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Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartmentet

Genom beslut den 8 juli 1992 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruks-
depanmentet tillkalla särskild utredare med uppdrag utreda fiskeri-att atten
näringens utvecklingsmöjligheter.

Med stöd detta bemyndigande förordnades dag generaldirektö-av samma
Per Wramner särskild utredare. Den 26 1992augusti utsågs tillattren vara

sakkunniga direktören Yngve Björkman, förbundsordföranden Reine
Johansson, förbundsordföranden Sven Kollberg generalsekreterarensamt
Thomas Söderberg. Vidare utsågs till departementssekreterarenexperter
Johan Bodegård, avdelningschefen Tore Gustavsson, överdirektören Stefan
de Mare, verkställande direktören Roger Mattiasson, departementssekrete-

Agne Pettersson departementssekreteraren Christina Tuvelind.samtraren
Tuvelind entledigades fr.o.m. den 2 september 1993. Den 12 maj 1993 för-
ordnades departementssekreteraren Ann Lemne i utredningen.expertsom

Genom beslut den 24 september 1992 bildades parlamentarisk referens-en
till utredningen i vilken följande förordnades ingå: Erling Bager,grupp att

Lisbet Calner, Kaj Larsson, Roland Mattisson, Carl G Nilsson, Carl Olov
Persson, Sven-Olof Petersson och Claus Zaar.

Till sekreterare förordnades den 8 juli 1992 avdelningschefen, de-numera
partementsrâdet Bengt Strömblom. Genom beslut den 15 februari 1993 för-
ordnades departementssekreteraren Eva Lehndal till biträdande sekreterare.

Utredningen har i december 1992 överlämnat sitt delbetänkande SOU
1992: 136 Svenskt fiske nuläge och utvecklingsmöjligheter.-

Utredningen får härmed överlämna sitt slutbetänkande SOU 1993:103
Svenskt fiske. Inget särskilt yttrande har avlämnats.

Stockholm i november 1993

Per Wramner

Bengt Strömblom
Eva Lehndal
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Uppdraget

Regeringen 8 särskild medbeslöt den juli 1992 tillkalla utredareatt upp-en
drag utvecklingsmöjligheter. Utred-utreda den svenska fiskerinäringensatt
ningen har i uppgift yrkesfiskets förutsättningar ochbedöma det svenskaatt
utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt beaktande bl.a.med av europa-
integrationen och beståndsutvecklingen inom svenska fiskezonen ochden
angränsande Utredningen vidare direktiven bedöma situa-skall enligtvatten.
tionen och det den samlade fiskerinär-eventuella behovet åtgärder inomav
ingen, dvs. fisket, forstahandsmottagarna, beredningsindustrin och parti- och
detaljhandeln, i syfte förbättra tillgången och stabiloch underlättaatt av-en
sättning fisk och fiskprodukter hög kvalitet i hela landet.av av

möj-I uppdraget betonas särskilt i uppgift analyserautredningen har attatt
ligheterna fisket,utveckla det yrkesmässiga insjöñsket och det kustnäraatt
bedöma regionalpolitiskt analysera ñskerinäringensstöd kan lämnas samtom
kostnads-, Sveriges vik-marknads- och konkurrenssituation i jämförelse med
tigaste konkurrentländer på fiskets område.

direktiven behovetI påpekas vidare utredningen skall bedöma sär-att av
skilda åtgärder förslag sådana åtgärder,den 1 juli 1993 och lämnaper om
exempelvis kvalitetskontroll, sorteringsbestämmelser, överskottshantering

administrationen till eventuellt med-dessa i övergångsskedesamt ettettav
lemskap i EG.

Enligt direktiven till regeringenbör redovisa sina slutliga förslag senast
den 1juli 1993. utredningstid fram tillUtredningen har fått förlängd novem-
ber 1993.

Delbetänkandet ochSOU 1992:136 Svenskt fiske nuläge-
utvecklingsmöjligheter

Utredningen delbetänkandet SOU 1992:136överlämnade i december 1992
Svenskt till regeringen. Delbetän-fiske utvecklingsmöjligheternuläge och-

i kraft den 1julikandet innehöll förslag sådana borde trädatill åtgärder som
1993.

Slutbetänkandet

Slutbetänkandet, uppdelat i två block.överlämnas till regeringen, ärsom nu
svenska fiskerinär-Det första beskrivning denblocket innehåller bred aven

ingen. finns det behovI samband förändringar skermed de ett stort avsom
beskriv-bredasamlad beskrivning näringen i helhet. Dendess senasteen av

framtiden. Block Iningen finns Fiskerinäringen iredovisad i SOU 1977:74 ,
i kapitelbenämnt sammanfattasDen svenska fiskerinäringen,

sammanfattningInledning och



Slutbetänkandets andra block de problemställningar SOU 1993:103utredningentar upp
formulerat utifrån fiskerinäringens aktuella situation, med hänsyn tilltagen
dels europaintegration, dels beståndssituationen. Idelbetänkandet SOU 1992:
136 har utredningen i enlighet med sina direktiv redovisat förslag i förstasom
hand budgetåret 199394. Flera dessa förslag har genomförts. Ytter-avser av
ligare ställningstaganden redovisas i detta slutbetänkande. Block har därför
samlingsbetecltningen Vissa frågor, överväganden och förslag.

Block II inleds med genomgång förslagens förutsättningar meden av
tanke på flertalet utredningens tidigare förslag heltatt eller delvisav genom-
förts, riksdagen fattat beslut fiskelagatt och EG-förhandlingarattom en ny
pågår kapitel 18. kapitelI 19 berörs kortfattat näringens roll.statens resp.

kapitelI 20 diskuteras behovet bättre hushållning med fiskresursemaav en
i syfte uppnå lönsamt fiske och jämn råvaruförsörjning.att Förslagett om
kompletteringar bestämmelserna i fiskelagen läggs, bl.a. förslag far-av ett om
tygstillstånd. Avslutningsvis föreslås miljökonsekvensbeskrivningar böratt

på fisketsgöras område.
Utredningen lägger i kapitel 21 förslag strukturåtgärder på fisketsom om-

råde. De förändringar i det statliga stödsystemet, utredningen föreslog isom
delbetänkandet SOU 1992:136, har huvudsakligen genomförts under våren
1993. Syftet har varit det svenska stödsystemet till EG:satt anpassa system.
Förslag kustnära fiske 21.7, insjöfiske 2l.8 och vattenbruksom avser
21.9 har samlats i särskilda avsnitt. I övrigt lämnas förslag FoU-verk-om
samhetens inriktning 21.3, stöd till fiskevårdsinsatser 21.2 stöd till red-,skapsutveckling 21.5, utbildningen på fiskets område 21.4 regional-samt
politiskt stöd 21.6.

I kapitel 22 utredningen några näringspolitiska frågortar har sär-upp som
skilt intresse för fiskerinäringen. För fiskets del avsnitt 22.2 behandlas far-
tygsfonder, skatt på drivmedel ersättning för ökade levnadsomkostna-samt
der. För vattenbrukets del 22.3 lämnas förslag lagervärderingen.rörsom

Utredningen föreslog i delbetänkandet SOU 1992:136 Fiskeriverket böratt
få för landningskontrollen fisk. Utredningen läggeransvaret vissa principi-av
ella synpunkter på denna kontrollfunktionen i kapitel 23.

I kapitel 24 går utredningen så slutligen igenom ñnansieringsfrågor. I av-
snitt 24.3 redovisas de ändamål för vilka finansiering utanför statsbudge-en

bör sökas. I avsnitt 24.4 föreslår utredningen fördelningten kvarvaran-en av
de medel i prisregleringskassan. Fiskevårdsavgift alternativ finansierings-som
form till statliga budgetmedel och prisregleringsmedel diskuteras slutligen i
avsnitt 24.5.

Sammanfattning utredningens förslagav

Utredningen lägger bl.a. fram följande förslag:
Begränsning fångstansträngningen bör spela roll i regle-störreav en-

ringen det svenska fisket, först komplement till nuvarandeav ettsom system
med nationella kvoter, i längre perspektiv allt huvudinstru-ett ettmer som

Inledning och sammanfattning 10



1993:103SOUMed sådant bör möjligt anpassning till dedet medment. ett system vara en
biologiska samtidigt fångststopp och konkurrens kvoteromresurserna som
undviks.

fiskelagen, träderi kraft den l januari 1994, bör komplet-Den nya som-
storlek.med krav på tillstånd för användning fiskefartyg vissöverteras av

fångstansträngningen.Därigenom underlättas erforderliga begränsningar av
Genom i första hand omprioriteringar inom befintliga börresursramaer-

insjö-FoU-insatsema öka, inom områdena fisksjukdomar, kust- ochbl.a.
fiske bevarande biologisk mångfald.samt av

Ekonomiskt införas förvärv fiskeredskap medstöd bör till större se-av-
lektivitet, dvs. mindre bifångster dagens redskap.redskapstyper änsom ger

Åtgärdsprogram stånd för främja yrkesmässigt kust-bör komma till att-
fiske insjöfiske. innefatta bl.a. fiskevård, be-Dessa börnära resp. program

fiske-ståndsprognoser, skattemässig jämställdhet mellan bensin och diesel,
förregler småskaligt yrkesfiske åtgärder för underlättasamt attsom gynnar

yrkesfisket få tillgång till enskildaatt vatten.
Åtgärdsprogam främja börbör komma till stånd för vattenbruket. Detatt-

bl.a. innefatta till enskilda fiskodlare de s.k.stormskadeförsälcring, bidrag ur
foderavgiftsmedlen, året-runt-slakt, ökadeexempelvis för övergång till sats-

mellanningar på förebygga ñsksjukdomar skattemässig likställighetatt samt
fisk i odling och djur i jordbruk.

En för fiskare och ñskeföretag, bl.a.bör skattereglemaöversyn göras av-
vid till sjöss höjs.schablonavdraget vistelseattgenom

Återstå-Prisregleringen januari 1994.fiskets område upphör den 1-
ende huvudsakmedel prisregleringskassan bör användas följande isätt,ur
under budgetåret 199495:

Utsättningar ñsk; 9,0 miljoner kronorav
Trygghetsförsäkring kronorför fiskare; 8,0 miljoner
Regionalt till och 5,0 miljoner kronorstöd Sydkusten;0st-

5,0 miljoner kronorExportfrämjande åtgärden
Överskottshantering; 5,0 miljoner kronor

kronorKvalitetskontroll 2,5 miljonerfisk;av
Reserv, redskapsutveckling; 8,0 miljoner kronorbl.a. produkt- och

miljonerSumma; 42,5 kronor

fiskevårdsområden harBehovet för fiskevård inkl. bildandemedel avav-
finansi-ökat möjlighetunder de åren. Utredningen ingen attsenaste annanser

fiskevårdsavgift.nödvändiga fiskevårdsåtgärdema allmänänera genom en

llsammanfattningochInledning
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SOU 1993:1031 Fisket i Sverige

Inledning

fisket.betänkandets första block beskrivning det svenska II bredgörs en av
detta kapitel sammanfattas huvuddragen beskrivningskapitlen.av

ÖstersjönFisket Västerhavet, ochi insjövatten

Svenskt Ska-havsfiske bedrivs i dvs. Nordsjön, ochVästerhavet, Kattegatt
Östersjön. i fångstornråden lik-gerrak i Av figur framgår indelningen1samt

indelningen kuststräckor.isom
viktigaste fångstområdet för svensktVästerhavet har sedan länge varit det

fiske. Vid slutet 1970-talet EG-ländema sina fiske-utvidgade Norge ochav
mil, årliga för-till 200 nautiska vilket innebär Sverige måste föragränser att

handlingar EG traditionella fångst-med och Norge för få tillgång till deatt
platserna Nordsjön.i

