880

400 56 290 140 5.2 29 1.7 0.9 2.7 0.9 0.5 910

360 58 250 160 5.4 36 1.5 1.1 2.2 1.0 0.6 980

350 45 250 150 4.2 30 1.4 1.1 2.4 0.9 0.5 1 000

400 36 320 190 4.5 20 1.6 1.3 2.3 0.5 0.5 1 100

330 46 240 140 5.0 20 1.6 1.3 2.3 0.6 0.4 960

330 56 230 120 4.5 20 1.3 1.2 2.1 0.5 0.4 960

300 68 180 4.9 21 1.4 1.1 1.9 0.4 0.3 1 200

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001, prel

Totalt

tusen ton

Sill för

konsumtion

Foderfisk

totalt

Varav skarpsill

från östersjön

Makrill Torsk Gråsej Havskräfta Räka Ål Lax Miljoner

kronor

3



att begränsa fi sket i kustområdena. Trots dessa 
begränsningar kan fi sket i öppet hav missgynna 
kustfi sket, vilket måste beaktas i förvaltningen. 
En beståndsförvaltning för kustområdena skall även 
syfta till att bevara den biologiska mångfalden. Detta 
är innebörden av våra svenska miljömål liksom i begrepp 
som ”integrerad kustzonsförvaltning”, vilka ingår i FAOs 
kod för ansvarsfullt fi ske. 

Yrkesfi sket i inlandsvatten
Yrkesfi sket i inlandsvatten, uttryckt i ton och ekonomiskt värde. Till detta skall läggas fi sket efter fl od- och 
signalkräfta, som tyvärr inte redovisas korrekt i den offi ciella statistiken men som torde uppgå till ca 200 ton.

I svenska insjöar fi nns ca 200 licensierade yrkesfi skare och dessutom 
ett antal fi skare som säsongmässigt bedriver ett mer eller mindre 
yrkesmässigt fi ske men utan yrkesfi skelicens.  Framför allt är det de 
expanderande signalkräftbestånden som exploateras med stöd av 
enskild fi skerätt.

Fisket i Syd- och Mellansverige bedrivs företrädesvis med fasta red-
skap (ryssjor och liknande) under den varma årstiden och med nät 
resten av året. I de djupa sjöarna Vänern och Vättern förekom-
mer dock nätfi ske även under sommaren. Nät används året om i 
de Norrbottniska sjöarna, där dock fi sket är mer koncentrerat till 
höstmånaderna. Den generellt viktigaste arten för insjöfi sket är 
gös, följd av siklöja för romberedning (för närvarande främst i 
Vänern). Andra viktiga arter är ål, sik, gädda och kräftor.

I samtliga svenska insjöar, utom Vänern, Vättern, Mälaren, 
Hjälmaren och Storsjön i Jämtland, är fi skerätten i enskild 
ägo. I de uppräknade stora sjöarna är fi skerätten generellt 
enskild ut till 300 m från stranden, varefter någon typ av all-
mänt vatten vidtar och handredskapsfi sket är fritt. Eftersom 
fi skerätten i insjöar till övervägande del är i enskild ägo, 
kan Fiskeriverket bara reglera fi sket i de stora sjöarna och 
i kustvattendrag upp till första vandringshindret räknat 
från havet. I övriga sjöar är det upp till fi skerättsägarna 
att besluta om regler, vilket kan ske inom ramen för 
fi skevårdsområdesföreningar.

Fisketrycket i insjöarna regleras genom redskapsbegräns-
ningar och genom begränsningar av antalet yrkes-

fi skelicenser. Redskapens utformning, tillåtna maskvidder, 
storleken på näten är också reglerade. Andra fi skevårdande 

åtgärder är t.ex. fredningsområden, fredningstider och 
minimimått. Ett underlag för beslut om regleringar utgör den 

fi skestatistik som grundar sig på fångstdata (fi skeloggbok) som 
licensierade fi skare måste föra. Regleringarna är oberoende 

av EU:s regelverk, vilket endast i generella avseenden omfattar 
svenska inlandsvatten. 

Människor har under århundraden utnyttjat insjöarnas fi sk-
resurser intensivt, varför vi idag till stor del saknar kunskap 

om hur fi skbestånden skulle se ut ifall de inte exploaterades. 
Våra möjligheter att bedöma om och var ett alltför intensivt 

fi ske äger rum är därför begränsade, varför vi inte heller enkelt 
kan bedöma insjöfi skets ekologiska effekter. I vissa sjöar, liksom 

i en del kustområden, har yrkesfi skarena problem med det 
ökande beståndet av skarv. Dessa skadar redskap och konsumerar 

betydande mängder fi sk. I vissa vatten kan det också föreligga 
konkurrens mellan yrkes- och fritidsfi ske. Fritidsfi sket fångar årligen 

20 000–30 000 ton i inlandsvatten. Jämför yrkesfi skarenas fångster 
som uppgår till ca 2 000 ton.
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Vattenbruk
Svenskt vattenbruk har tre huvudsakliga inriktningar: (1) livs-
medelsproduktion (fi sk, kräftdjur och musslor), (2) produktion av 
laxungar (smolt) som sätts ut för att kompensera för förstörda lek-
miljöer i våra älvar och (3) produktion av stor fi sk för utsättning 
i så kallade put and take vatten. Det samlade värdet av vattenbru-
ket är svårt att beräkna från tillgänglig statistik, men värdet av 
matfi skproduktionen ges nedan.

Fritidsfi ske
Fritidsfi ske är ”fi ske bedrivet på fritid med handredskap (framför 
allt spöfi ske och annat krokfi ske) eller andra redskap som nät, 
ryssjor, mjärdar mm”. Om fångsten endast tas med handredskap 
kallas det sportfi ske. Turistfi ske är det när fi skaren övernattar utan-
för hemmet/fritidshuset under minst en natt. Fisketurism är en ung 
näring som inbringar betydande inkomster i vissa glesbygder. 
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Fiskets miljöeffekter
Fiskets mest direkta miljöeffekt är att påverka fi skpopulationers storlek och 
struktur. Detta gäller både målarter (arter som fi sket inriktas mot) och arter 
som fångas oavsiktligt (bifångst). Många bestånd har reducerats kraftigt av 
intensivt fi ske. Det fi nns även effekter på den fysiska miljön. Bottentrålning ger 
djupa spår i mjukbottnarna och påverkar därmed bottenlevande djur. Även 
trålning på hårda bottnar påverkar djursamhällen. Detta gäller i synnerhet 
områden på svenska västkusten, där dessa bottnar kan ha en mycket väl 
utvecklad fastsittande fauna som bland annat omfattar revbildande koraller. 
Dessa störningar kan resultera i förändrade artsammansättningar, t.ex. att 
opportunistiska arter förökar sig snabbt när målarten minskar.

Från våra egna vatten fi nns fl era exempel på hur misslyckad fi skeriförvalt-
ning orsakat omfattande ekologiska förändringar. När torsken i Östersjön 
överfi skades resulterade detta i en kraftig ökning av mängden skarpsill 
och det är möjligt att detta i sin tur bidrog till att strömmingen blev mager 
och dess tillväxt minskade. Ett annat exempel är den kraftiga exploate-
ringen under 1960-talet av sill, makrill och även bottenlevande fi skarter 
i Nordsjön. När dessa fi skar minskade, ökade mängden av de s.k. oppor-
tunistiska arterna som skarpsill, vitlinglyra, glyskolja och tobis. 

Vid reglering  av fi sket är det således viktigt att ta hänsyn till att enskilda 
arter inte lever isolerade, utan att de påverkar sin omgivning - en sådan 
ansats brukar kallas ekosystemförvaltning. Ekosystemet måste ses som 
en helhet, med plankton, bottenfaunan, bytesfi skar och matfi skarter. 

Det kan ibland vara svårt att skilja mellan fi skets inverkan på bestånden 
och effekterna av andra faktorer, som exempelvis klimat, rovdjur och 
föroreningar. Regionalt kan exempelvis syrebrist göra att leken miss-
lyckas eller begränsas, t.ex. i Östersjön där tillgången på vatten med 
tillräckligt höga salt- och syrekoncentrationer kan inskränka sig till 
små områden i Bornholmsbassängen. I Kattegatt har det tidvis också 
varit syrebrist i bottenvattnet, vilket framför allt påverkat havskräf-
tans möjligheter att överleva. När miljöförhållandena på detta sätt 
är ogynnsamma, är det extra viktigt att fi sketrycket minskas. 

Generellt kan inte föroreningar ges skulden  till nedgången i våra 
fi skbestånd - den viktigaste orsaken är ett alltför intensivt fi ske. 
Däremot har föroreningar med tungmetaller och klorerade kol-
väten resulterat i att myndigheter av hälsoskäl avrått från alltför 
stor konsumtion av fi sk från vissa områden.

Gös Stizostedion lucioperca
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Torsk 2001 Skarpsill 2001 Sill 2001 

Svenska landningar av sill, skarpsill och torsk under 1991 och 2001. Under den aktuella 10-års perioden har torskfi sket för-
skjutits söderut, mot området kring Bornholm. Som ett svar på den ökade tillgången på skarpsill i Östersjön och det kraftigt 
ökade svenska industrifi sket efter denna, har fångsterna ökat i både omfattning och geografi sk utbredning. Fångsterna av 
sill och strömming sker i samma områden under bägge perioderna. Som framgår av kartorna, begränsades inte våra fi skares 
fångster till den egna fi skezonen utan ägde även rum på andra nationers fi skezoner. Detta är ett resultat av att kuststater 
köper, säljer och byter fångstkvoter med varandra.

Fångster 1991/2001

Yrkesfi sket
Makrill Scomber scombrus
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För år 1989, se sid 103 och 104 i Sveriges Nationalatlas. Hav och kust.



Tusentals kronor / Ton fisk
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”Överallt är nämligen rikedomen på fi sk så stor att man med 
största lätthet kan fånga den med alla möjliga slags fi skbrag-
der, till och med om man fäster en vid var lem av sin kropp, 
helst i havsvikar och fl oder, dit fi skarna i stora skaror söka sig 
in för att där kunna leva i större lugn och ro och slippa alla 
stormar. Men de äro icke trygga på något ställe, där den lis-
tiga människan har någon möjlighet att komma åt dem” 

Olaus Magnus 1555

Svenskt fi ske förr och nu
Mellan 1914 och 2001 har fångsten per yrkesfi skare ökat dramatiskt (omkring 25 ggr)
medan antalet fi skare minskat till en tiondedel!
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Antal yrkesfiskare Landad vikt i ton Fångst per yrkesfiskare Antal fiskefartyg

* I jöfi k j i äk

Röding Salvelinus alpinus
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Koncentraionen inom fi skenäringen har ökat. Färre båtar fångar idag 

mera fi sk än på 1970-talet. Diagrammet visar antal fi skare i svenskt 

havsfi ske samt fångsten och fångstvärdet per fi skare i tusentals kronor.



Tråldrag i Nordsjön med LL 398 ”Ferder” från Kungshamn. På frimär-
ket syns Gunnar Olofsson,  Harry Pettersson, Verner Samuelsson och 
Gunnar Carlsson, båtens ägare. Frimärket är från 1974
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Båtar och fartyg

Ett fartyg utrustat för yrkesmässigt fi ske kallas enligt EU:s regler för fi skefartyg. Har det en längd av minst 

12 meter och en bredd av minst 4 meter kallas det fi skeskepp, annars fi skebåt. 

Bilden visar 4 typer av fi skefartyg i den svenska fl ottan. Den minsta (överst) är en fi skebåt på 8–10 meter, 

oftast i plast. Det största är ett fi skeskepp för trålning och ringnotsfi ske på över 40 meter, byggt i stål. 

Däremellan ligger ett modernt mindre stålfartyg, ca 15 meter, som används för olika slags fi sken samt 

en trålare byggd i trä på drygt 20 meter. Det var denna sistnämnda typ av fartyg som användes av 

fi skarna på frimärket ovan.

För yrkesfi ske behövs yrkesfi skelicens och fartygstillstånd.

Redskapstyper som använts i svenskt fi ske

Trålar

Pelagiska trålar (fl yttrålar för en eller två båtar att fånga pelagiska fi skar med). 

Bottentrålar - exempelvis fi sk-, räk- och kräfttrål.

Snurrevad

Mest för bottenfi sk

Vadar

Snörpvad för pelagisk fi sk som sill. Landvad för olika arter som exempelvis lax.

Not

Liknande landvad, används bland annat vid laxfi ske i älven.

Garn

Flyt- eller drivgarn samt bottensatta garn.

Fällor

Ryssjor - för gädda och ål med fl era. 

Tinor - för krabba, hummer och havskräfta med fl era. 

Bottengarn - exempelvis ålbottengarn.

Krok

Backor (västkusten), långrev (ostkusten), drivlinor.



Tyngder

Trålbord

Exempel på redskap
 inom yrkesfi sket

Flyttrål för fångst av sill och skarpsill. 
Dessa redskap dras genom vattnet av antingen två fartyg som partrålar eller av en ensam fi skebåt. I det 
senare fallet är trålen försedd med trålbord. Dessa kan liknas vid stora skivor som monteras i en viss vinkel 
mot fartygets färdriktning. Genom detta arrangemang strävar trålborden att gå ut åt sidan, och på så sätt 
öppnar de upp trålen så att denna blir som en strut som dras genom vattnet.

Snörpvad och ringnot är gigantiska nät, som kan vara 
över 1 000 m långa och 200 m djupa. Noten läggs ut 
i en ring kring en ansamling av fi sk, och dras sedan 
ihop i bottnen. På detta sätt stängs fi sken in i en stor 
säck som sedan tas ombord på fi skefartyget. Används 
för fångst av framför allt sill, skarpsill och makrill.

Bilden visar en snörpvad och är ur Olof Hasslöfs bok 
Svenska Västkustfi skarna. Ringnotar är en senare kon-
struktion och dessa är ännu större.
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Boj Boj

12 m

6–12 m

Codend 6 m

Diagonalmaska Fyrkantsmaska

3,54 m

Vid fi ske med fasta redskap, som lax-ryssjor/fällor, kan sälar orsaka 
stora problem genom att attackera fångade fi skar som befi nner sig 

inne i fi skhuset. Dels gör bitskador på fi sken att den inte kan säljas 
och dels kan det bli hål i nätet så att fi sken kan simma ut. För att und-

vika att sälar kommer åt fi sken, konstruerades fi skhuset med dubbla 
”väggar” som hålls isär av styva ringar. Vid vittjningen kan hela fi sk-

huset lyftas till ytan genom att pontonerna fylls med luft. Konstruk-
tionen kallas för Push-up-fällan.

Uppfi nnare: Christer Lundin, Harmånger Maskin & Marin AB, som 
2002 belönades med Årets skarpsill av Kungsfenan - The Swedish Seafood 
Award.

Bottentrål används för fångst av arter som lever nära havsbotten (som torsk, 
kolja, plattfi skar, havskräfta, räka). Liksom fl yttrålen dras bottentrålen genom 

vattnet av ett fi skefartyg, men nederdelen av detta redskap släpas längs bottnen. 
För att selektera ut stor bottenfi sk, vid exempelvis trålfi ske innanför trålgränsen, 

skall varje strut vara försedd med en så kallad rist där spaltavståndet ej får över-
stiga 35 mm (vid fi ske efter havskräfta). För att skydda trålens undersida mot hårda 

bottnar får rullar och skyddslyft användas

En ny  konstruktion är BACOMA-trålen. 
Beteckningen BACOMA står för BAltic COd MAnagement. I slutet av trålen, fi nns ett 

område (BACOMA-panelen) där maskorna ”roterats” 45°. När trålen dras genom vattnet, 
kommer dessa maskor att hålla sig öppna, till skillnad från traditionellt monterade maskor 

som tenderar att dras samman. Vid fi ske innebär detta att små fi skar kan simma ut ur 
trålen genom de öppna maskorna i BACOMA-panelen. Avsikten med konstruktionen är att 

minska fångsterna av alltför små fi skar.

Konstruktör av BACOMA-trålen: 
Vesa Tschernij, Iconex Ltd/AB, 

Pargas, Finland. Belönades 2002 
med Kungsfenan - The Swedish Sea-
food Award. Denna trål ingår i EU:s 

regelverk.
11
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Svensk fi skindustri
Landningsvärdet i det svenska fi sket är 1,6 miljarder kronor per år. En 
del av fi sken exporteras medan annan förädlas. Vi importerade råvaror 
och färdiga fi skprodukter till ett värde av 7,7 miljarder medan vår 
export utgjorde 4,9 miljarder kronor år 2001. Svenska konsumenter 
betalade år 1999 drygt 9 miljarder kronor för fi sk och fi skprodukter. 

Fisket är en ekonomisk verksamhet som följer marknadens lagar. 
Dess ekonomiska betydelse kan illustreras med förädlingsvärdet, 
som är en nationalekonomisk term som används i samband med 
nationalräkenskaperna. Förädlingsvärdet för en sektor utgör dess 
bidrag till bruttonationalprodukten (BNP). 

En undersökning av fi skerinäringens förädlingsvärde sedan 1950 
visar tydligt att 1960-talet var det ekonomiskt mest framgångs-
rika decenniet för det svenska fi sket. Då låg näringens bidrag 
till bruttonationalprodukten på över 0,7 miljarder kronor, till 
skillnad mot 0,3–0,4 miljarder kronor före och efter.

Fiskets betydelse i förhållande till jordbruket framgår av bådas 
förädlingsvärden. För fi sket var det i löpande priser 0,5 miljarder 

kronor för år 1998, medan förädlingsvärdet för jordbruket var 11,7 
miljarder kronor. I jordbrukets siffra är både animalieproduktion och 

gröda hoplagda och går ej att särskilja.

Yrkesfi skets emotionella och kulturella värden går inte att mäta i pengar. 
I många glesbygder är fi sket ett viktigt inslag i kulturmiljön. När det gäller 

fi skets värde i allmänhet måste vi också komma ihåg fritidsfi sket. Även dess  
socioekonomiska betydelse är mycket stor, både i havet och inlandsvatten.

Siklöja Coregonus albula

Import

7,7 miljarder

Vattenbruk

0,1 miljarder

Export

4,9 miljarder

Konsumtion (1999)

9,3 miljarder

Svenskt fiske

Landningar i Sverige

1,2 miljarder

Landningar utomlands

0,4 miljarder

Beredningsindustri

Handel
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Konsumtion 
och produkter
Den svenska fi skkonsumtionen beräknas till 18 kg per person 
och år. Av detta är 5,7 kg färsk fi sk, 2,1 kg djupfryst, 7,1 kg 
konserver samt 3,1 kg kräftor och musslor som färska eller 
konserver. Konsumtionen av färsk fi sk har minskat under de 
senaste 20 åren, medan konsumtionen av beredd fi sk och skal-
djur har ökat. 