Östersjön.Sverige utvidgade vid i Gränsdrag-tid sina ñskegränsersamma
ningen 1988.Gotland, den s.k. vita löstes dock inte förränöster om zonen,

omfat-Till dess fisket havsområde.kunde bedrivas oreglerat i detta Detstora
tande fiske i orsakerna till da-vita bedöms huvudorsakemazonen vara en av

Östersjön. Äventorskbestånd i faktor såsom bristande salt-andragens svaga
vatteninflöde från i miljön har minst lika be-Västerhavet och störningar stor
tydelse for torsksituationen.

dåbristande torsktill gången ñskerinäring lcraftigt,Den har påverkat svensk
torsken Torskñsk-sedan början 1980-talet utgjort ryggraden i yrkesfisket.av

har i många fall företagsekonomiskt bedriva. fles-blivit olönsamt Deet attnu
andra kommersiella varför svårt för torskñskarekvoterade, detär ärta arter

goda,övergå till fiske. Bestånden sill strömming mycketoch äratt annat av
marknaden för dessa ärartermen svag.

gråsej,totalt viktigaste fiskarter sillströmming, makrill,De torsk,ärsett
Östersjönkolja, skarpsill, förnordhavsräka, havskräfta, och lax. svarar

ungefär hälften de svenska fångsterna i dag.av
Tillgången beroende utsättningarpå främst och lax äri hög grad attav

Östersjön allvarlig då troligenFör laxen i situationen särskiltgörs. är en,
miljörelaterad, yngel.sjukdom M 74 orsakar hög dödlighet hos nykläckta

ÄvenDetta innebär mindre utsättningar redan tidigarelax. den svagaav
naturliga rekryteringen vild drabbats.lax harav svag

Även framför allt i dei inlandsvatten bedrivs yrkesmässigt insjöñske,ett
sjöarna, fiskas hög-dvs Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Härstora

prisarter och sik.lax, röding, abborre, gädda, lakegös,som
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Allt färre yrkesfiskare fångar allt fisk SOU 1993:103mer

Under efterkrigstiden har antalet yrkes- och binäringsfiskare i Sverige rninsk-
från 20 000 år 1945än fram till 0004 fiskare i dag. Samtidigt harat- mer ca

fñngstema ökat. I början 1940-talet landades 100 000 fisk. Vid mit-tonav ca
1960-talet fångsterna i 400 000 Därefter har fånnästan.en av ton.var uppe gs-

sjunkit till 200 000-300 000terna ton.
Denna utveckling har kunnat ske allt och bättre utrustadestörreattgenom

fartyg används. Fiskeflottan snabbast under 1960-talet,växte närsom
svenskt fiske stod på med fortfarande fritt Nordsjöhav. De störstatoppen ett
fartygen i den svenska ñskeflottan på 700 bruttoton BRT. De emel-är ärca
lertid relativt små i jämförelse med de långdistansfartyg på 3 000stora ca
BRT de fiskenationema, Japan och Ryssland, har.storasom t.ex.

Listan de främsta fiskenationemaöver Kina med 13 miljonertoppas av ca
vilket också inkluderar vattenbruk Kina världsledande fisk-i och alg-ton, är

odling. Sverige kommer på 48:e platsen 245med 000 Våra nordiskaton.ca
grannländer Norge och Danmark ligger betydligt högre; 12:e 2 milj.ca ton

13:e plats ca 1,7 milj. ton.resp.
FAO Food and Agriculture Organization påpekar de begränsade möjlig-

heterna ökanämnvärt fisket i världen. Tvärtom krävs bättre sköt-att avsevärt
sel fiskbestånden för bibehålla dagens fångstnivåer. Samtidigt kommerav att
efterfrågan på fisk öka. FAO därför fiskpriser i framtiden bliratt attmenar
högre och vattenbruket får ökad roll. Vattenbrukets andel den totalaatt en av
fiskproduktionen, idag drygt 10 % bedöms år 2010 kunna uppgå tillärsom

15 %.uppemot

F iskodling

Det svenska vattenbruket omfattar bl.a. odlingar för vattenkraftsföretagens
kompensationsutsättningar, sättfiskodlingar för sportfisket och matfiskod-
lingar. Den tillståndsgivna volymen ligger drygt 20 000 Vattenbruketston.
produktion omfattar dock endast 6 00 matfisk, varför det finnston utrymme
för utveckling det svenska vattenbruket. Som exempel kan nämnasen av att
Sverige importerar 2 000 sötvattenslcräftor, medan den inhemskatonca pro-
duktionen odlade kräftor 8är ton.av

GssE tullmurar försvårar svensk

Den svenska fisk och fiskprodukter omfattar i huvudsak konser-exporten av
och hel fisk torsk och sill, det framför allt direktlandning-ver senare genom

i Danmark. Sverige för 900 miljoner kronor, importerarexporterarar ca men
för 2,7 miljarder kronor. EG:s tullmurar försvårar bereddaca exporten av
fiskprodukter. Exporten högförädlade fiskprodukter, sådanadvs.av varor

kan säljas direkt till konsumenten, till tillEFTA-ländemaär större änsom
EG. För svensk fiskerinäring därför EG-medlemskap med omedel-är ett ett
bart avskaffande tullarna betydelse. EES-avtalet innebär tullfrihetstorav av
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1993:103SOUsvenskinte för de förför torsk, torskfiléer och kaviarsubstitut,bl.a. men
havskräfta.fiskerinäring sill, makrill, räkor ochså viktiga produkterna lax,

Sysselsärtningen fisketinom

förstahands-Sedan sin fångst, den hand 160yrkesfiskarna landat tas om av ca
ñskauktionerna på västkusten,består, förutom de fyraDessamottagare. av

beredningsföretag m.fl.försäljningsföreningar fiskarna själva,ägsav som av
Göteborgs fiskauktion.Den förstahandsmottagarenstörsta

fiskkon-000 Fisk- ochñskberedningsindusnin arbetar 3Inom personer.ca
domine-Sotenäs kommunservindustrin finns koncentrerad till västkusten. I

sysselsättning-Abba-fabriken, för fjärdedelnästanrar som ensam svarar en av
tillverkari hela svenska fiskberedningsindustrin. Många företag,den somen

ofñ-så de inte kommer med i denoch bereder fiskvaror, emellertid småär att
stårfinns 307 fiskanläggningari Sverigeciella statistiken. Sammanlagt som

under miljö- hälsoskyddskontroll.och
fiskkonservindu-Inom den direkta fiskerinäringen, dvs fisket, fisk- och

tillstrin, antal sysselsattavattenbruket och första handelsledet, uppskattas
7 500-8 00 personer.

i formfiskerinäringen skall fungera behövs serviceFör ävenatt av ex-
vattenbru-Förempelvis skeppsvaw, nätbinderi, oljeföretag och transporter.

kets foderimportörer. Utredningen bedöm-del behövs bl.a. kläckerier och gör
inom svensktningen totalt lO 000 sysselsattaär närmareatt sett personer

fiske.
fisket ingår iDessa sysselsättningssiffror omfattar inte den del av som

fritids- fritidsfisk-intresseradeoch turismsektom. 2,2 miljoner svenskar av
miljard-miljoner inhemska sportñsket1,4 dessa sportñskar. Det äret. enav

industri kompletterande sysselsätt-Sportñsket därför viktig källa tillär en.
ning och inkomster glesbygd.

Fisk livsmedelsom

Sill Sverige.och strömming har lång tid varit viktig livsmedel i Kon-under ett
sill-sumtionen färsk sillströmming visar klar, nedåtgående trend. Denav en
sillförsäljningenprodukt säljer bäst inläggningar. För ökaär att avsom

användningsområ-strömming försök utifrån fars eller hittagörs att massa nya
genombrotttill kommersielltden. Hittills har inte dessa försök inte lett något

för fiskfärs på fet fisk.
med vissa för-Totalkonsumtionen fisk ligger dock tämligen stabilt, menav

försäljningen skaldjurskjutningar Framför allt harmellan olika varuslag. av
sillströmming och torsk tende-har tidigare vardagsrättema gjorda påökat. De

finare fisk till helgen.medersättasattrar
djupfrysnings-Distribution försäljningen fisk har förenklatsoch av genom

meddetaljhandeln har omstruktureratstekniken, vilket har betydelse dåstor
skerfärsk fiskfärre fiskbutiker fiskdiskar följd. Försäljningeneller avsom

också fiskbilar.med
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iskevårdF SOU 1993: 103

Miljöstömingar allvarligtutgör hot uthålligt fiske, då dessaett mot stör-ett
ningar minskar tillgången på de for fisket intressanta eller dessagörarterna
mindre lämpliga livsmedel. Ett de viktigare främja fisketsättensom ärav att

bevara eller återställa goda miljöforhållandenatt för de fångas.arter som
Framför allt drabbas fisket övergödning och spridning giftiga äm-av av

även fysiska ingrepp i såsomnen, vattenkraftsutbyggnad.men av naturen,
För fisket i sjöar och vattendrag detutgörs hotet detstörsta nedfal-av sura

let till delar orsakas svavel- och kväveutsläppstorasom utanför våra grän-av
ser.

Ett miljömål på fiskets område slå vaktär den biologiska mångfal-att om
den. Det ligger i hög grad i fiskets intresse detta mål uppfylls. Fiske-eget att
vården viktigär del i den allmänna miljövården och naturresuishållningen.en
Genom fiskevård kan långsiktigt hög avkastning i fisket skapas elleren
bevaras.

F iskerinäringens ekonomiska problem

ÖstersjönBristen på torsk i svårigheten få avsättning för sillström-samt att
ming har försatt den svenska fiskerinäringen i svår ekonomisk situation.
Detta har bl.a. inneburit tiotal de moderna fiskefartygenstörre, haratt ett av
sålts till utlandet under 1993. Försäljningspriset har kraftigt understigit pro-
duktionskostnaden.

För närvarande har också flertal företag, specialiserat sig på be-ett av som
redning torsk och sill, ställt in betalningar eller försatts i konkurs.av

Staten drabbas också fiskeföretag och beredningsindustri kommit påattav
obestånd. Den totala nettoutgiften för budgetåret 199293 12 miljonervar ca
kronor. Under perioden 1987-1992 har beloppet varit betydligt lägre, ca
0,5 miljoner kronor i genomsnitt.

Ändrade förutsättningar för stöd till fiskerinäringen

EES-avtalet innebär det fr.o.m. den 1januari 1994 inte längre möjligtatt är att
stödja fisket generella pristillägg. Sådana stöd har i huvudsak lämnatsgenom
för fisket efter sillströmming. Piisregleringens avskaffande innebär förut-att
sättningarna för fiske ändras, framför allt for fiskeföretagen syd- och ost-
kusten.

Fiskerinäringens situation påverkas omläggningenäven denav av gene-
rella näiingspolitiken. Konkurrenssnedvridande och selektiva företagsstöd
avvecklas och politiken inriktas på generella åtgärder, skatte-att t.ex.genom
sänkningar, skapa goda förutsättningar för företagande i Sverige.

Användningen de kvarvarande medel prisregleringskassan inriktasav ur
på stärka den svenska fiskerinäringensatt konkurrensförmåga och över-
brygga den nuvarande bekymmersamma situationen för näringen inför ett
medlemskap i EG. Då förväntas det svenska fisket få del EG:s olika stöd-av
former.

Kapitel I Fisket Sverige 18i



19933103SOUfiskeområden och kuststräckorKarta över

havsforskningsrå-internationellafångstområden medDessa överensstämmer
i kvadratisktICES statistikomrâden ingår avgrän-dets rutnätsystemettsom

30 sjömil. Dessalängdgrad 30varje breddgrad och varje helhalvsat xav
ochmed längd-slås till olika fångstområden gränserrutor angesvarssamman

sammanbindningslinjer landfasta punkter.mellanbreddgrader eller räta

Indelningen i kuststräckor följer länsgränsema:
Göteborgs och BohusVästkusten
Hallands

MalmöhusSydkusten
Kristianstads
Blekinge

Ostkusten, Kalmarsödra
Gotland
Östergötlands
Södermanlands
Stockholms
Uppsala

Ostkusten, Gävleborgsnorra
Västemorrlandss
Västerbottens
Norrbottens

Östersjön
Illd

SkagerrakNordsjön Vastkusten
Illa
.Kane-

gen ö.Sléxgo
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SOU 1993:1032 Fiskepolitik

2.1 Inledning

1978 års ñskeripolitiska påI beslut prop. 197778:112 målen fisketsanges
område inkomstmål, konsumentmål, produktionsmål, effek-ett ett ett ettsom
tivitetsmâl och regionalpolitiskt mål. mål preciserades 1985Dessa propett
198485:l43, JoU 198485:32:

Grundläggande fiskeripolitikeni den svenska skallär vi utnyttjaatt- -
våra fisktillgdngar pd sådant långsiktigtoch de medverkar tillsättvatten- att
vår livsmedelsförsörjning vårt välstånd hushållningoch övrigt. En godi ge-

vårdväl avvägd och beskattning fiskbestdnden ochen av genom omsorgnom
sålunda väsentlig. skapas förutsättningar förär Härigenomvattnenom pro-

duktion avfär landets befolkning förnödenheter, för medverkan lan-viktiga i
dets ekonomiska utveckling och för meningsfull sysselsättning och försörj-

bygder. vård våra ocksåförutsättning-ning i vissa En god förbättrarvattenav
för pdproduktion fisk icke traditionellt dvs. form odling.vis, i Enarna av av

hushållningväl avvägd främjar sportfisket form för fri-viktigäven ärsom en
luftsliv och rekreration.

2.2 förutsättningarNya

Genom internationella framför inom foröverenskommelser, allt EFTA,ramen
EES och förestående medlemskap i EG skapas väsentligen ändrade förut-ett
sättningar för fiskerinäringen. Detta berörs under block se bl.a. kap.även
18 och 19.

EFTA-statema träffade våren 1980 överenskommelse fisk ochatten om
andra marina produkter skulle omfattas bestämmelserna i BETA-konventio-av

fr.o.m. den juli 1990. Varje form fiskerisektom1 statligt stöd tillnen av som
snedvrider konkurrensvillkoren skulle avskaffat den 1 januarisenastvara
1994. 198990:123 fisket redovisades BETA-överenskommelsenI prop. om
och dess konsekvenser for svensk ñskeripolitik. Riksdagen beslöt i enlighet
med regeringens forslag överenskommelsenl 199091:87godkännaatt prop.

näringspolitik for tillväxt redogjordes för anpassningama prisreglering-om av
på fisk till följd överenskommelsen. Riksdagen har lämnat regeringensen av

redovisning samtidigt avregleringenerinran och uttalat den svenskautan att
på fiskets område i övrigabör ske i takt med motsvarande EFTA-sta-process

bet. 199091:JoU25, l9909lz283.rskrter
Avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet mel-om

lan väsentligaEFFA-statema och EG behandlar rad for fiskerisektomen om-
råden fiskets områdeEFTA-statema inte EG:s regelverk påäven övertarom

EES-således inte EG:s ñskeripolitik. Ioch heller ansluts till gemensamma

21iskepolitikKapitel 2 F



avtalet ingår överenskommelse SOUtullättnader för fiskprodukter 1993:103be-en om samt
stämmelser statsstöd, gränsskydd och direktlandningar. Bestämmelsernaom
innebär prisregleringsavgiften, i dag helt finansierar prisregleringenatt som
på fisk, Ävenmåste avvecklas såvitt imponerad fisk. med im-avser systemet
portlicenser måste någotmed undantag avvecklas. EES-avtalet träder med all
sannolikhet i kraft den 1januari 1994.

Sverige har ansökt medlemskap i EG och befinner sig för närvarande iom
förhandlingar med EG. Avsikten förhandlingarnaär skall avslutad iatt vara
sådan tid svenskt medlemskap kan bli möjligt den januaril 1995.att ett

Utredningen hari delbetänkandet SOU 1992:136 redovisat EES-närmare
avtalet, EG:s fiskeripolitik och det svenska prisregleringssystemet. Här redo-
visas kortfattat några de beslut på fiskets område fattats sedan delbe-av som
tänkandet lades fram. Det gäller beslut prisregleringens avvecklingom
avsnitt 2.3, lag marknadsreglering på fiskets område avsnitt 2.4ny om
och fiskelag avsnitt 2.5. Slutligen redovisas beslut de statliga medlenny om
för fisket for innevarande budgetår avsnitt 2.6.

2.3 Det svenska prisregleringssystemet avvecklas

l l99293;184 föreslogs prisregleringen på fisk i allt väsentligtprop. att av-
vecklas den 1juli 1993 till följd internationella överenskommelser.av

I propositionen föreslog regeringen medel prisregleringskassan bör,att ur
under budgetåret 199394, användas för exportfrämjande åtgärder, produkt-
utveckling, inforrnationsverksamhet, fiskets trygghetsförsäkring, utsättning

fisk, bidrag till bildande producentorganisationer på fiskets områdeav av
För bekosta avvecklingen prisregleringen.samt att av

Vidare det statliga ekonomiska stödet till fiskets rationalisering iangavs
fortsättningen endast bör ha formen bidrag och lånegarantier. Förslagetav
innebar således fiskerilånen skulle avskaffas. Rationaliseringsstödet skulleatt
vidare syfta dll modernisera fiskeflottan och dess storlek ochatt anpassa sam-
mansättning till fisktillgången. Bidraget för skrotning fiskefartyg höjs.av
Stöd i form lånegaranti föreslogs i fortsättningen kunna lämnas tillävenav
fiskodlingsföretag.

Jordbruksutskottet 199293:JoU21 förordade prisregletingen avveck-att
las den 1 januari 1994, dvs. den tidpunkt då generella stödåtgärdersenast se-

skall awecklade enligt 1989 årsnast EFTA-avtal. Utskottet föreslog vi-vara
dare medel för konsumentfrämjande åtgärderatt skulle utnyttjasavsattssom
för långsiktig infonnationsverksamhet i syfte öka konsumtionen fisk.att av

2.4 Marknadsreglering på fiskets område

I 1992932199 lämnar regeringen förslag 1993:649lagprop. om ny om
marknadsreglering fiskets område. Denna kompletteras för-medom senare
ordning 1993:651 marknadsreglering fiskets område. harLagen trättom
ikraft den juli1 1993.
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1993:103SOUlagen bygger EG:sDen bestämmelser dennya om gemensamma orga-
nisationen marknaden i fråga fisk- och fiskodlingsprodukter. Nuvaran-av om
de bestämmelser import- och exportlicens överförs i oföränd-huvudsakom
rade från lagen l974:22 prisreglering fiskets område till den la-om nya

Med stöd lagen föreskrifter förkan meddelas reglerar villkorengen. av som
försäljning fisk, bildande producentorganisationer verksam-och derasav av
het förenklat och till EG prisregleiingssystem.samt ett nytt anpassat

Jordbruksutskottet l99293rloU25 tillstyrkte lagförslaget i huvudsak.

2.5 Ny fiskelag

l 1992932232 lämnade regeringen förslag fiskelag 1993:787.prop. om ny
Lagen iträder kraft den 1 januari 1994 och lagen 1950:596ersätter rättom
till fiske. Bestämmelserna föränd-fiskerätten försavgränsar störreutansom
ringari frånsak fiskerättslagen till den lagen. Bestämmelserna haröver nya
fått språklig och redaktionell utformning för lättill-demgöraatten ny mera
gängliga och överskådli

Föreskrifter för fiskevården skall i fortsättningen endast utfärdas av rege-
ringen och i vissa vattenområden Fiskeriverket.av

När det gäller utövandet fiske föreslås flera förändringar förhållandeiav
till den nuvarande lagstiftningen. Bla. bedriva yrkesfiske be-görs rätten att
roende innehav yrkesfiskelicens. blir möjligt fördela fisketDet också attav av

meddela föreskrifter begränsar redskapsanvändningen för fii-attgenom som
tidsfisket.

Vad fiskegäller med handredskap likställs helt medutländska medborgare
svenska medborgare. I fråga övrigt fiske krävs bosättning här i landet.om
Kravet på bosättningen i minst två för det yrkes-skall ha år slopas,att varat
mässiga fisket dock först 1995.fr.o.m.

2.6 Beslut ekonomiskt till fisket viastödom
Jordbruksdepartementets huvudtitel FiskeD

De medel i statsbudgeten fisket anvisas till delen via Jord-störstasom avser
bruksdepartementets andrahuvudtitel Fiske. Visst stöd fördelasD. även över
anslag. fiskerinäringen iDe anslag huvudsakligen yrkesfisket ochrörsom
övrigt under innevarande budgetår:är

D Främjande fiskerinäringen, reservationsanslag 4 084 000av
Särskilda 391 000D insatser för fisket, förslagsanslag 26

D Stöd till fiskare på syd- och ostkusten och på
Gotland, förslagsanslag 000 0005
D Ersättning för intrång fiskerätt, 000 000i enskild förslag l
D Bidrag till ñskevårdreservationsanslag 3 612 000
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Några anslag SOU 1993: 103

Anslaget D Främjande fiskerinäringen skall användas för på fisk-FoUav
område och i samråd med Skogs- och jordbrukets forskningsrådets inom ra-

för det samlade FoU-programmet på fiskets område 3,7 mkr. Vidaremen
skall anslaget användas för bidrag till fisketillsyn bidrag till fiskare medsamt
anledning avlysning Fiskevattenav av

Anslag SärskildaD insatser för fisket har följande poster:
Isbrytarhjälp fiskarbefollmingen 000l
Täckande förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 0001av
Kontroll på fiskets område 1 500 000

4. Bidrag till fiskets rationalisering 15 00 000
Bidrag vid stillaliggande med fiskefartyg 8897 00
Till regeringens disposition 2 0O 000

Anslag D Bidrag till fiskevård disponeras för bidrag enligt förordningen
1985:440 statsbidrag till fritidsfisket. Men anslaget skall i första handom an-
vändas for bidrag till kostnader för bildande de fiskevårdsomräden för vil-av
ka har ansökts förrättning före den september 1990.lom
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SOU 1993:103internationelltresursförvaltning3 Svensk ettur
perspektiv

Inledning3.1

förvaltningenpå internationellaredovisas vissa aspekter dendetta kapitelI av
Nordsjön ochSverige, främst ibetydelse förde frskeresurser har storsom

Östersjön. varit förändringari utveckling har deViktiga dennamoment som
fiske-särskilt utvidgningeninternationella havsrättens område,skett på den av

Sverige slutit medñskeriavtalde bilateralaoch ekonomiska somzoner,zoner
frskeriorganisa-internationellanärområde deEG och med länder i vårt samt

tionemas Östersjön.Fiskerikommissionen förverksamhet, i synnerhet

i Västerhavet3.2 Utvecklingen

resursmässigt och ekono-fiskets tyngdpunkt,Sedan har det svenskalänge
varit Skager-fångstområden harvästkusten. Huvudsakligarniskt, funnits på

i varithar fisket dessaNordsjön. Traditionelltrak, Kattegatt och vattensett
År för1959 bildadesfrånfritt, i in till fyra nautiska mil kusterna.allmänhet

fiskerikomrnissio-NordostatlantiskaNordsjön, denNordostatlanten, inkl.
Sverige, beslutademedlemsländerna, bl.a.inom gemen-omnen, vars ram

utvecklingen på fångst-tekniskanationella kvoter. Denfrskeregler ochsamma
överutnyttjande frskeresur-innebarsidan otillräcklig regleringliksom ett av

fångststoppmed åtföljandetill nordsjösillens kollapsvilket bl.a. leddeserna,
utvecklingenförmodligenutveckling påskyndade1970-talet.under Denna

Nordsjön.iutvidgade nationella frskezoner, ävenmot
ekonomiska1977 utvidgat sinaEfter och EGdet Norgeatt zoner resp.

i Nord-något fritt frskevattenmil fanns inte längrefrskezoner till 200 nautiska
flyttatmånga andra länderSveriges liksomsjön. Några år tidigare hade ut

dock intemil. påverkadesina frskegränser till tolv nautiska Detta nämnvärt
i områdettraditionellt fiskeändå tillfiskemönstret, eftersom möjlighet gavs

nautiska mil.mellan och tolvsex
ochdrabbades hårt Norgesi Nordsjönbetydande svenska fisketDet av

fångstplatserberördeutvidgningamaEG-ländemas åtgärder eftersom som
västkustfiskare. Sverigehade utnyttjats svenskasedan mycket lång tid varav

fiskeri-bilateralaSverigeVisserligen slötsåledes de förlorarna.storaen av
fiske isvensktEG fortsattmed ochavtal under denna period Norge ettom

fångstemasförhandlingarårligaavtal förutsatteNordsjön, dessa ommen
framtida fångst-detalltjämt osäkerhetavtal skaparstorlek Dessa omm.m..