Det fi nns en stor efterfrågan på färdiga fi skprodukter. Urvalet 
av fi skprodukter med väletablerade produktnamn är stort i 
Sverige och den viktigaste råvaran är sill, skarpsill, torsk och 
nordhavsräka. Välkända exempel är olika inläggningar av sill. 
Skarpsill beredes till produkter som kallas ”ansjovis” och ”sar-
diner”. Dessa produkter skall emellertid inte blandas samman 
med sådana som framställs av sardiner och ansjovis, vilka är två 
helt andra fi skarter som förekommer rikligt i andra hav.  Av rom 
från ”torskfi skar” görs ”kaviar”, från stenbit får vi stenbitsrom, 
från lodda ishavsrom. Siklöjans rom är mycket uppskattad, och 
har ett årligt försäljningsvärde på 15-20 miljoner kr. Strömming 
kan rökas till böckling och varje år fermenteras närmare 1 000 ton 
till surströmming.

Vid EU-inträdet 1995 fi ck svensk konservindustri ett uppsving. År 
2000 fanns det 42 fi skbearbetningsföretag med fl er än tio anställda 
(fl ertalet i Bohuslän). Sammanlagt arbetade 1 593 personer i dessa 
företag. Till detta skall läggas mindre företag och verksamheter som 
enbart delvis (mindre än 50%) ägnar sig åt fi skberedning. Under de 
senaste åren har antalet företag och anställda minskat. Krisen i torsk-
fi sket har lett till att många företag lagts ned.

Av 2000 års svenska fångst på 334 000 ton var 235 000 ton ”foder-
fi sk”, dvs huvudsakligen skarpsill och sill från Östersjön. Foderfi sken 
omvandlas (mest i Danmark) till mjöl som används i första hand till 
kyckling- och svinfoder. Beroende på råmaterialets fetthalt framställs 
också fi skolja. På Ängholmen i Bohuslän fi nns Sveriges enda fi skmjöls-
fabrik, och den har kapaciteten att årligen processa 60 000 ton fi sk-
råvara. Den fi sk som inte utgörs av foderfi sk går huvudsakligen till 
humankonsumtion, d.v.s. blir mat direkt till oss människor. 

”Alla dessa fi skar staplas upp som ved i travar och 
vid försäljningen går det sedan vanligen så till, att 
de dels mätas med stång- eller alnmått, dels vägas 
med större vikter, såsom hundramarksvikter, 
tusenmarksvikter och den vikt, som på götiska 
språket gemenligen kallas skeppund (Schip-
punt). När man nu vill bereda dessa fi skar 

tillmänniskoföda, låter man dem två dagar 
ligga i stark lut och en dag i rent vatten, för 

att de måtte bli så mjuka igen, som man vill 
ha dem; sedan de så kokats med tillsats av 

salt smör, sätter man fram dem på själva 
furstarnas bord såsom en omtyckt och läcker 

spis. Sedermera plägar man då, för omby-
tes skull och allt efter som det är mer eller 

mindre festligt, äta olika slags färsk fi sk 
jämte den torra och sticka emellan med 

sovel; detta förekommer i synnerhet vid gäs-
tabud i sådana personers hus, som ha sin 

fröjd i yppiga måltider. Andra människor, 
den stora massan av folket, lida ständigt av 

det hårda klimatet och bekymra sig därför 
icke om, att den föda, de äta, är mer eller 

mindre läcker, men väl att den är kraftig.” 

Olaus Magnus 155513

Havskräfta Nephrops norvegicus



Flodnejonöga Lampetra fluviatilis

Lax Salmo salar *

Öring Salmo trutta

Regnbåge Onchorhynchus mykiss

Röding Salvelinus alpinus

Sik Coregonus-arter

Siklöja Coregonus-arter

Nors Osmerus esperlanus

Harr Thymallus thymallus

Gädda Esox lucius

Id Leuciscus idus

Sutare Tinca tinca

Braxen Abramis brama

Karp Cyprinus carpio

Ål Anguilla anguilla

Lake Lota lota

Abborre Perca fluviatilis

Gös Stizostedion lucioperca

Nilabborre Lates niloticus

Sill/strömming Clupea harengus

Skarpsill/vassbuk Sprattus sprattus

Näbb-/horngädda Belone belone

Torsk Gadus morhua

Stillahavstorsk Gadus macrocephalus

Kolja Melanogrammus aeglefinus

Vitling Merlangius merlangus

Lyrtorsk/bleka Pollachius pollachius

Gråsej Pollachius virens

Långa Molva molva

Hoki Macruronus Novaezaelandiae

Kummel Merluccius merluccius *

Alaska pollock Therargra chalcogramma

Fjärsing Trachinus draco

Kungsfisk (uer) Sebastes-arter

Makrill Scomber scombrus

Svenskt namn Latinskt namn Sötv
atte

n
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n
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g

Svärdfisk Xiphias gladius

Tonfiskar Thunnus thynnus *

Pigghaj Squalus acanthias

Mulle Mullus surmuletus

Havskatt Anarhichas lupus

Knot, knorrhane Trigla trigla

Röd snapper Lutjanus campechanus

Skoläst Coryphenoides lutjanus

Sjurygg ** Cyclopterus lumpus

Piggvar Psetta maxima

Slätvar Scophthalmus rhombus

Hälleflundra Hippoglossus hippoglossus

Liten hälleflundra Reinhardtius hippoglossoides

Sandskädda Limanda limanda

Rödspotta Pleuronectes platessa

Skrubbskädda Platichthys flesus

Bergtunga/-skädda Microstomus kitt

Rödtunga Glyptocephalus cynoglossus

Tunga Solea solea

Marulk Lophius piscatorius

Escolar Lepidocybium flavobrunneum

Smörfisk Stromateus fiatola *

Hummer Homarus gammarus

Amerikansk hummer Homarus americanus

Havskräfta Nephrops norvegicus

Krabba Cancer pagurus

Nordhavsräka Pandalus borealis

Flodkräfta Astacus fluviatilis

Signalkräfta Pacifastacus leniusculus

Ostron Ostrea edulis

Blåmussla Mytilus edulis

Bläckfisk Olika arter

Pilgrimsmussla Olika arter

Svenskt namn Latinskt namn Sötv
atte

n

Öste
rsj

ön

Nord
osta

tla
nten

En sammanställning över de fiskar som vi normalt kan köpa i Sverige. Anges i ordningen sötvatten, Östersjön, Nordostatlanten, fjärran vatten och odling.

Fjä
rra

n va
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n

Odlin
g

Av arterna som importeras från fjärran vatten är det många som går direkt till restaurangerna.

* Även andra arter.    ** Hanen stenbit, honan kvabbso.    

Våra vanligaste matfi skarter - var kommer de ifrån?
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Miljömärkning
Huvudsyftet med en miljömärkning är att visa konsumenten att produkten kommer från fi skbestånd som utnyttjas på 
ett ekologiskt hållbart sätt. Ett viktigt steg i denna riktning är EUs bestämmelser om att all fi sk skall märkas med sitt 
vetenskapliga namn och att fångstområdet skall anges.

Miljömärkningen sker efter enkla och verifi erbara kriterier som är vetenskapligt grundade och har tillkommit genom 
öppna diskussioner. De viktigaste kriterierna, enligt den arbetsgrupp som arbetat på uppdrag av Nordiska Minister-
rådet, är att: 
• fi sket har skett enligt en förvaltningsplan för hållbart fi ske
• förvaltningsplanen är grundad på regelbunden vetenskaplig rådgivning
• i planen fi nns bestämmelser om vad som måste göras när lekbiomassan av beståndet eller fi skets intensitet har 
 nått gränsvärden
• det måste fi nnas en effektiv fortlöpande övervakning, både av fi skbestånden och av fi sket
• gifter och sprängämnen ej har använts
• selektiva fi skemetoder måste ha använts och den delen av fångsten som kastats över bord måste redovisas.
För ekosystem som är starkt påverkade av fi sket måste det fi nnas särskilda förvaltningsplaner.

KRAV - Ekonomisk förening är en kontrollförening för ekologisk produktion. Föreningens syfte är att tillhan-
dahålla en trovärdig märkning och en effektiv kontroll för ekologisk produktion. Sedan 1998 fi nns KRAV-
regler för vattenbruk. KRAV har utarbetat förslag till regler för vildfångad fi sk och skaldjur och inrättat en 
webbplats för diskussion. www.krav.se/vildfi sk

Fisken som föda 
Fisk har alltid varit en viktig komponent i människans föda. Fisk är nyttig 
mat, som är rik på vitaminer och mineralämnen. Fet fi sk som sill, ström-
ming, lax och makrill innehåller dessutom fl eromättade fettsyror som kan 
minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Från folkhälsosynpunkt bör vi 
generellt äta mera fi sk. 

Stenåldersjägarna som i inlandsisens spår bosatte sig i de nordiska länd-
erna slog sig vanligen ned i områden med gott fi ske. Torkad, rökt, syrad 
eller saltad fi sk blev ett viktigt livsmedel. Under 1600- och 1700-talet 
var den saltade sillen en viktig fettkälla. Men salt sill blev så småningom 
betraktad som fattigmansföda och ersattes av saltat eller färskt kött. 
Härigenom förlorade man en viktig källa till fl era mikronäringsämnen 
i kosten. Det var först under 1900-talet när havsfi sket utvecklades som 
denna trend bröts.