EG-ländernabalansavtal, innebärs.k.EG-avtalet, är attettutrymmet. som
Östersjön.i Trotsfiskezoneni den svenskalikvärdiga frskerättigheterges
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ihärdiga Försök från svensk sida lyckades inte i ramavtalen SOUmed EG 1993:103ochman
få inNorge hänvisningar till tidigare traditionellt fiske.

Det är värt fiskeförhållandenaatt i Skagerraknotera ochatt Kattegatt inte
påverkades utvidgningarna ñskezonema. Iav dessa områden reglerasav
fiskeforhållandena 1966 års Skagerrak-avtal med Norge och Danmark ochav
i det svensk-danska Kattegatt-avtalet från 1932. Båda avtalen under avta-ger

giltighetstid,lens i princip, tillrätt utnyttjande ñsktillgångarnagemensamt av
oberoende ñskezonernas utsträckning.av

Östersjön3.3 Utvecklingen i

Liksom Sverige Östersjönsberördes många andra strandstater mycketav ne-
gativt de kraftigt minskade ñskemöjlighetemaav i Nordsjön. förelågDet där-

vidför, denna tidpunkt, risk för betydande överflyttningstor fångst-en av
Östersjönkapacitet till från andra havsområden, vilket skulle påverka det rela-

Östersjöntivt goda beståndsläget i negativt. För svenskt vidkommande fanns
det därför goda skäl Östersjön,till utvidgning ñskezonen i dels fören av att

kunnabättre skydda bestånden, dels för delvis kompensera de kraftigtatt
minskade fångstmöjli ghetema Östersjöni Nordsjön. Det faktum det iatt en-

finnsdast fåtal ekonomisktett värdefulla fxskslag dock naturliga gränsersatte
för sådan kompensation. Ett viktigten skäl för utvidgning denannat en av
svenska fiskezonen stärka förhandlingspositionenatt det gälldevar när att

svenska fiskemöjlighetertrygga i EG-ländemas, andraävenmen staters,
fiskezoner. Sverige slöt vid denna tid bilaterala utbytesavtal med Sovjetuni-

Östtysldand.Polen ochonen,
Vissa östersjöländer sig zonutvidgningar.motsatte De ansåg det rådan-att

de fiskemönsnet liksom det fria fisket skulle behållas. De huvudsakliga skä-
Östersjönslen begränsade storlek ochvar det antalet strandstater. Dessastora

länder ansåg också den förvaltning fisket skeddeatt inom förav som ramen
ÖstersjönFiskerikommissionen för tillräcklig för skydda bestånden.var att

Östersjökommissionen, tillkom 1973, har till uppgift förvalta fisk-som att
Östersjöntillgångarna i överenskommelser fiskereg-genom om gemensamma

ler och högsta tillåtna fångstmängder, s.k. TAC. Av naturliga skäl fördelades
de TACzema, vid denna tidpunkt,gemensamma på medlemsländer inteoch
på nationella fiskezoner. Det traditionella fisket därför, i princip, det endavar
fördelningskriteriet. ÖstersjönsSveriges beslut utvidga fiskezonen till mitt-att
linje bakgrundtogs, andramot länders motstånd, först efter det denav att

Östersjökommissionenssvenska delegationen vid session 1976 misslyckades
fåmed till ståndatt TAC-fördelningen. Den fördelningen skulleen ny nya

inte bara hänsyn tillta de traditionella fiskemönstret till de olikaävenutan
havsområdenas produktivitet och storlek vid utvidgning fiskezonema.en av

sådanEn fördelning skulle ha inneburit avsevärd ökning de svenskaen av
kvoterna eftersom utvidgad svensk fiskezon skulle omfatta 40 %en ca av
Östersjöns totala Traditionellt uppgick däremot de svenska fångsternayta. av
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1993:103SOUtotalfångstema.8 och 15 %viktigare fiskslag vid denna tidpunkt till mellan av
Östersjökonventio-1978 måsteEfter Sveriges utvidgning sin fiskezonav

på nationellaTAC:er fördeladesändras så överenskomnaatt gemensamtnen
fisk-ñskekvoter, vilka i princip fritt kundefiskezoner och inte nationellasom

Östersjön. för-principiellt mycket viktigihelst Detta enas upp var som var
fisketför det svenskafått betydelseändring, skulle ha ännu större omsom en
Gotland,gränsdragningeninte konflikten med Sovjetunionen österom om

1988.förblivit olöst fram tillden s.k. vita hade uppkommit ochzonen,

3.4 Effekterna vita zonenav

3, %produktivt område vita 5Det faktum så ochatt ett stort zonen avsom
fickutgjorde fritt hav,förblev oreglerat och därmed i principtotala ytan,

Östersjön. bestånds-gällde såvälomfattande konsekvenser för fisket i Detta
särskiltfiskeresursema, Sverige drabbadesvården och fördelningen därav

Östersjökommissionen. effekterhårt, effektiviteten i inom Dessaarbetetsom
vita De kvantiteterkännbara i fem år efter uppgörelsendag,är än om zonen.

viktiga lekom-lax 1980-talet fångades i detta för torskenoch torsk, undersom
genomsnitt,beräknades fångsterna iråde, mycket omfattande. För laxenvar

motsvarade000 år, vilketunder åren 1984-1987, uppgå till 1 närmareton per
Östersjön fång-Finska viken. Av torsk30 % all lax fångades i utomav som

20eller %ades under peiod 43 0 år i vita närmareton zonensamma ca per
Östersjön. iberäknades EG:s fångstertotalfångstema Av denna kvantitetiav

Sovjet-till 2 00genomsnitt år uppgå till 25 000 Sveriges ton,ton, caper ca
unionens till 4 0till 12 000 och Färöarnas ton.tonca ca

olyckligt.oreglerade fiske mycketAv beståndsskäl detta omfattande,var
omöj-då situationenInte omfattningbara på grund fiskets ävenstora utanav

Östersjökommissionens vad gälldeliggjorde överenskommelser inom ram
vissa länders omfattandefastställande TAC:er för lax och torsk, eftersomav

missgynnadefångster i vita till intäkt för kvotansprâk. Dettatogs storazonen
på värde-i ökade TAC-andelar. tillgångenhög grad svenska krav på Den stora

förhandlingspositionfulla fiskslag påverkade också Sverigesi vita zonen
förhandlingar EG kvotutbyte.mycket negativt i med om

omgående positivaSovjetunionen 1988 fickGränsöverenskommelsen med
effekter.

Östersjökommissionens förår lyckadessessionenRedan vid samma man
för-första torsk-TAC,gången nå överenskommelse ävensom varom enen

nåsessionen 1990 lyckadesdelad medlemsstaterna. Vid även upp-man en
görelse TAC TAC-fördelning för lax.ochom en en

EG:sreduceringenden gradvisaGenom gränsöverenskommelsen och av
Östersjön fångstrnöjligheter i Nord-kvoter i svenska fiskamasökade deäven

syssel-fiskeflottan kundesjön. del den svenskaDetta innebar störreatt en av
Östersjön.i Nordsjön förii ställetsättas

i vitatorsk och laxbådeingen tvekan deDet är överuttagenatt stora avom
for denbetydelse1980-talet har haftlång period underunder så storzonen en
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rådande mycket svåra beståndssituation. Man bör därför SOUinte 1993:heller undcrskat- 103
betydelsenta uppgörelser TAC:er för bådeatt torsk och lax kom tillav en om

stånd. TACzcrna har begränsat vilken den tidens återkomman-uttagen, senaste
de ñskestopp Östersjökommissionenbevisär på. Dessutom stärker de som

Östersjön.förvaltningsorgan i
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4 SOU 1993:103Fiske miljöoch

4.1 Sambanden mellan fiske och miljö

Miljöstöringar allvarligt hotutgör uthålligt fiske, då den minskarett mot ett
tillgången på för fisket intressanta eller fisken mindre lämpliggörarterna som
livsmedel. En angelägen uppgift, det gäller främja fisket, ligger därförnär att
i bevara eller återställa goda miljöförhållanden för de utnyttjasatt arter som av
fisket. Eftersom det i allmänhet sig i naturliga ekosystemrör dettaäranerom
till del liktydigt med verka för allmänt goda miljöförhållanden i hav,stor att
sjöar och vattendrag.

Fiske inkl. fiskevård verksamhet miljöpåverkanär i de flesta fallen vars
obetydlig eller obefintlig.är de fall sådanI påverkan likväl uppträder har fisk-
i allmänhet intresse den begränsas till nivåer.acceptabla Där-et ett eget attav

till kommer fisket, enligt den i svensk miljöpolitik grundläggande princi-att
sektoriellt rniljöansvar, har för så sker.pen ettom attansvar

4.2 Miljösituationens betydelse för fisket

4.2.1 Inledning

De former miljöforstörelse, främst drabbar fisket, dels föroreningarärav som
i första hand övergödning och spridning giftiga ingreppämnen, dels iav na-
turmiljön fysiska ocheller biologiska. Miljöförstörelsen påverkar nivån på
fiskproduktionen fiskfaunansoch sammansättning i allmänhet negativt från
fiskets synpunkt fiskköttets lämplighet föda förekomstgenomsamt som av
giftiga ämnen.

4.2.2 Hav och kustvatten

Övergödning4.2.2.1

Övergödning eutrofering orsakas tillförsel organiskt material ochgenom av
växtnäringsämnen i första hand fosfor- och kväveföreningar. Tillförseln

Övergödningsker främst via också via luft. har drabbat våravatten, men om-
givande hav och många sjöar och problem, särskilt i vattenområdenutgör ett

direkt påverkas befolknings- och industricentra, slättbygder medsom storaav
intensivt jordbruk etc.

Övergödning ökar den biologiska produktionen, vilket i inledningsske-ett
de kan positivt för fiskets avkastning, den upphov tillvara snartmen ger
grumling, syrebrist, förändrad artsammansättning, döda bottnar dettaIm.m.
skede påverkas fisket negativt.
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SOU 1993: 103Västerhavet

I Skagerrak och Kattegatt har under de 20-40 åren skett miljö-senaste stora
förändringar. Den totala tillförseln närsalter har kraftigt. Mellan 1930ökatav
och 1980 ökade kvävebelastningen fyra gånger och fosforbelastningen tilltre
sju gånger. Västerhavet uppvisar flera tecken på övergödning, exempelvis en
ökning den naturliga vårblomningen, ökad primärproduktion underav som-

Öresundi och södra Kattegatt, och Stora ökad förekomstBält,västramaren
exceptionella blomningar frekvens giftiga nrikroa]ökadsamtav en av nya ger.