Vilka ämnen är viktiga?
Mineralämnen och spårelement

Innehållet av kalcium varierar avsevärt från art till art och beror 
framförallt på den mängd fi skben som fi nns kvar efter rensning. 
Vanligtvis är kalciumhalten i fi skkött nära 10 gånger högre än i 
nötkött. Vi behöver kalcium för att bygga upp och förnya vårt 
skelett.

I jämförelse med nötkött är mängden järn i fi sk liten, men fi sk 
som äts med ben innehåller vanligen 20 procent mera järn än 
motsvarande fi sk utan ben. Dessutom stimulerar fi skprotein 
upptaget av järn i tarmen. 

I nordisk kost var innehållet av fl uor, jod och selen tidigare 
mycket litet. Halterna av dessa spårelement är högre i fi sk 
än i andra livsmedel och fi sk bidrar därigenom avsevärt till 
det dagliga intaget av dessa tre spårelement.

Innehållet av fl uor i fi sk beror i hög grad på mängden 
ben. Fisk med ben innehåller 2-2,5 gånger mera fl uor 
än motsvarande fi skkött utan ben. Betydelsen av fl uor 
i vår kropp har tydligast framgått av resultaten i tand-
vården.

Innan det infördes berikning av jod i salt och djurfoder, var 
fi sk vår viktigaste källa till detta spårelement. Jodinnehållet 

i fi sk varierar, och är ungefär detsamma i sötvattenfi sk som i 
fi sk från Östersjön medan halterna är något högre i fi sk och 

räkor från Västerhavet. Under den senaste sillperioden, i slutet 
på 1800-talet och början på 1900-talet, var struma ovanlig i 

Västra Sverige, sannolikt tack vare all fi sk som åts. 

Mängden selen i fi sk är hög, men varierar avsevärt. Dock fi nns 
det inga systematiska skillnader mellan fi sk från sötvatten, Öster-

sjön och Västerhavet. Selen ingår bl.a. i en aminosyra och i ett 
enzym som skyddar oss mot de syreradikaler som naturligt bildas 

i kroppen.

Vitaminer

Vitamininnehållet varierar mellan olika fi skarter. Skälen är främst 
skillnader i förhållandet mellan fett och vatten i fi skköttet, och 

olika proportioner mellan mörk och vit muskel. De högsta halterna 
av B-vitamin fi nns hos gråsej, sill, makrill, tonfi sk, lax och öring. 

Mängderna tiamin (B1), ribofl avin (B2), niacin, cobalamin (B12), 
pantotensyra och biotin i fi skkött är desamma som i magert nötkött. 

A-, D- och E-vitamin fi nns främst i fet fi sk. Sill och makrill är viktiga 
källor till D-vitamin. Däremot förekommer dessa vitaminer sparsamt i 
kött från mager fi sk (t.ex. torskfi skar). Torsklever och torskleverolja är 

emellertid rika på A- och D-vitamin. 

Fleromättade fettsyror

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de största orsakerna till ohälsa i vårt 
land. Under det senaste årtiondet har många studier visat att ökad kon-
sumtion av marina fettsyror (främst omega-3-fettsyror) minskar risken 

för dessa sjukdomar. En veckokonsumtion på cirka 300 g makrill, sill, lax 
eller andra feta fi skar motsvarar ungefär den minsta mängd som har en 

påvisbar positiv hälsoeffekt.
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Allergi och andra 
reaktioner på fi sk

Somliga är allergiska mot fi sk, och drabbas av nässelutslag, 
eksem, illamående och ibland även astma. De allergiska reak-
tionerna kan vara specifi ka för vissa fi skarter eller orsakas av 
många olika arter. Allergin kan utlösas vid hantering av fi sk, 
men även vid inandning av ångor från kokande fi sk. Allergin 
uppträder i regel när man är barn och blir ofta bestående. 
Allergi mot räkor, krabbor, hummer och kräftor ger liknande 
symtom som fi skallergi, men uppträder huvudsakligen i vuxen 
ålder.

Andra reaktioner kan bero på att fi sken innehåller gifter eller 
höga halter av histamin. Histamin fi nns framför allt i mycket 
feta fi skar från varmare hav och uppstår när fi sken hanteras fel-
aktigt. Histaminförgiftning ger akuta magsmärtor, kräkningar 
och diarré. Höga halter av en särskild sorts fett, vaxestrar, som 
fi nns i ett fåtal fi skarter från fjärran vatten, kan också ge magbe-
svär, särskilt om fi sken inte steks eller grillas kraftigt så att fettet 
försvinner. Smörfi sk är en benämning på fl era fi skar varav någon 
innehåller höga halter av dessa vaxestrar. Om man är osäker, kan 
man följa kokbokens rekommendationer eller anvisningarna på 
förpackningen!

Parasiter i fi sk
Om man granskar en fi sk noga, kan man nästan vara helt säker 
på att fi nna parasiter av olika slag. Parasiter är djur som ofta har 
en komplex livscykel, med olika livsstadier i olika organismer. Det 
fi nns en binnikemask som har måsar som huvudvärd (där den 
vuxna parasiten lever). Den producerar ägg som följer med måsens 
avföring ned i vattnet där äggen kläcks till en larv. Larven äts av ett 
djurplankton som sedan äts av en fi sk. När fi sken sedan äts av en 
mås, blir livscykeln fullbordad. 

Ett fåtal av de parasiter som fi nns hos fi sk kan även ha människan 
(och andra däggdjur) som ett värddjur. Om man följer några enkla 
regler kan man dock eliminera risk att själv bli värd för dessa para-
siter. Fisken skall rensas strax efter det den dött, eftersom vissa para-
siter annars kan lämna fi skens bukhåla och krypa ut i köttet och det 
är ju det som vi äter. Men även om det fi nns parasiter i köttet, dödas 
dessa vid djupfrysning och normal upphettning. 

Av de fi skparasiter som också kan ha människa som värd, är två sär-
skilt värda att nämna. Havsfi skar, som sill, makrill och torsk, kan vara 
bärare av Anisakis-larver. Dessa vita och millimeterlånga larver ligger 
ofta hoprullade i bukhålan, men kan även fi nnas i köttet. Hos människa 
orsakar Anisakislarver illamående, kräkningar och buksmärtor. 

Den binnikemask som kan ha människa som huvudvärd, förekommer 
som små (0,5-2 cm) vita larver i köttet, på tarmytan, i rommen eller 
mjölken hos sötvattenfi sk som gädda, lake och abborre. Hos oss utveck-
las larverna i tarmen och där kan de platta maskarna bli meterlånga.

Vad vi måste bli av med
Tungmetaller

Kvicksilver är en metall som fi nns naturligt i vår miljö, men 
människan har ökat den mängd kvicksilver som är i omlopp. 
Metalliskt kvicksilver omvandlas till metylkvicksilver i vattenmiljön. 
En del av detta kvicksilver ansamlas högt upp i näringskedjan, 
t.ex. i stora rovfi skar. Konsumtion av viss insjöfi sk, som abborre, 
gädda, gös, lake och ål, är den största källan till vårt intag av 
metylkvicksilver. Fisk från öppna havet har i regel låga metyl-
kvicksilverhalter. Undantaget är de fi skarter som kan bli mycket 
stora, exempelvis hällefl undra och tonfi skart. Stora mängder 
metylkvicksilver kan skada centrala nervsystemet. 

Kadmium är en tungmetall som har spritts av människan under 
närmare ett sekel. De största utsläppen sker vid tillverkning av 
metaller och förbränning av fossila bränslen. Medan kött och fi sk 
har låga kadmiumhalter, kan krabba och andra skaldjur inne-
hålla högre halter. Kadmium kan skada njurar och ge smärtsam 
benskörhet.

Organiska miljöföreningar

Det fi nns en mängd kemiska ämnen som - med eller utan avsikt 
- fått en omfattande spridning i miljön. Vissa av dessa är stabila 
mot nedbrytning och kommer att fi nnas kvar i miljön under 
lång tid. Exempel på sådana ämnen är DDT, PCB och dioxiner. 

DDT är en substans som tidigare spreds för att döda insekter. 
Det visade sig emellertid ytterst skadligt även för andra djur 
(t.ex. fåglar) och är numera förbjudet hos oss och i våra 
grannländer. PCB användes i stor omfattning i industrin fram 
till 1970-talet då det förbjöds i Sverige. Det ansamlas, liksom 
övriga organiska miljöföroreningar, i fettvävnaden hos djur 
och människor. Dioxiner har inte framställts avsiktligt, utan 
bildas vid förbränningsprocesser och som en biprodukt vid 
kemiska processer. Lax, strömming och skarpsill från Öster-
sjön har dioxinhalter som ligger nära EU:s gränsvärden. 
Analyser från januari till maj 2002 visar att dioxinhalten i 
skarpsill låg under gränsvärdet och att export till EU kunde 
tillåtas. För laxen var halten för hög. För ytterligare inform-
ation, se Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se). 

Det är främst i animaliska livsmedel, som fi sk, kött och 
mejeriprodukter, som man kan hitta höga halter av dessa 
ämnen. Användning och utsläpp av organiska miljöförore-
ningar har i de fl esta fall begränsats och halterna i livsmedel 
har minskat kraftigt sedan toppvärdena på 1970-talet. 
Dessvärre har minskningstakten avtagit markant under det 
senaste decenniet. Som framgått ovan är fi sk ett av våra 
näringsmässigt viktigare livsmedel, varför vi inte skall 
sluta äta fi sk p.g.a. rädsla för miljögifterna, utan istället 
väga risken mot nyttan. För den enskilde konsumenten 
kan detta vara svårt, men Livsmedelsverkets rekommend-
ationer ger oss god vägledning. 
       

Lake Lota lota
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Ur livsmedelsverkets 
kostråd om fi skkonsumtion 

Vissa insjöfi skar och feta ostkustfi skar har förhöjda halter av miljöföroreningar. Därför bör vissa konsument-
grupper iaktta försiktighet. De fl esta (män och kvinnor som inte kommer att skaffa barn) har dock inget skäl 
till påtagliga begränsningar i sin fi skkonsumtion. Nedanstående tabell, sammanställd av Rickard  Bjerselius 
vid Livsmedelsverket och publicerad i boken Torskar torsken? (Formas förlag) sammanfattar aktuella kost-
rekommendationer.

Lax, öring, röding, strömming/sill från Bottniska 

viken, egentliga Östersjön, Vänern och Vättern

Högst en gång per månad Högst en gång per månad Högst en gång per vecka Klorerade kolväten, 

exempelvis PCB, dioxiner

Abborre, gädda, gös, lake, ål och hälleflundra Avstå Högst en gång per vecka Högst en gång per vecka Kvicksilver

Lever från torsk och lake Avstå Avstå Regelbunden konsumtion

undvikes

Flera miljöföroreningar

Gravida, ammande 

och kvinnor som snart 

ska skaffa barn

Flickor och kvinnor i 

barnafödande ålder

Övriga konsumenter

Fiskart Substans

Konsumentgrupper

Fisk som skall kallrökas eller gravas rekommenderas att 
djupfrysas under 3-7 dygn före tillagning på grund av 
eventuella parasiter. 
 
Vill du veta mer om halten av radioaktivt cesium i insjöfi sk? 
Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Odlad fi sk innehåller generellt låga halter av PCB, DDT, dioxin 
och tungmetaller.

För utförligare information om miljöföroreningar i fi sk hänvisas till 
Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se)

Lax Salmo salar
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Gullmarsfjorden 
Försöksområden med bottentrålning

Fiske med bottentrål sker på många håll i världen, och har stor 
påverkan på bottenlevande djur. I Gullmarsfjorden erbjöds intress-
anta möjligheter att studera denna påverkan. Fjorden är välkänd 
genom många decenniers biologiska undersökningar och där har 
räkfi ske med bottentrål bedrivits under lång tid. Under sex år 
förbjöds trålning i tre områden som jämfördes med tre trålade 
områden. Resultaten visar att trålningen orsakar förändringar i 
bottendjurens artsammansättning, men också att räkorna växte 
snabbare i de områden som trålades. Försök visade också att om 
en sorteringsrist monterades i räktrålen så undveks bifångster 
av fi sk. 

Numera regleras räkfi sket i Gullmaren genom en frivillig 
överenskommelse mellan yrkesfi skarena och efter råd från 
forskarna. Varje år tillåts 100 tråldagar efter ett bestämt för-
delningsschema.  

Miljön i våra vatten

0 1 2 km

Rutt för trålning

Öring Salmo trutta
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Kosterfjorden och 
Väderöfjorden
Havet i området kring Koster och Väderöarna är unikt, 
med de största sammanhängande korallreven i svenska 
vatten och stor biologisk mångfald (förmodligen det 
artrikaste marina området i Sverige). För att skydda 
dessa naturvärden har fi skare, forskare och myndig-
heter i ett unikt samarbetat kommit överens om hur 
havsområdet skall utnyttjas. Detta sker bland annat 
genom trålningsförbud på vissa ställen, medan räktrål-
ning tillåts i andra områden.  Yrkesfi skare och tjänste-
män på kommunal och riksnivå belönades 2003 med 
Kungsfenan - The Swedish Seafood Award för att ha utar-
betat en fungerande förvaltning. 

Torsken i Skagerrak 
och Kattegatt
I Brofjorden har man jämfört torskens längd under 
perioderna 1923-1956 och 2000-2001. Under den senare 
perioden var de fl esta torskarna mindre än 35 cm, medan 
det tidigare fanns gott om fi sk som var 35-60 cm och ända 
upp mot 80 cm. Under 2000-2001 var den genomsnittliga 
fångsten av torsk i Brofjorden ca 1,5 kg per tråltimme, 
medan motsvarande för 1968-1980 var 100 kg. 

Även på andra ställen i Skagerrak och Kattegatt har torsk och 
andra torskfi skarter reducerats kraftigt. Den internationella 
bottentrålundersökningen 1982-2002 visar att mängden 
torsk i Skagerrak och Kattegatt har minskat från över 50 
kg per timme till 20-30 kg per timme. Medellängderna i 
provtrålningar har också reducerats mycket kraftigt. Under 
2001 var de fl esta torskar 17-20 cm. Endast i Öresund, där det 
råder trålförbud, fanns det gott om stor torsk med i vissa fall 
längder upp till 80 cm. 

Den grundläggande orsaken till dessa förändringar torde därför 
vara ett alltför intensivt fi ske.

Mängden torsk trålad per timme har minskat kraftigt.
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Gräns för Natura 2000-område.

Trålningsgräns (så som den sattes till utgången av 2003)

Trålning förbjuden innanför denna gräns, undantaget 

räkfi ske med specialtrål >60 m.

Djupkurva, 60 m.

Räktrålning förbjuden
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Bohusläns sillperioder
Sedan fl era hundra år är det känt att förekomsten av sill i Bohuslän 
varierat kraftigt över tiden. Sedan 1500-talet förekom fyra väl-
dokumenterade sillperioder som till sin längd och storlek var olika. 
Vid dessa perioder upplevde Marstrand uppsving. Den riktigt stora 

sillepoken inträffade 1755 och pågick ända fram till 1809. Under 
denna tidsrymd byggdes 500 trankokerier i Bohuslän, där fettet 
(tranet) hos sillen tillvaratogs. Det innebar ett viktigt ekonomiskt 
uppsving för denna landsända. Den senaste sillperioden inföll 
1877-1906, och även den hade stor ekonomisk betydelse för 

västkusten.

En möjlig förklaring till dessa växlingar i förekomsten av sill är en 
långtidsvariation i klimatet. Denna variation är kopplad till ett fenomen 

som kallas för den Nordatlantiska oscillationen, NAO - ett mått på 
skillnader i lufttrycket mellan Island och Azorerna. Vid milda europeiska 
vintrar är den sydgående kalla luftströmmen mellan New Foundland 
och Grönland stark, och så är också den varma östgående luftströmmen 
över Atlanten (positiv NAO index). Under kalla europeiska vintrar är 

situationen den motsatta, med en svag kall luftström mellan New 
Foundland och Grönland och en svag varm östgående luftström över 
Atlanten. Kall luft från kontinentala Eurasien kan då tränga in över 
Västeuropa (negativ NAO index). 

År med positiva respektive negativa NAO index kommer inte i slumpvis 
ordning, utan i mångåriga perioder med huvudsakligen positiva index 
(milda vintrar) eller negativa index (kalla vintrar). Dessa klimatvariationer 
påverkar ekosystemen och därmed också fi sket. De bohuslänska sillperio-
derna inträffade oftast under perioder med kalla vintrar. Den internationellt  

erkände svenske oceanografen Otto Pettersson var den förste som på veten-
skaplig grund försökte fi nna ett samband mellan klimat (vattnets storskaliga 
rörelse) och sillens insteg i fjordarna. En annan förutsättning är att sill-
beståndet är mycket stort - något som det i dag inte längre hinner bli.

Sillperioderna

Bohuslän 1100 - 1960: sillperioder - gult, före 1400-talet osäkert

och decennier med mycket kalla vintrar (dvs stor negativ NAO index) - blått.

(Från 1590-talet till första årtiondet på 1600-talet var vintrarna mycket kalla 

men någon uppgift om riklig förekomst av sill fi nns ej.)

En bild av förhållandena ges i en notis 
i Dagligt Allehanda, Stockholm den 4 
februari 1774: 

”... Åby Säteri i Bohus Län, d. 15. Jan. 
En Wik af Saltsiön, Åby Fjord kallad, 
som varit så starkt tilfrusen, at man kört 
däröfwer  i mer än 8 dagar, blef idag wid 
middag=tiden, på 4 à 5 famnars diup, inom 
2:nne timars tid, til en sträck af inemot en 
sextondels mil, genombårad och upbruten af 
en ganska stor Sille-stimma, som säkert efter 
ögnamåttet innehållit fl era tusende Tunnor. 
Sillen spelade i öpningarne och kastade sig 
sjelf uppå Is-banden däremellan, tils hon 
af Luften och kölden förqvafdes. En Bonde, 
som kört öfwer Isen fort förut, och när han 
skulle resa tilbaka, först blew detta warse, 
hämtade sin Släde full af sill, med blotta 
händerne. Någre närboende, som härom fådt 
underrättelse, hafwa sedermera med skäffor 
upfi skat fl ere tunnor, ehuru Is-banden, genom 
det upfl ödande wattnet, äro nog swage. Sillen 
är ganska stor och fet.”

Kall luftström Kall luftström

Varm luftström

Kall luftström Kall luftström

Varm luftström

Positiv NAO Index ger milda vintar

Negativ NAO Index ger kalla vintar
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Bohuslän 1100–2000   
Sillperioderna som förekom innan 1400-talet bygger på osäkra källor.

Från 1590-talet till första årtiondet på 1600-talet var vintrarna mycket kalla men någon 

uppgift om riklig förekomst av sill fi nns ej.