Särskilt de båda sistnämnda konsekvenserna fisk-övergödningen skadarav
faunan. Till detta kommer eutrofieringsprocessen i viktiga avseenden äratt
självaccelererande.

En ökad planktonförekomst har bl.a. gjort särskilt i Kattegatt,vattnet, par-
tikelrikare mindreoch därmed genomsläppligt för ljus. har medförtDetta att
siktdjupet i halverats. Bottenvegetationen i områdenkustnärastort sett upp-
visar tydliga tecken på näringsrika förhållanden. Speciellt har det skett en mar-
kant minskning djupgränsen för de fastsittande makroalgema. Vidareav upp-
visar många fjordar och bukter höga biomassor fintrådiga, ettåriganumera av
alger. Fiskbiomassan har visat sig korrelerad med den totala biomassanvara

vegetation, medan fiskarter tillnegativantalet relation mäng-av uppvisar en
den fintrådiga alger. De marina grundområdenas betydelse barn-stora som
kammare och skafferi för kommersiellt viktiga fiskarter påverkas, huvudsak-
ligen negativt, algvegetationen förändras.när

Syrgasbristi början hösten 1980-talet blivithar under vanligare ochav me-
långvarig. Efter hand har sänkta halter under vår och observe-ävenra sommar

liksom ñskdöd på grund syrebrist.rats, av
Praktiskt hela Västerhavets grundare mjukbottenfauna har påverkatstaget

under de femtio åren. till stationäraDen syrebrist detta lett drabbarsenaste
t.ex. havskräfta i sydöstra Kattegatt hårdare rörliga eftersom dessaänarter

Ändradkan fly och återvända situationen förbättrats. bottenfauna innebärnär
givetvis förändrat utbud föda för de bottenlevande fiskartema, vilketett av
kan påverka fisket negativt.

Flera ekonomiskt betydelsefulla fiskarter uppvisar för närvarande svaga
bestånd, särskilt i Kattegatt, det svårt i vilken grad detta be-är avgöraattmen

på miljöstömingar, hårt frsketryck eller naturliga fluktuationer. Att över-ror
gödningen spelar viktig roll torde dock odiskutabelt. Torsken visaren vara
dålig rekrytering, vilket kan bero störda lek- och uppväxtområden. Detsam-

gäller rödspättan, där syrebrist fintrå-bottnar med och ökad förekomstma av
di alger kan orsak. de områden i södra drabbatsI Kattegatt,ga vara en som av
syrebrist, har beståndet havskräfta i försvunnit. uppvisarHärsettstortav
också sandskädda mfl. ökad förekomst hudsjukdomar.arter av

Östersjön

Östersjön har under lång tid eutroñerats allt särskilt under 1960- ochmer,
Öster-1970-talen. också utsjön. centralaDet galleri hög grad kustvatten Imen
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sjön har kväve- och fosforhalter SOUvintertid 1993:103tredubblats sedanytvattnets nästan
1960-talet. I Bottenhavet det framför allt djupvattnetsär näringsinnehåll som
har ökat.

Tillförseln näringsämnen har sannolikt ökat till gånger sedanav tre sex
sekelskiftet. Den ökande näringstillgången har åtföljts stigande produk-av en
tion planktonalger. En tydlig förändring Ökad grumlighet.är En för-av annan
ändring bottendjurär uppträder långt talrikare på de grundare bottnamaatt nu

i början seklet.än av
ÖstersjönsI egentliga djupare delar har utvecklingen varit Underen annan.

skikt salt råder eller mindre syrebrist,ett vilkenvattenav en permanentmer
påverkar tredjedel bottenarealen, 70 000 km2. Syrebristen främstären av ca

Östersjönsföljd utlopp trånga och grundaär och begränsade möj-atten av ger
Övergödningenligheter för inflöde salt och syrerikt västerifrån. harvattenav

dock påtagligt förvärrat situationen syrgasförbrukningen ökat påattgenom
grund ökat nedfall dött planktonmaterial.av av

Övergödningen Östersjönhar påverkat fiskproduktionen i så den totalaatt
biomassan fisk tycks ha fördubblatsän under l980-talet. Exempelvisav mer
har sill och skarpsill ökat kraftigt, sannolikt dra fördel den öka-attgenom av

Även Övergödning-de tillgången på djurplartkton. rovñskar har ökat, gös.t.ex.
innebär också ändrad artsammansättning. Ett iexempel kustnäraen är vat-en
ökad förekomst mörtñskar, efter hand alltten förekomstsämreav men en av

flera ekonomiskt intressanta arter.
Övergödningens Östersjönbetydelse för de starkt ökade ñskfångstema i

under de decennierna inte klarlagd, flertalet forskareär bedömersenaste men
den har haft positiv effekt, begränsadatt sådan. Samtidigtän sig deen om ter

negativa konsekvenserna allt uppenbara. Det ingen tvekanär attmer om en
minskning näringstillforseln mycketär angelägen från fiskets synpunkt.av

ÖstersjönFörändringarna i de djupare delarna hotar inte bara bottenfau-av
den fiskäven uppehåller sig Vattenutan den salthalt,nan som av som

torsken behöver för sin fortplantning, finns endast i djupområden i södra
Östersjön. Där råder ofta så svår syrebrist torskäggen dör, vilketnumera att

Östersjönstillsammans med hårt fiske bidragit till torskbestånd minskatett att
drastiskt sedan mitten l980-talet. Syrebristen har direkt samband medav ett
de väderberoende inflödena salt, syrerikt västerifrån. Dessa inflödenvattenav
har varit begränsade under följd år. Situationen förbättrades emellertiden av
1993, det för tidigtär fastslåännu konsekvenserna för torskrepro-men att
duktionen.

4.2.2.2 Spridning miljögifterav

Olika slags miljögifter, tungmetaller och klororganiska substanser, till-t.ex.
förs våra hav påverkaroch frskfaunan. Dessa föroreningar ofta långlivadeär
och ackumuleras till allt högre koncentrationer i levande organismer, it.ex.
feta fiskar lax och sill. giftigaDe påverkar havsorganismema påämnenasom
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1993: 103SOUfortplantningsmekanismema.olika störningar i tillväxt- ochsätt, t.ex. genom
kraf-svårt bedöma,Hur skador redan skett på bestånden är attstora mensom
indu-bl.a. utanför petrokemiskatiga reproduktionsstömingar har konstaterats

strier.
Östersjön Västerhavet.giftiga i iKoncentrationema änämnen är störreav

i rekommenderadeHalterna vissa har flera fiskarter gräns-ämnen passeratav
områden, ock-framför allt lokalt, i särskilt belastadevärden. Detta gäller men

Östersjön i södraså och torsklevergenerellt såsom för sill i delarmer av
Östersjön.

så-klororganiska substanserEffekterna i Västerhavet tungmetaller ochav
Östersjön situa-däremotPCB, och dioxiner svårbedömda. IDDT är ärsom

utsläpplång tid sketttionen allvarlig. I detta innanhav har det under storamer
föroreningarfrån många Med låg utspädning har koncentrationemaländer. av

flera kraftigt redu-ökat. decennier har dock utsläppenUnder ämnenavsenare
cerats.

Östersjön klororganiska substansema. Trotsproblemet i deDet ärstörsta
negativtfisketminskade dessa substanser hotutsläpp utgör attmotett genom
PCBföda.påverka frskköttets lämplighet Halternafiskfaunan och äravsom

från skogs-Klorerade vedresterfortfarande högre i Västerhavet.änavsevärt
ytsedinrent.industrin fortfarande förekommande i naringskedjor ochrikligtär

i fisk, det oklartFörhöjda tungmetallhalter har konstaterats bl.a. ärmen
kanlokalt. Sådana nivåer,dessa har någon betydelsestörre änannat somom

påträffas normaltföda,förekomma i insjöfrsk och påverka lämpligheten som
Östersjön.inte i

Östersjön sjukdomssyndrometiEtt mycket allvarligt problem for laxen är
beteendeför-sig i formM 74, kan miljögiftsbetingad. Den avsom ypparvara

fertilitet. tvåändringar såsom balansrubbningar nedsatt Desamt senas-genom
bråkdel vad denåren reproduktionen reducerats tillhar den naturligate en av

Även hårt. intensivtkompensationsodlingen har drabbats Etttidigare varit.
och orsakernaforskningsarbete påbörjats för karaktärenhar utrönaatt av

bakom 74.M

Övriga4.2.2.3 miljöstörningar

ochockså fiskfaunan i Västerhavetandra miljöstömingar påverkarEn rad
Östersjön. förorening densåväl fysiska ingrepp iDet frågaär ma-som avom
rina miljön.

på fisketfiskfaunan i havet och därigenomallvarligaste påverkan påDen
vattendragoch liknande ingrepp ihar skett vattenkraftsutbyggnad somgenom
huvudorsakenuppväxtområden för och havsöring. Dettalek- och lax ärutgör

Östersjön. kommersituation i Där tilltill de vilda laxstammamas prekära över-
fiske och 74 akuta hot.M som

vattenmiljön. Ett aktu-ingrepp iFisket skadas också andra storskaligaav
Öresund. där pekatFiskeriverket harplanerna på broellt exempel är överen

Öresund framhållit negativochfor m.fl. ipå de negativa effekterna attarter
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Östersjönpåverkan på den för torsken i SOU 1993:103så avgörande inströmningen vattenav
västerifrån inte kan uteslutas.

Muddring, tippning, utfyllnad och liknande ingrepp vanligt förekomman-är
de, inte minst i grunda vikar, skärgårdsområden Genom sin frek-högaetc.

och framför allt drabba viktiga lek- och uppväxtområden harattvens genom
sådan rniljöförstörelse negativ inverkan på fisket. Denna förstärks i mångaen
fall småbåtshamnar, industri- och bostadsbebyggelse o.d. samtidigtattav
kommer till stånd i de drabbade områdena.

Exploatering mineralresurser på havsbotten framför allt sandsugninav g-
på många håll hot fisket. Verksamheten hari dag inte någonses ett motsom-
omfattning. Påverkanstörre på fisket torde därför enbart lokal.vara

Olja och oljeprodukter når haven vid utvinning, rafñneringtransporter,
och vid användning i fordon via dagvatten, anläggningaretc. Den kon-etc.

tinuerliga föroreningen vid normaldrift tycks inte påverka fiskfaunan negativt,
lokalt. Däremotän risken förutgör olyckor, haverierannat större etc. ett po-

Öster-tentiellt hot fisket. Det gäller inte minst risken for tankerhaveri imot ett
sjön.

ÖstersjönI finns mängder dumpade kemiska stridsmedel från andrastora
världskriget. Kunskapen miljöeffekterna otillräckliga, inom Hel-ärom men
singforskonventionen kartläggninggörs och miljöbedömning skallen som

i 1994.presenteras mars

4.2.3 Sjöar och vattendrag

Det hotetstörsta den svenska ñskfaunan i sötvattenmot merparten utgörsav
det nedfallet, till betydande delar orsakas svavel- och kväveut-av sura som av

släpp utanför våra förstaI hand drabbasgränser. näringsfattiga i devatten
övre delarna medan näringsrika på välbuffrade jor-vattensystemen,av vatten
dar förskonade.är Av landets totalt 85 000 sjöar beräknas omkring 20 %ca

påtagligt försurade och uppvisar skador fiskfaunan. Av totaltvara ca
300 000 km vattendrag bedöms 30-40 % försurade. l 0005 devara ca av
försurade sjöarna upprätthålles acceptabel Vattenkvalitet kalkning.en genom
Andelen försurade sjöar i Götalandär störst och Svealand.västra I de rinnan-
de främstutgör under snösmältningen,surstötar, hot fisk-vattnen ett stort mot
faunan, i delaräven Norrland.stora av

Genom bl.a. ökad urlakning metaller och förhöjda halter iav ytvattnen
sker ökad anrikning metaller i fisk. I de halter aktuella i svenskaären av som

påverkas dock inte ñskbestånden i sig, väl deras tjänlighet förvatten, men
konsumtion. En mycket problematisk metall i detta avseende kvicksilver.är
De svenska utsläppen har kraftigt reducerats, tidigare utsläpp från främstmen
klor-alkaliindustrier ligger lagrade i marken och i sjöar ochtransporteras ut
vattendrag. Kvicksilvertransporten till sjöarna har på så ökat desätt senaste
trettio åren.