Sill Clupea harengus
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Saltvattensinbrott 
och stagnation i 
Östersjöns djupvatten
Diagrammet nedan visar saltvattensinbrotten sedan slutet på 
1800-talet och kartorna på nästa sida visar utbredningen av syr-
gasbrist (<2 ml O2 /l) och förekomsten av svavelväte i djupvattnet 
i Östersjön sedan 1957.

De stora infl ödena av vatten från västerhavet på 1950-talet gjorde 
att salthalten ökade och fl era marina arter påträffades längre in 
i Östersjön än normalt - som makrill i Finska viken. Under peri-
oder med små infl öden från västerhavet missgynnas de marina 
arterna.

Bornholmsbassängen är ett viktigt lekområde för torsken. För 
att fortplantning alls skall lyckas måste salthalten vara minst 
12 ‰ och syrekoncentrationen 2 ml/l. För att fortplantningen 
skall fungera optimalt, krävs emellertid salt- och syrehalter som 
överstiger 16 ‰ och 8 ml/l. Under perioder med betydande 
saltvatteninfl öden till Östersjön har torsklek även lyckats i 
Gdanskbukten och Gotlandsdjupet.

Det tar 25-35 år att byta ut Östersjöns vatten, vilken är lång-
samt jämfört med många andra havsområden. En konsekvens 
av detta är att tillförda föroreningar fi nns kvar under lång tid 
(långsam utspädning). Detta är en del av förklaringen till varför 
fi sk i Östersjön, jämfört med Kattegatt och Skagerrak, uppvisar 
förhållandevis höga halter av främmande substanser som tung-
metaller och organiska klorföroreningar.
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Syrgasbrist och svavelväte i Östersjön 
Kartorna visar utvecklingen sedan 1957.

Area 

377 000 km2

Volym 

21 200 km3

Medeldjup 

56 m

Största djupet är

Landsortsdjupet 461 m

Tröskeldjupet mellan 

Danmark, Sverige och

Tyskland är 17–18 m.

I Öresund är det bara 

8–9 m djupt.

Flöden 

Medeltillfl öde av 

sötvatten 470 km3/år

Medelinfl öde av

saltvatten 470 km3/år

Utfl öde 940 km3/år
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Torskens 
huvudsakliga 
vandringsmönster 
i Östersjön
Under 1962-1970 märktes 38 000 fi skar längre än 25 
cm och baserat på var dessa fi skar senare fångades, 
har vi fått en bild av torskens vandringar.

Märkningar vid olika tillfällen visas som vita pilar 
(mest svenska märkningar) samt lila (svenska märk-
ningar) från Ålands hav. Finska märkningar syns som 
blå pilar.

Utsättningsplatserna är markerade med rött.
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En sektion från Skagerrak till Bottenviken som visar 
djupen i våra hav. Djupskalan är ca 1 500 gånger för-
storad jämfört med längdskalan. Sektionens längd är 
ca 2 300 km.
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Fiskets förvaltning

Svensk lagstiftning och 
svenska myndigheter 

Svenskt fi ske förvaltas genom internationella överenskommelser 
och nationella lagar och förordningar. Liksom varje kuststat har 
Sverige en ekonomisk zon (fi skezon) som sträcker sig 200 naut-
iska mil från kustens baslinje, eller ut till mittlinjen mellan två 
länders baslinjer. I området innanför 12 nautiska mil från bas-
linjen är förvaltningen en nationell angelägenhet, även om EU:s 
gemensamma fi skeripolitik (GFP) gäller även här. Längre ut sker 
förvaltningen enligt GFP och andra internationella överens-
kommelser. För insjöarna gäller enbart svenska förordningar.

De lagar som gäller i Sverige stiftas av Riksdagen. Författ-
ningar i anslutning till dessa lagar utfärdas av Fiskeriverket 
(för själva fi sket), Jordbruksverket (transporter av levande 
fi sk och skaldjur), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (sjuk-
domar hos fi sk och skaldjur), Livsmedelsverket (fi sk som livs-
medel), Naturvårdsverket (organismer förutom fi sk samt 
miljöfrågor) och Tullverket (bevakning av fi sket)

Figuren visar de olika juridiska zonerna. En nautisk mil 
är 1852 m.

Lågvattenlinje

Territorialhav, 12 nautiska mil brett

Baslinje

Ekonomisk zon (EEZ), 200 nautiska mil eller

mittlinjen om avståndet till grannstat understiger

400 nautiska mil

Öar

Inre vatten

EU:s fi skeripolitik
EU:s fi skeripolitik har inte lyckats med att bevara livskraftiga fi skbestånd och alltför liten hänsyn 
har tagits till miljön. Många bestånd är överfi skade och befi nner sig utanför biologiskt säkra gränser. 

Detta innebär att beståndens återväxt har minskat på grund av reducerad mängd lekmogen fi sk, 
eller att fi sket bedrivs med en sådan intensitet att det kommer att resultera i en minskad återväxt. 

Bestämmelser om subventioner för skrotning av gamla fi skebåtar, samtidigt som byggandet av 
nya fi skebåtar har subventionerats, har resulterat i en stor överkapacitet. Den minskning av 

fi skefl ottornas kapacitet med 40% som beslutades av EU 1994 har inte förverkligats. 

I december 2002 antog EU en ny GFP, vilken betonar att fi sket skall regleras utifrån ekologiska 
hänsyn. Ett av de viktigaste medlen för att komma tillrätta med det alltför intensiva fi sket är en 

minskning av fi skefl ottorna, även om andra förvaltningsåtgärder också anvisas.

Internationellt samarbete 
på svenskt initiativ

Fiskar rör sig ofta mellan olika länders fi skezoner, varför det behövs internationellt sam-
arbete både i forskningen och i förvaltningen. Insikten om detta är av gammalt datum. 

Två svenskar, professor Otto Pettersson och ingenjör Gustav Ekman, bägge kemister och 
intresserade av orsakerna till sillens periodiska uppträdande i Bohuslän, tog 1899 initiativet 

till ett sådant internationellt vetenskapligt samarbete. För att detta internationella sam-
arbete skulle få verklig tyngd beslöt man att söka bilda ett mellanstatligt organ där 

den högsta myndigheten för fi sket i varje land skulle få huvudansvaret. I Sverige 
fi ck grundarna stöd av både Kung Oskar II och utrikesdepartementet vid det första 

mötet 1899, där 21 ombud för Tyskland, Danmark, Storbritannien, Norge, Holland, 
Ryssland och Sverige deltog. År 1902 konstituerades denna organisation vid ett möte i 

Köpenhamn och namngavs både på franska och engelska - Conférence Internationale 
pour L´Eploration de la Mer (CIEM) - International Council for the Exploration of 

the Sea (ICES). På svenska kallar vi det för Internationella Havsforskningsrådet. 
Sedan ICES bildades, har det utvecklats till ett vetenskapligt rådgivande organ 

även i miljöfrågor. ICES är idag en av de världsledande organisationerna inom 
havsforsknings- och fi skeriområdet.
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Vetenskaplig rådgivning
I våra vatten sker förvaltningen av fi skbestånd som delas av fl era länder efter rådgivning från ICES. Detta sker 

genom att dess rådgivande kommitté för fi ske (ACFM) årligen ger vetenskapligt grundade rekommendationer för 
förvaltningen. Detta sker på uppdrag av EU, enskilda länder eller fi skerikommissioner, som t.ex. den Baltiska fi ske-

rikommissionen, IBSFC. Grunden för prognoserna är varje lands egna provtagningar av kommersiella fångster och 
undersökningar med forskningsfartyg. Proverna analyseras först nationellt (ålder, vikt, längd, könsmognadsstatus 

mm.) och sedan i arbetsgrupper inom ICES. Prognoser görs för hur stora fångsterna får bli utan att äventyra beståndets 
livskraft. Dessa arbetsgrupper analyserar varje år situationen för ca 150 fi skbestånd i det nordostatlantiska området. 

Dessvärre är dock kvalitén på tillgängliga data sådan att prognoser kan göras bara för mindre än hälften av bestånden. 
Den vetenskapliga rådgivningen ligger till grund för dem som har mandatet att förhandla om förvaltningsåtgärder. Vid 

förhandlingarna väger av olika skäl socioekonomiska faktorer ofta tyngre än biologiska fakta, och resultaten av detta har 
blivit överfi skade bestånd och stora ingrepp i  miljön. ICES är också det rådgivande organet i miljöfrågor för Helsingfors-

kommissionen, HELCOM, och för Nordsjön med angränsande områden,  Oslo-Pariskommissionen, OSPAR.
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Beståndsuppskattningar 
och förvaltningsplaner

I rådgivningen utgår man från mängden vuxen fi sk som fi nns i ett bestånd, det så kallade lekbeståndet. Fisket 
får inte vara så intensivt att lekbeståndet minskas så mycket att reproduktion äventyras. En viktig aspekt är 
härvid försiktighetsansatsen som ger en säkerhetsmarginal, både för fi skets intensitet och för lekbeståndets storlek. 

Försiktighetsansatsen utarbetades på ett FAO-möte i Lysekil 1995 och har sedan dess fått global spridning.

Försiktighetsansatsen kan illustreras med följande exempel. För torskpopulationen öster om Bornholm skall lek-
beståndet vara minst 160 000 ton för att fortplantningen inte skall äventyras. Men det är svårt att uppskatta mängden 

fi sk - vi kan ju inte se och räkna dem. Om vetenskapliga analyser visar att beståndet är t.ex. 180 000 ton, är detta 
alltså en uppskattning med betydande osäkerhet. Det verkliga beståndet är kanske bara 120 000 ton. För att tillämpa 

försiktighetsansatsen anser man därför att det uppskattade lekbeståndets storlek skall vara minst 240 000 ton - då är det 
osannolikt att det verkliga lekbeståndet är mindre än 160 000 ton.