Trots utsläppsreduktionema ökar alltså mängden kvicksilver i marken. För
halterna i tisk skall minska långsiktigt, krävs nedfallet reduceras medatt att
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1993:103SOU50 % i jämförelse med dagens nivå, vilket inte realistiskt på kort sikt. I deär
näringsrikare kvicksil-sjöama, däri vissa fall yrkesfrske Förekommer, ärett
verhaltema däremot tidi-låga. Några dessa sjöar, i synnerhet Vänern,av var

påtagligt belastade industriprocesserpunktutsläpp, efter det attgare av men
ändrats har dessa utsläpp upphört kvicksilverhalten i fisk minskat.och

1960-taletUnder blev övergödning påtagligt problem i många sjöar. Iett
första hand drabbades näringsrikanaturligt högproduktiva sjöar belägna i om-
råden och nära tätorter.

dag kraftigt övergödda sjöarI problemet mindre omfattning. Flertaletär av
små.mycket Endast 400 ha. Bland dessa ingår dock delarär är större änsex

Vänern Dättem Mellanfjärden. Andra för ñsk-och Hjälmaren Hem- ochav
Ringsjöarna-Sätoftasjönvärdefulla sjöar övergödningsproblem ochmed äret

Östergötland.Finjasjön i Skåne Roxen och Glan isamt
Organiska miljögifter har i liten omfattning i sötvattenfrsk. I lik-analyserats

het med kvicksilver förekommande halter inget ñskbestånden,hotutgör mot
i vissakan fall påverka ñskens tjänlighet föda. I allmänhet dockärmen som

låga.halterna
Kärnkraftsolyckan Tjernobyl 1986 orsakade nedfall bl.a.i ett ston ra-av

dioaktivt Cesium nordöstra Svealand och mellersta Norrland. Halternaöver av
Cesium snabbt. Nedfallet påverkade ñsksamhällena direkt välintesteg men

Ävenfrskarens möjlighet eller sälja fångsten. halterna kulminerat,ätaatt om
kommer det ñsk från delång tid innan normala koncentrationer nås iatt ta

belastade sjöama.mest
Fiskbestånden i sjöar vattendrag påverkas negativt andra mil-och även av

jöstömingar Vattenkraftsutbyggnad ochvilka flera funnits under lång tid.av
produktivitets-vattenreglering har bl.a. medfört artförändringar ochannan

minskningar sjöar. i inlandet ñskbestånden inne-I alla vattendragnästan är
stängda mellan dammar. naturliga avrinningsförhållandena i vattendragenDe
har förändrats påtagligt. alla dessaFiskfaunan har i hög grad utarmats genom
ingrepp.

Skogsbrukets avverkningar och dikningar medför negativa effekter i form
bl.a. försämrade avrinning, minskad näringstillgång och minskade skydds-av

möjligheter för fisken, främst i små rinnande vattendrag. Skogsbilvägar blir
ofta definitiva vandringshinder för fisk.

ñskbestånden utdikninJordbruket orsakade tidigt skada påstor gargenom
sjösänkningar. till-och negativa påverkan huvudsakligenDagens utgörs av

försel rensningar iväxtnäring och bekämpningsmedel ochsamt vattentagav
vattendrag.

4.3 Fiskets inverkan miljönpå

ñskevård både direkt och indirekt.Fiske och kan påverka miljön på olika sätt,
får ñskesektomPåverkan i allmänhet inte särskilt långtgående och generelltär

finns dockjämförelsevis väl anpassad till miljövårdens krav. Detvaraanses
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anledning uppmärksamma 1993:103vissa frågor. SOUBeträffande vattenbrukets miljöpå-att
verkan hänvisas till kapitel 11.

viktigEn miljöeffekt följer själva syftet med fisket, nämligen beskat-attav
eller flera Beskattningen kan leda till balansförskjutningar inomta arter.en

det akvatiska ekosystemet Effekterna blir uttalat beskattningenstörremer
Både djurarter högreär. t.ex. fiskätande fåglar och längre nedi när-upp

ingskedjan t.ex. bottenfaunan kan påverkas.
Överfiske leder normalt inte till bestånd reduceras till nivåer där riskatt ett

Ävenför utrotning uppstår. begränsningar fisket i allmänhetutan avtarav
fisketrycket praktiska och ekonomiska skäl innan denna nås.nivå Ettav un-

Östersjöndantag den vilda laxen iär drabbas hårt fiske di-ärettsom av som
mensionerat efter den rika förekomsten odlad lax. liknandeEn situationav
råderi Vänern.

Bifångster dels andra fiskarter målartema, dels ungfisk inomän mål-av
generellt problemär inom fisket. Frågan bifångster vidartema ett stort om

Östersjönindustrifiske i föremål för undersökningarär Fiskeriverket. Detav
givetär bifångster ungtorsk inte underlättar rekryteringen till detatt stora av

Östersjön.sviktande fiskbara beståndet torsk i Hittillsvarande resultat ty-av
der bifångsterna varierar kraftigt, bl.a. beroende på och hur fisketatt var
bedrivs. Bifångster problem de oftastutgör slängs tillbakaävenett attgenom
i havet och därmed bidrar till övergödningen.

Bifångstema fåglar och däggdjur i svenska sannolikt begrän-är vattenav
sade. Enda undantaget möjligen tumlare fångasär i och drunknar.som garn
Enligt preliminära bedömningar kan 100 tumlare drunkna dettauppemot

våra kustersätt varje år, vilket siffrahög med påär tankerunt stammensen
begränsade storlek.

Fiske kan också upphov till direkta fysiska ingrepp i miljön, framförge
allt vid bottentrålning. Störst miljöeffekt har sannolikt s.k. bomtrålning efter
bl.a. plattfisk. Metoden har aldrig praktiserats det svenska fisket annat änav
under tvåårig försöksperiod i fall och förbjöds i svenskaetten vatten av
Fiskeriverket 1992.

Effekten trålfisket efter havslcräfta diskuteras då detta fiske harav stor om-
fattning. Havsbottnarna påverkas ned till djup 40 i sedimentskiktet,ett av cm
vilket vid andra formerär bottentrålning.än Pågående undersökningarmer av
tyder dock på påverkan bottnarna begränsad, vad gäller botten-äratt t.ex.av
faunans ansammansättning biomassa.och

Andra miljöproblem, har något lägre dignitet, nedskräpning, sli-ärsom
störning djurlivet i samband med fiske.tage, etc.av

Fiskevårdsåtgärder generellt positiva för miljön, kan i vissa fallär sett men
innehålla inslag tveksamma eller frånnegativa allmän miljö-är t.o.m.som
vårdssynpunkt. sådanaExempel fiskevårdsåtgärdema direktakan in-vara

i miljön t.ex. för förbättra lekbiotoperi vattendrag, utsättninggrepp att ett
fisk som kan sprida sjukdomar främmande fiskarter och fiskstam-av samt

mar rotenonbehandling för slå det existerande fiskbeståndet isamt att ut en
sjö och det för fisket intressantaremed Samhällets regelssystemersätta arter.

miljö 35Fiske ochKapitel 4



SOU 1993: 103t.ex. tillståndsplikt negativa effekternaoch etablerad praxis dock degör att
sådana fiskevårdsåtgärder i allmänhet begränsas till vad kanav accep-som

från miljövårdssynpunkt.teras

4.4 Biologisk mångfald

Riksdag enligt vil-och regering slagit fast miljömål fiskets områdehar ett
ket fisk i livskraftiga,och skaldjur och deras näringsorganismer skall bevaras
naturligt bestånd. biologiska mångfal-reproducerande För slå vakt denatt om
den krävs också betydande hos fle-inomartsvariationen bevaras. Denna äratt

ñskarter åtskildalax reproducerar sig i lokala, från varandrat.ex.ra som- -
stammar.

ligger i i fisket biologiska mångfaldenDet hög grad intresse denatteget
bevaras. negativtSom framgår föregående avsnitt påverkas mångfaldenav av
dels störningar ñskevården.i vattenmiljön, dels fisket sådant inklusivesom
Den sistnämnda hotfaktom minskat påtagligt år.har under senare

Arbetet med bevara den biologiska mångfalden inom bl.a. fisketsatt om-
råde håller på 1993 Statensintensifieras. Regeringen uppdrog i februari åtatt
naturvårdsverk samråd svensk land-i med bl.a. Fiskeriverket utarbetaatt en
studie biologisk mångfald.om

I propositionen mångfald fram-199394:30 strategi for biologiskom en
håller föredragande bl.a. Fiskeriverket bör utarbeta aktionsplan för be-att en
varande och hållbart utnyttjande sittbiologisk mångfald inom ansvarsom-av
råde. Planen bör med utgångspunkt i landstudienutarbetas den nämndaovan
och bör åtgärder för genomföra strategin på detta områ-den svenskaattange
de. På så princi-skall också arbetet med den praktiska tillämpningensätt av

sektorsansvar förasinom naturvårdsomårdet vidare.pen om
Fiskeriverket tiskeregle-arbetar också aktivt, bl.a. FoU-insatser,genom

ring och upprättande genbanker, för den hotade delenbevaraatt mest avav
mångfalden inom fiskeområdet. första vilda laxstammar-Det gäller i hand de

flodkräftan och malen.na,

36miljöFiske ochKapitel 4



5 Fiskevård SOU 1993:103

5.1 Allmänt

Fiskevården syftar till skapa eller bevara långsiktigt högatt avkastning ien
fisket. Den i alltär väsentligt del den allmänna miljövården ochen av natur-
resurshushållningen jfr avsnitt 5.2. Genom 1991 års ñskeripolitiska beslut
har flskevården lyfts fram i ñskeripolitiken.

5.2 Miljövård

Grundläggande för fiskevården den allmännaär miljövården, dvs. detatt
finns lämplig miljö för fiskarna leva Exempel sådanten arbetetatt är att
motverka spridning miljögifter, övergödning, försurning Betydelsenav etc.

miljövårdsfrågoma kan illustreras sambandetav mellan övergödningenav av
Östersjön och nedgången torskbestånden, även andra faktorer ocksåav om
spelar in.

Ett inslag i det allmänna miljövårdsarbetet,annat har avgörande bety-som
delse för fiskevården, naturvårdensär strävanden värdefullavärnaatt om na-
turrniljöer och biologisk mångfald reservatsbildning, naturvårdshän-genom

i jord- och skogsbruk, fysisk planeringsyn I många fall akvatiskaärm.m.
miljöer direkt eller indirekt berörda och då dessa åtgärderär betydelsestorav
för ñskevården, inte minst det frågannär är slå vakt miljöer sär-attom om av
skilt värde för fiskfaunan såsom lek- och uppväxtorrtråden i form grundaav
havsvikar plattfiskar m.m., strömmande laxfiskvatten etc.