Överskrider man gränsvärden måste någonting göras, i första hand minska fi sket så att beståndet kan repa sig, annars förstörs 
kapitalet som man lever på. 

F pa

F lim

Le
kb

io
m

as
sa

hö
g

lå
g

Tidsperspektiv ca 50 år

B pa

B lim
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sk
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Diagrammet visar hur ett bestånds lekbiomassa utvecklas med tiden. Tidsskalan rör sig över ca 50 år. Lekbiomassan, på den vänstra 

axeln, anges i tusentals ton fi sk och fi sketrycket, på den högra axeln, illustreras i form av ett stiliserat garn.  B pa och B lim är 

gränserna för lekbiomassan enligt försiktighetsansatsen (pa) och för då fi sket måste upphöra helt (lim).  F pa och F lim är motsvarande 

gränsvärden för fi sket.

Om beståndet är inom säkra gränser markeras det med ett grönt fält på fi guren. Minskar beståndet under detta värde så har man 

överskridit värdet för ett hållbart fi ske. I vissa fall kan små kvoter ges (gult fält) och i övriga fall bör det bli omedelbart fi skestopp     

(rött fält).

Principskiss

Id Leuciscus idus
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För att säkra att ett fi skbestånd utnyttjas på ett hållbart sätt bör förvaltningsplaner upprättas. I dessa anges 
hur stort beståndet av lekmogen fi sk måste vara för att säkra återväxten. Förvaltningsplanerna skall också 

syfta till att bibehålla den biologiska mångfalden samt förhindra att känsliga biotoper påverkas negativt 
av fi sket. Förvaltningsplaner har antagits för den vilda laxen i Östersjön, och för några andra bestånd 

bl.a. i Nordsjön. Även för torskbeståndet öster om Bornholm har det nu antagits en förvaltningsplan. 
Förvaltningsplaner kan bli ett viktigt instrument för att uppnå ett långsiktigt hållbart fi ske, men 

de förutsätter att beslutsfattare och fi skare verkligen följer planerna. Om förvaltningen även fort-
sättningsvis huvudsakligen utgår från näringens krav nu och för omedelbart följande säsonger, 

kommer planerna att bli meningslösa. Förvaltningens ansvar är att arbeta på lång sikt. 
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Lekbiomassa
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Torskbeståndet i Östersjön öster om Bornholm

På föregående sida presenteras en principskiss. Hur det är i praktiken 

kan vi se i fi guren som visar torskbeståndet i Östersjön öster om Bornholm och dess utveckling sedan 1970. 

Under en period (1974-1988) var lekbeståndet inom säkra gränser, men sedan dess har utvecklingen varit generellt negativ. 

Under de senaste åren har lekbeståndet endast varit mellan 25 och 50% av den mängd (biomassa) som det minst skall vara.

Torsk Gadus morhua
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Internationella fi skeriförhandlingar 
och beslutsmekanismer i regionala 
fi skeriorganisationer
Som medlem av EU representeras Sverige av EU:s delegation vid beslut om förvaltningsåtgärder. 
Men innan besluten fattas, är det många steg som skall tas inför förhandlingen. Först skall en 
nationell position bestämmas. Därefter skall EU:s högsta beslutnivå, ministerrådet, nå 
en överenskommelse om det gemensamma förhandlingsmandatet. En 
utgångspunkt i förhandlingarna är de rekommendationer som 
ges av ICES genom dess rådgivande kommitté för fi skeriför-
valtning, ACFM. 

Förhandlingar sker antingen direkt med de länder som står 
utanför EU eller inom ramen för regionala fi skeriorganisationer. 
För Östersjön är det IBSFC som fattar beslut om totalt tillåten fångstmängd 
(Total Allowable Catch, TAC) och om bestämmelser kring redskap, minimimått, 
förbudstider och liknande. För Nordostatlanten, bortom 200 nautiska mil, fattar 
Nordatlantiska fi skerikommisionen (NEAFC) besluten och där är medlemmarna 
EU, Norge, Färöarna, Grönland och Island. För lax fi nns en särskild kommission, 
Nordatlantiska laxorganisationen (NASCO; i Östersjön förvaltas dock laxen av 
IBSFC). Det fi nns andra regionala fi skeriorganisationer, i vilka EU företräder 
medlemsländerna, som t.ex. i Medelhavet och området utanför Västafrika samt för 
tonfi sk i Atlanten. Det är EU som bestämmer hur stor andel av den gemensamma 
kvoten som får fångas av svenska fi skare. Den vägledande principen är den 
”relativa stabiliteten”, dvs. hur stora mängder olika länder tidigare fångat. 

För Östersjön sker förhandlingarna alltså inom IBSFC, som 2003 ännu består 
av sex parter, EU, Polen, Estland, Lettland, Litauen samt Ryssland. Varje part 
har en röst och besluten fattas, i form av rekommendationer, med två tredje-
dels majoritet. Rekommendationerna blir bindande för varje part om man 
inte under en nittio dagar lång period framfört invändningar mot rekommen-
dationen i fråga. Görs invändningar av en part förlängs också invändnings-
perioden med sextio dagar för övriga parter. Görs invändningar av tre eller 
fl era parter blir ingen part bunden av beslutet, vilket i princip innebär fritt 
fi ske. Förhandlingssituationen kring Östersjön kommer att ändras radikalt 
när samtliga länder utom Ryssland blir EU-medlemmar. 

I fi skeriförhandlingar är det ibland stora svårighe-
ter att komma överens, och nås ingen överenskom-

melse blir fi sket fritt och därmed oreglerat. I varje 
steg av förhandlingsprocessen måste därför kompro-

misser göras, ofta genom att paketlösningar sys ihop. 
Ett exempel på detta är torsken i Östersjön, där Sverige 

verkat för att få en långsiktig förvaltningsplan, med 
bland annat ökad selektivitet i fi sket så att endast vuxen 

fi sk fångas (därav införande av BACOMA-trålen). 

Kustzonsförvaltning
Kustzonsförvaltningen är i princip en nationell angelägen-

het, men bestämmelserna som gäller innanför 12 nautiska 
mil får inte vara lättare än de som beslutats inom GFP. 

Det tämligen stationära levnadssättet som utmärker många 
av kustzonens fi sk- och skaldjur medför att dessa utgör ett 

mycket stort antal bestånd. Dessvärre saknas generellt kvant-      
itativa data för dessa populationer, varför god förvaltning av 

kustfi sket är svår att genomföra. En centraliserad, enhetlig för-
valtning kan också bli missriktad eftersom de olika bestånden av 

en och samma art kan vara exploaterade i varierande utsträck-
ning i de olika områdena efter kusten. Det är sannolikt att en för-

valtning på regional eller lokal nivå, liknande de i Kosterfjorden 
och Gullmarsfjorden, kan ge möjligheter som inte kan uppnås med 

en central förvaltning. Oberoende hur förvaltningen organiseras, 
måste dock även andra intressen än fi sket beaktas, t.ex. miljöhän-

syn, turism och friluftslivets utveckling.

Där det fi nns enskilt vatten (se sida 4) ger lagen möjlighet att bilda 
fi skevårdsområden, vilka kan utgöra en del i denna lokala förvalt-

ning. Dock hämmas bildandet av sådana föreningar av det fria hand-
redskapsfi sket som infördes 1985. Eftersom detta fi ske, som kan vara 

väl så omfattande som yrkes- och husbehovsfi sket, inte kan regleras av 
dessa föreningar fi nner många fi skerättsägare det meningslöst att driva 

en aktiv förvaltning.

Asp Aspius aspius

1900

2000

Ett fi skes uppgång och fall
Ett för kraftigt exploaterande resulterar i minskade fångster och en överkapacitet av fi skefl ottan. 