Ansvaret för natuwårdsarbetet ligger i första hand på miljösektom, men
specifika ñskevårdsintressen berörs destomer blir det angelägen-som mer en

het också för fiskesektorn. Fiskeriverket har exempelvis klart uttalatett an-
enligt vattenlagen hävda ñskevårdens intressen isvar vattenmål.att

5.3 Biotopvård

Biotopvården skiljer sig från den allmänna miljö- och naturvärden, attgenom
inriktad på speciella lokala miljöer särskild betydelse för fiskfaunan.vara av

Detta innefattar åtgärder för vårda, förbättra eller sådana lokalaatt restaurera
miljöer. I praktiken biotopvård främstär inriktad på förbättra förutsättning-att

för naturlig fortplantning lax och öring. Förbättringararna kan görasav ge-
återskapa vandringsvägar med hjälpatt laxtrappornom eller lämpligat.ex.av

lek- och uppväxtplatser med hjälp utläggning block m.fl.av sten,av grus,
åtgärder. Det kan också fråga fortplantning t.ex. gösattvara om gynna av

vegetationsröjning gnmdområden.genom av
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1993:103SOUBiotopvårdsåtgär-för fiskesektom.Biotopvården helt angelägenhetär en
bl.a.strategisk betydelse för fiskevårdsarbetet,der har och attstor genomen

vad gällerbegränsande faktorernapå dede i betydande utsträckning riktas
framhållaseffekter. bör dockfiskbeståndens och bestående Detnumerär ger

kanpraktiken knappastyrkesfiskets viktigaste torsk och sill iatt arter gyn-
sådana åtgärder.nas genom

Beståndsvård5.4

frånsyftar till skapapå ñskbestånden ochBeståndsvården helt inriktadär att
lämpligbestånd. kan främst skefiskets synpunkt optimala Detta om-genom

fiskeutsättning. Ettfattninginriktning beskattningen ocheller rätt om-avav
allsidigoch inriktning bl.a.fattning eller underbeskatmingvarken över- en

ñskevårdsåtgärdattraktivabeskattning omfattar mindre arter äräven ensom
grundläggande betydelse.av

minskande roll ispelaUtsättning fisk år kommithar under att enav senare
avgörande betydelsehar dockfiskevårdsarbetet jämfört med biotopvård. De

fiskevården det totaltför vissa fortfarande den deloch är sat-settarter somav
naturligadäroch ål, dvspå. För lax denarterarter re-mestsas resurser som

beho-minskat starkt,till sjöar starkt harproduktionen uppvandringen ärresp.
utsättningarvet stort.av

betydelse,år fått ökandeViktiga beståndsvården, pådelar som senareav
bekämpaför fiskarter och fiskstammaråtgärder bevara hotadeär samt attatt

fisksjukdomar.

finansiering5.5 Fiskevårdens

dockStaten harför ñskevattenägaren.Fiskevård i första handär ettett ansvar
reglera fisk-för bevara miljön,vidta åtgärderövergripande och kan attansvar

stimulera till biotopvårdsåtgärder etc.et,
fiskevårdsarbetet. DennaBiotopvârden förgrunden ikommit ihar allt mer

Även betydan-medel.grad brist pååtgärder hämmas dock i högtyp omavav
förbättra deförgjorts under år, bl.a.de och ökande insatser har att na-senare

laxfisk, återstår mycketturliga reproduktionsmöjlighetema för göra.att
fiske-fråninsatserViktiga finansieringskällor för biotopvården utöver-

fiskevård,tillBidragsida statliga anslag anslag Dvattenägamas är som-
10:5-vattenavgiftsmedel s.k.ändamål,dock inte används längre för detta

Regelmässigtarbetsmarknadsmedel. görsmedel, villkorsmedel etc. samt
fiskevårdsom-sponñskeklubbar,också betydande ideella arbetsinsatser av
inte under-insatser kandessa ideellarådesföreningar mfl. Betydelsen nogav

strykas.
miljoner1981-1990 anslagit 15Fiskeriverket har under tioårsperioden ca

i praktikensedan 1991bidragsgivningen harkronor till biotopvård, upp-men
bildaförtill kostnadernastatsbidragfrämst förhört. Anslaget används attnu
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fiskevårdsområden. Enligt uttalande riksdagen skall SOUanslaget 1993:103avvecklas närav
de frskevårdsområden erhållit bidrag ansökt sådant före den 1som septem-om
ber 1991.

I form vattenavgiftsmedel utdömda vattendomstol kompensa-av av som
tion för skada på fisket finns totalt 50 miljoner kronor tillgängliga ca 900ca
domar användas till fiskevårdsåtgärder. Medlen har främstatt för bio-använts
topvårdande åtgärder och utsättningar. Insatsema har fördelats jämnt mellan
utsättningar och biotopvård. Möjligheterna biotopvårdsinsatsergöra iatt stör-

utsträckning begränsade;är Dels villkorenär i vattendomar oftare ochsnäva
beaktar inte behovet sådana åtgärder, dels saknas ofta medel för deav vatten-
områden där behoven är störst.

Genom flertal regeringsbeslut i samband medett vattenkraftsutbyggnader i
Norrland Stålverk 80 i Luleå finns s.k. villkorsmedelsamt på 28 miljonerca
kronor fonderade. Medlen används i större utsträckning till biotopåtgärder
och undersökningar vad gällerän vattenavgiftsmedel i övrigt. Användningen
ligger i storleksordningen ä två miljoner kronor år.en per

Arbetsmarknadsmedel används främst för enskilda satsningarstörre på bio-
topvård, återställning nedlagda tlottleder.t.ex. av

Utsättningar fisk finansieras flera olika Kraftbolagensätt.av sätter en-
ligt vattendomar betydande mängder framför allt lax förut kompenseraattav
skador på reproduktionen uppkommit vattenkraftsutbyggnaden.som genom
Den beräknade årliga kostnaden 40 miljonerär kronor. Denna utsättningca
blir bestående, även de de åren kannärmaste påverkas negativt sjuk-om av
domen M 74.

De utsättningar finansieras med vattenregleringsmedel i allmänhetärsom
värde för fiskevården. Vissastort ytterligareav medel finns för utsätt-avsatta

ning komma till användning, eftersomutan att de enligt vattendomama skall
användas för åtgärder mindre meningsfullaär t.ex. utsättningsom av
gädda.

Även prisregleringsmedel används för utsättningar syftar till främjaattsom
det yrkesmässiga insjöfrsket och det kustnära fisket. Dessa utsättningar som
omfattar ål, lax, m.fl. hargös, avgörande betydelse, framför allt för in-arter
sjöfrsket efter ål. Under de åren har för detta ändamål 9 mil-senaste avsatts ca
joner kronor årligen. Genom prisregleringen upphör fr.o.m. 1994 kom-att

dessa utsättningar stå finansiering. Om demer upphör kommer i förs-att utan
hand insjöfrsket drabbas hårt.ta att
EG-medel finansierar ytterligare laxutsättninger. EG betalar för sitt fiske

Östersjönpå lax i med årligt belopp till Sverige, förett utsätt-som svarar
ningen.

Även anslaget för fiskevård D6 har för finansieraanvänts utsättning-att
Under åren 1981-1990 har totalt 8 miljoner kronorar. för dettaanväntsca

ändamål- i början i slutet. Andelenän anslaget tillanväntsmer ut-av som
sättningar har minskat från drygt 50 % till drygt 20 %, vilket illustrerar en
allmän utvecklingstendens inom frskevården.
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1993: 103SOU5.6 Fiskevårdsområden

fiskevårdsområdenUnder perioden 1981-1990 bildandethar storagenom av
organi-Samtidigtområden blivit tillgängliga för allmänhetens fiske. har en ny

samordningen be-sationsstmktur väsentligt förutsättningar förskapat bättre av
fiske-praktiskavad såväl detslut inom biologiskt avgränsade områden avser

fiskevårdsåtgärderfiskeregleringar. Till devårdsarbetet olika formersom av
vilketñskvägar,oftast initierats fiskevårdsområden hör byggande avsom av

förvaltning ochåtgärder, påkostsamma ställer kravär somgemensamsom
inte bildats.fiskevårdsområdendärföri många fall inte skulle ha blivit omav

328, dvsfrån 332 till lperioden fiskevårdsområden ökatUnder har antalet
Även ñskevårdsområden hartäcksfyrdubblin den totala sjöareal som aven

38 %innebärfyrdubblats från 276 000 ha till 100 O0 ha. Detta1 att ca av
jämföras medfiskevårdsområden, vilket kanlandets totala sjöareal ingår i

År i6 000 km rinnandeknappt 10 % tio år tidigare. 1981 ingick drygt vatten
Tio årfiskevårdsområden, 6 % vattendragen.vilket knapptmotsvarar sena-av

fiskevårdsom-500 rinnandeomfattas 25 % eller 27 kmän vatten avre mer
råden.

planerade bildandetåterstående slutföra detDet medelsbehovet för att av
tillkan beräknasfiskevårdsområden med nuvarande bidragsnornxei ca

20 miljoner kronor.
fiske-januari 1994,Genom den fiskelag, i kraft den 1träder tarnya som

i sjöar ochregleringar fisketsjälva det förvattenägama över vat-ansvar av
normaltdetta krävstendrag. För i praktiken skall kunnaägarna taatt ansvar

följ-till stånd kanfiskevårdsområde bildas. Om sådant inte kommeratt ett ett
framförför fiskevården,den bli oreglerat fiske med svåra konsekvenserett

ökat det redanvandringsfisk. fiskelagen drastisktallt för Därför har den nya
splittradför medtidigare starka behovet fiskevårdsonlråden ägar-vattenav

bild, sjöar vattendrag.dvs. landets ochmerparten av

40FiskevårdKapitel 5



1993:103SOU6 Fisktillgångar i svenskt översiktvatten en-

6.1 Inledning

I detta kapitel beskrivs de och de fisktillgångar inkl. skaldjurvatten som
nyttjas det svenska yrkesfisket, dvs. Nordsjön, SkagerrakKattegatt ochav
Östersjön. Havsfiskets redovisas årligen Fiskeriverkets havsfiske-resurser av
laboratorium, varför utredningen hänvisar till främst publikationerna Resurs
93 och 94 förResurs detaljerad redogörelse.en mer

Resurserna för det kustnära fisket och insjöfisket beskrivs ingående. Orsa-
ken dels utredningens uppdrag särskilt utvecklingsmöjligheternabelysaatt
för dessa båda former yrkesfiske, dels avsaknaden sammanställningarav av

deras beståndssituation,över etc.resurser prognoser
Förutsättningarna för lönsamt yrkesfiske varierar, framför allt på grundett
hydrografiska och biologiska förhållanden. Till de marknadsmässiga förut-av

sättningarna för lönsamt fiske återkommer utredningen kapitel.iett senare
Störst artiikedomen i Västerhavet Nordsjön, Skagerrak och därär Kattegatt

25 kommersiellt viktiga fiskslag värdemässigt vik-regelbundet fångas. Deca
tigaste torsk, sill, havskräfta och nordhavsräka avsnitt 6.2.1.ärartema

ÖstersjönUtsjöfisket i domineras torsk, sill, skarpsill och lax avsnittav
Östersjön6.2.2. Det kustnära fisket i inriktat på högprisarter ochär som

lax. Viktiga också sik och siklöja gädda och abborre avsnittär gös,samt
6.3.

Yrkesmässigt insjöfiske bedrivs framför iallt Vänern, Vättern, Mälaren
och Hjälmaren. ekonomisktDe viktigaste i detta fiske ål, sikgös,arterna
och siklöja avsnitt 6.4.