Få stora fartyg måste nöja sig med starkt reducerade fi skbestånd.
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Historik 
Bronsåldern Bilden återger en hällristning från Kville, Bohuslän, med en av de äldsta bilderna av ett 
 nordiskt fi ske.            
Omkr. 1250 För Skåne och Halland: Skaanske Lov innehåller bestämmelser om rätten till fi ske
1274  För Viken (Bohuslän): Konung Magnus VI Håkanssons landslag med bestämmelser              
              om fi skerierna.
1400  De första fi skeföreskrifterna utfärdades av Riksstyrelsen under 1400-talet.
1604 För Bohuslän: Konung Christian IV:s norska lag med bestämmelser om fi skerierna.
1604 I början av 1600-talet tillsattes i Stockholm en generaldirektör för ”fi skerierna i riket”.
1609 Hugo Grotius publicerar Mare liberum med grundsatsen om havets frihet.
1666  Kungl. Maj:ts placat och påbud, angående ett reglement, som vid sillefi sket i akt tagas
 och observeras skall. (Stavningen här och i det följande normaliserad)
1702     Sjöterritoriet defi nieras med kanonskott från land - 3 nautiska mil.
1724  Kungl. Maj:ts nådige förordning, angående fi skerierne i Riket.
1766 Kungl. Maj:ts nådige allmänne stadga och ordning, för Rikets havs-, skär-, ström- och 
 insjöfi ske.
1811  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inrättades med ansvar även för fi sket.
1864  En fi skeriintendent tillsattes med ansvar för fi skerierna. 
1890  Kungl. Lantbruksstyrelsen inrättades med ansvar även för fi sket.
1901  Svenska hydrografi sk-biologiska kommissionen bildades. (SHBK)
1902 Internationella havsforskningsrådet, ICES, bildades.
1929  Havsfi skelaboratoriet (SHBK) inrättades.
1931      Sötvattenslaboratoriet (Lantbruksstyrelsen) inrättades. 
1948  Kungl. Fiskeristyrelsen inrättades.
1948      FAO Fisheries Department inrättades.
1952      Chile, Peru, Ecuador kräver en fi skezon på 200 nautiska mil. 
1958      Island kräver en fi skezon på 12 nautiska mil.
1959      Nordostatlantiska fi skerikommissionen, NEAFC, bildades.
1972  Stockholmskonferensen: Conference on the Human Environment.
1973  Baltiska fi skerikommissionen, IBSFC, bildades; Helsingforskonventionen antogs; Island 
 kräver fi skezon på 50 nautiska mil.
1974  FN:s havsrättskonferens börjar i Caracas.
1975  Island kräver fi skezon på 200 nautiska mil.
1982 Havsrättskonventionen undertecknades och EEZ:s på 200 nautiska mil etableras. 
1983  EU:s första gemensamma fi skeripolitik, GFP, antogs.
1992  FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, Agenda 21 antogs.
              Konventionen om biologisk mångfald undertecknades
1993  Havsrättskonventionen trädde i kraft genom att det erforderliga antalet stater hade
 ratifi cerat den.
              EU:s andra gemensamma fi skeripolitik antogs.
1995  Uppförandekoden för ansvarsfullt fi ske antogs av FAO och samma år även riktlinjerna 
 för försiktighetsansatsen. (Lysekils-riktlinjer)
2001    FAO:s handlingsplan mot illegalt, oreglerat och orapporterat fi ske antogs.
2002    EU:s tredje gemensamma fi skeripolitik diskuteras. 

Sik Coregonus sp.

Nors Osmerus esperlanus
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Förenta Nationerna
Vid 1992 års miljövårdskonferens i Rio de Janeiro                
antogs Rio-deklarationen om miljö och utveckling med en 
rad (i allt 27) principer som alla syftar till att utnyttja jord-
ens resurser på ett hållbart sätt. Princip 15 är särskilt viktig 
och lyder som följer:
I syfte att skydda miljön skall försiktighetsprincipen tillämpas 
så långt möjligt och med hänsyn till staternas möjligheter här-
till. Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, 
får inte avsaknaden av vetenskaplig bevisföring användas som 
ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att för-
hindra miljöförstöring.

Som handlingsprogram formulerades Agenda 21, som innehåller 
kapitel om bl.a. internationellt samarbete för en hållbar utveck-
ling (kap. 2), miljö och utveckling (kap. 8), biologisk mångfald 
(kap. 15), skydd för oceaner och andra hav (kap. 17), vetenskap 
och teknik (kap. 31), forskning för hållbar utveckling (kap. 35). 

Under Rio-konferensen undertecknades konventionen om biologisk 
mångfald, som bl.a. syftar till att bevara arterna och ekosystemen 
samt att hållbart utnyttja levande resurser. 

Förenta Nationernas livsmedelsorganisation FAO anord-
nade 1984 i Rom en världskonferens om fi skets förvalt-
ning och utveckling. Där antog man enhälligt strategi 
och handlingsplaner. 1991 tog FAO upp frågan om hur 
man skall kunna formulera principerna för ett ansvarsfullt 
fi ske. Vid en internationell konferens anordnad speciellt 
på temat ansvarsfullt fi ske i Cancún, Mexico, 1992 (före 
Rio-mötet) uppmanades FAO att utarbeta en uppförande-
kod för ansvarsfullt fi ske. Denna kod antogs enhälligt av 
FAO 1995. Som ett speciellt svenskt bidrag till denna kod kan nämnas rikt-
linjerna för försiktighetsansatser i fi sket, som formulerades av en grupp inter-
nationella experter 1995 i Lysekil i samarbete med FAO. Försiktighetsansatsen 
används f.n. praktiskt taget över hela världen. När försiktighetsprincipen till-
lämpas läggs bevisbördan på den som bedriver någon aktivitet, att denna inte 
påverkar miljön negativt. Detta är icke möjligt för fi sket eftersom allt fi ske 
genom sin natur påverkar annat liv. Därför använder man termen försiktighets-
ansatsen och beskriver vad som härmed menas.

En direkt följd av Rio-konferensen är överenskommelsen om förbudet mot utfl agg-
ning av fi skefartyg i syfte att kringgå fi skevårdande åtgärder (1993) och överens-
kommelsen om långtvandrande och gränsöverskridande fi skbestånd (1995), d.v.s. 
fi sk som till större delen av sitt liv fi nns utanför de ekonomiska zonerna. Ett exem-
pel är därvid den blåfenade tonfi sken i Nordatlanten. Båda har förhandlats fram 
inom ramen för den av Förenta Nationerna antagna havsrättskonventionen av år 
1982.

1995 hölls ett möte i Kyoto om fi skets bidrag till en säker livsmedelsförsörjning. Där 
underströks att fi sk är hälsosam mat och att efterfrågan på fi sk till direkt mänsklig kon-
sumtion kommer att öka. Under en relativt kort tid (1991-1995) har man således träffat 
ett antal viktiga överenskommelser och formulerat deklarationer, alla utan några reser-
vationer, av stor betydelse för fi sket. 

Under FAO:s fi skerikommittés (COFI) möte 2001 antogs en handlingsplan mot illegalt, 
oreglerat och orapporterat fi ske (IUU-fi ske), aktiviteter som har ökat. Handlingsplanen 
grundas på uppförandekoden för ansvarsfullt fi ske. 

Reykjavik-deklarationen 2001 understryker vikten av alla ovannämnda överenskommelser 
och framhåller vikten av en helhetssyn på ekosystemet. Världstoppmötet om hållbar utveck-
ling 2002 i Johannesburg uppmanar alla stater att senast 2015 återuppbygga världens fi sk-
bestånd.

Harr Thymallus thymallus
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Projekt Artedi
Har tagit sitt namn efter Petrus Artedi (Anundsjö 1705 - Amsterdam 
1735) vars bok Ichthyologia (titelbladet här intill) utgavs postumt 
1738 av hans vän Carl von Linné. Boken utgör grunden för veten-
skapen om fi skarna. Projekt Artedi är en informell expertgrupp 
som bildades 1987 med målet  att främja forskning, information 
och bevarande av sällsynta eller hotade svenska fi skarter, både i 
hav och sjö. Expertgruppen är också rådgivande till ArtDataban-
ken när det gäller hotade fi skar och rundmunnar (nejonögon). 

Exempel på rödlistade arter är stör (Acipenser sturio) - som är 
utrotad, mal (Silurus glanis), storskallesik (Coregonus peled), 
vårsiklöja (Coregonus trybomi) - som är akut hotade, samt 
havsnejonöga (Petromyzon marinus), fl odnejonöga (Lampetra 
fl uviatilis) och slätrocka (Raja batis) - som är starkt hotade. 

Se vidare www.fi skeriverket.se och
www.nrm.se/ve/pisces/artedi

Wilhelm von Wright 
(Haminanlaks, Kuopio län, Finland, 1810 - Morlanda, Sverige, 1887)
Konstnär, blev 1855 inspektör för fi skerierna i Bohuslän. Hans utomor-
dentliga illustrationer ur ”Skandinaviens fi skar” (1836-1838, ny upplaga 
1892, 1895) fi nns på de fl esta sidorna, samt här ovan som delar av en fri-
märksserie som utgavs 2001. De är ”... kännetecknade av stor realistisk 
skärpa och fi n smak.”(Svensk uppslagsbok, Band 31, 1955).
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Landskap Fisk

Lappland Röding

Norrbotten Siklöja

Västerbotten Flodnejonöga

Jämtland Öring

Ångermanland Sik

Medelpad Abborre

Härjedalen Harr

Hälsingland Id

Dalarna Elritsa

Gästrikland Strömming

Värmland Nors

Västmanland Gös

Uppland Asp

Närke Löja

Södermanland Braxen

Dalsland Hornsimpa

Bohuslän Makrill

Västergötland Lake

Östergötland Gädda

Halland Lax

Småland Mal

Gotland Piggvar

Öland Skrubbskädda

Blekinge Torsk

Skåne Ål

Sida?

Hitta landskapsfi skarna
Leta upp sidorna där fi skarna fi nns inlagda.

Viktiga fi skarter som inte fi nns bland landskapsfi skarna är sill (fi nns med som strömming i Gästrik-

land), skarpsill (i Östersjön även kallad vassbuk), havskräfta, hummer, räka, fl odkräfta, Ångerman-

land har tre laxar i vapnet men sik som landskapsfi sk. 

Skaldjur och fi sk på kommunvapen fi nns bl a för Tjörn: hummer, Orust: långa, Lysekil: stenbit, Sotenäs: 

piggvar, Simrishamn: torsk, Sölvesborg: ål, Laholm och Ängelholm: lax, samt Skanör och Falsterbo, Åmål, 

Öregrund: ”fi sk”. Marstrands fi skar är tre långor. Två långor fi nns på Stångenäs härads vapen och en häl-

lefl undra på Sotenäs härads vapen. 

- Som Sveriges Nationalfi sk föreslås härmed sill!

ISBN 91-89379-75-6
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