6.2 Havsfisket

Svenskt havsfiske bedrivs framför allt i den svenska fiskezonen. I Kattegatt
och Skagerrak förvaltas med EG EG och Norge.gemensamtresursen resp.
Dessutom har fisket, internationella överenskommelser, möjlighet attgenom

Östersjönutnyttja andra fiskezoner, företrädesvis Nordsjön.i ochstaters

6.2.1 Västerhavet

Nordsjön spelar i dag mindre roll svenskt fiskevatten. Endast 4 %en som av
den totala fångsten 1992 kom därifrån. för svenskt fiske viktigasteDe arterna
i Nordsjön sill, makrill, gråsej, kolja Beståndssituationen i Nord-och torsk.
sjön kan sammanfattas enligt följande. De bottenlevande fiskslagen, t.ex.
torsk, kolja och förgråsej för närvarande överexploaterade. Situationenär
räka relativt god, medan tillgången makrill varierar.är
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SkagerrakKattegazt SOU 1993:103i dag för knappt hälften de fångs-svenskasvarar av
46 % 1992. I SkagerrakKattegatt fångas huvudsakligen sill, skarpsill,terna

torsk, makrill, nordhavsräka och havskräfta. Beståndssituationen i Skager-
rakKattegatt kännetecknas, liksom i Nordsjön, deöverexploatering bot-av av
tenlevande ñskslagen, med förundantag vissa plattfiskarter flundra.som
Torskens lekbiomassa i Skagerrak relativt stabil på acceptabel nivå,är en
medan den i Kattegatt, där ñsketrycket befinnerhögt, sig betydligtär en
lägre nivå. Havskräftebeståndet relativt hårt Beståndet räka iär pressat. av
Skagerrak i dag starkt.är

Östersjön6.2.2

Östersjön Öresundinkl. i dag för ungefär hälften de svenskasvarar av
Östersjönfångsterna 49 % 1992. De viktigaste i sillströmming,ärarterna

torsk, skarpsill lax.och Nedan berörs situationen för torsk och lax. För sill
och skarpsill beståndssituationenär mycket god.

ÖstersjönTorsk i

ÖstersjönI torskbeståndetär mycket Torsken utgjorthar vändemässigtsvagt.
ryggraden i det svenska yrkesfisket sedan början 1980-talet.av

Orsaken till nedgången torskfångstema främst den återväxtenärav svaga
hos torskstammen sedan slutet l980-talet. Beståndets kraftiga minskningav
under år beror på flera omständigheter.senare

Torskäggens överlevnad beroende salthalt och syrehalt.är vattnetsav-
Lågt irgflöde salt, syrerikt från Västerhavet de årtiondena harvatten senasteav

Öster-lett till de salta miljöerna återfinns på färre och djupare områden iatt
sjön. dessaI djupområdcn emellertid syrehalten för låg för torskäggenär att
skall kunna överleva. Torskleken har tvingats in i marginal mellan lågen
salthalt och låg syrehalt med åren blivit allt Ett genombrottsnävare.som av

Öresundsaltvatten och Bälten kan förbättra situationen, först pågenom men
några års sikt. Det tyder i dag på saltvattengenombrottet i januarimesta att
1993, det sedan 197576, inte tillräckligtstörsta förär stort att generera en
märkbar effekt på reproduktionen i Gotlandsdjupet.

Den låga vattenomsättningen och i viss mån övergödningen har lett till-
minskade syrehalter. näringsämnenDe tillförs havet orsakar växt-storsom en
produktion i form bl.a. mikroskopiska Växtplankton. Växtplank-När dessaav

dör sjunker de till botten och förbrukar bottenvattnets vid sin nedbryt-ton syre
Ävenning. betydande utbyte djupvatten tanke påskett det, medärettom av

dagens lager organiskt material, tveksamt de effek-stora av om gynnsamma
kommer kvarstå någon längre tid. Tillförseln djupvattnettillterna att av orga-

niskt material bedöms idag 5-10 gånger högre vid sekelskiftet. Detänvara
enda på sikt varaktigt kan förbättra syresituationen kraftig minsk-ärsom en

Östersjön.ning kväve- och fosforbelastningen påav
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Östersjön SOU 1993:103Torsken i har blivit för hårt fisketryck under det senasteutsatt-
decenniet. Detta har till del berott det i princip oreglerade fiskestor som
bedrevs fram till slutet 1980-talet i den s.k. Vita Se kap. 3. Torsk-av zonen.

Östersjönbestånden lekbiomassa någonsini den minstaär nu nere som
finns torskar inteDet därför uppenbar risk för antalet lekandenoterats. atten

räcker till för producera årsklass, vilket kan innebäranormalatt enen
försening återuppbyggnaden på åtminstone generation,beståndenav av en
dvs. 3-4 år. Sambandet rekrytering emellertidmellan lekbiomassa och är
oklart.

ÖstersjönLax i

Varje laxförande unika under årtusendenvattendrag har sin laxstamegen som
till detta vattendrag.anpassats

kläcks romkor-Laxens barnkammare älvarna och de åama. Härär stora
1-3 år våren sigLaxungama lever här innan de underär attstoranen. nog ge

Östersjöni havet. till södra delarnaI vandrar huvuddelen laxen ned deut av
och livnär sig bl.a. på sill skarpsill. Efter år laxen tillbaka tilloch l-4 vandrar
sin älv för leka.att

Åtskilliga exploateringde vilda laxstammarna har utplånats avav genom
vattendragen för kraftändamål. Som vattenkraftintres-kompensation svarar

för utsättningar vid de utbyggda älvarna.sentema
ÖstersjönI blandas den odlade och den vilda laxen och leveri samma om-

Östersjönråden. Laxbeståndet i hålls odlade laxen ochden geruppe genom
därigenom underlag beskattningenför betydande fiske, vilket leder tillett att

naturlaxen också blir tio vild, odlade.Endast laxar ärärstor. restenav en av
För de odlade bestånden når tillbaka till älvarnai regel tillräckligt många laxar
för med allatäcka behovet avelsfiskari odlingama. Så dock inte falletäratt av
de flervilda bestånden. älv med naturbestånd behövs minst 25 gångerI en
leklaxar tilli odling på grund den naturliga dödligheten frånän stora romav

Östersjölaxen reproduktionspotentialen ismolt. utnyttjar inte den naturliga
Intematio-älvarna och befinner genetisk utarmning. Enligtsig under hot om

ledanella Havsforskningsrådet riskerar fortsatta nuvarande nivåuttag att
till utrotning åtminstone vissa de vilda laxstammarna.av av

vinter i havet vidFlertalet laxar fångas i havsfisket redan under sin andra
ytterligarevikt 2 tillväxtpotential utnyttjas inte då. Efterkg. Laxensen av ca

vinter i havet skulle dessa laxar ha 6 kg.vägt överen
Såväl mycket högvilda odlade bestånd hotas 74, orsakatM somsom av

dödlighet inneburitnykläckta yngel våren 1992 och 1993. har bl.a.hos Detta
för-utsättningar inte tillräcklig omfattning i vissa älvar medkunnat ske iatt

Situationensämrad naturlig på bestånden lax följd.rekrytering av vuxen som
bedöms mycket oroande.som
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6.3 Det kustnära SOU 1993: 103fisket

6.3.1 Fisktillgång allmänt-

De bestånd står till det kustnära fiskets förfogande växlar kraftigt mellansom
olika kuststräckor. Skillnaderna bestäms främst salthalten och tillgångenav
på skyddade områden med stabila hydrograñska förhållanden. De topogra-
fiska förhållandena har betydelse då dessa påverkar istor vattentemperaturen
högre grad breddgraden.än Den enda marina betydelse för det kustnäraatt av
fisket, leker utmed alla våra kuster, sillen. Låg salthalt förhindrar deärsom
kommersiellt viktiga skaldjuren, blåmusslan undantagen, fortplanta sig iatt
Östersjön. Bland plattñskama reproducerar sig skmbbskädda och piggvar i

Östersjön, i hela Bottniska vikennästan salthalten för låg. Fleraärnorra men
sötvattenaner, bl.a. abborre, gädda, och sik, leker i de salthalter rå-gös som
der från Blekinge och Siklöjan fortplantar sig dock iendast Botten-norrut.
viken och Bottenhavet.norra

De kustlekande beståndens storlek bestäms främst lek- och uppväxtom-av
rådenas storlek och kvalitet. Skyddade, stabila och grunda områden, lämpliga
för rekrytering finns främst utmed kuststräckan Uppland-Blekinge, i Norr-
botten i Bohuslän. Det förstnämnda avsnittet speciellt betydelsefulltärsamt
för abborre, gädda och sötvattenfiskarnagös. Där godaarter saknarsom re-
kryteringsförhållanden i havet, utnyttjar flertalet dem kustnära sötvatten.av
Detta speciellt vanligt utmedär Norrlands och Skånes kuster. kustfisketFör i
Bohuslän de viktiga ål,är torsk och plattfiskar, vilka leker till havs,arterna

utnyttjar skärgården yngel.men som
I avsnitt 6.3.3 beskrivs de olika kuststräckoma och fisktill-derasnärmare

Ålengångar. emellertid samlat för hela landet avsnitt 6.3.2.tas upp
Kusternas karaktär det svårt identifieraöppna ochgör avgrän-system attav
olika bestånd. En skatming kan därför interegel utgå frånsa av resurser som

bcståndsbegreppet bygger i stället på uppskattning tillgången påutan en av
fisk, alternativt hur mycket uthålligt kan fiska i visst kustavsnitt. Prog-ettman

försvåras vädrets betydelse för rekryteringen liksom män-noser storaav
niskans påverkan vid sidan fiske miljöstörningar, utsättningarav genom- -
m.m.

6.3.2

Ålen har mycket betydelse for det kustnära fisket i Sverige. Den lekerstoren
i Sargassohavet, varifrån larvema efter några år i Atlanten driver in till väst-
kusten glasål. Vid kusten övergår de till bottenlevande yngel, gulål. Närsom
lämpliga uppväxtmiljöer vid västkusten fyllts, vandrar de ålar utgör över-som

Östersjönskottet vidare till eller i Efter 10-15 år isötvatten. uppväxt-upp ca
områdena återvandmr ålen blankäl till Sargassohavet. Tillförseln till väst-som
kusten glasål har avtagit starkt 1950-talet.sedan Den någorlundaav senaste

indriften inträffade 1978 och 1979. Därefter ägde snabb minskningstora en
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1993:103SOUtill låg 1986-1991. viss skedde 1992 ochmycket nivå En ökningrum en
993.1

långsiktiga minskningen tillförseln glasål påverkar västkustenDen av av
minst, påverkas Gulålsupp-medan Bottniska viken och inlandsvatten mest.

sedanvandringen i svenska har avtagit i fortlöpandevattendrag stort sett
1950-talet och har i det upphört. oroande teckenEtt ärnärmaste attnumera

blirmedelvikten vilket indikerar fisket troligen alltmerhos blankålen ökar, att
Om några kanberoende gammal från östersjöorrtrådets nordliga delar.av

läget för bakgrund behovetöstersjöñsket bli kritiskt. Det dennaär mot som
utsättningar ålyngel måste bedömas.av av

6.3.3 De olika kuststräckorna

Norrlandskusten -GästriklandNorrbotten

sik,De for kustfisket viktigaste vid norrlandskusten Siklöja,är ström-arterna
ming, Siklöjan fångstvär-lax och öring periodvis torsk. har det högstasamt
det. Detta fiske uteslutande inriktat på och utnyttjar beståndenär nästan rom
fullt ut.

Två sikformer förekommer i Bottniska viken, vandringssik, reprodu-som
sig i älvarna, havslekande sik, vilken leker utmed hela norrlands-samtcerar

kusten. finns Bottenviken och i deDe bestånden emellertid istörsta nor-norra
och södra vandringssik tordedelarna Bottenhavet. Inslaget varara av av

i de nordliga kustområdena, där fisket främst sker i älvmynningamastörre
under lekvandringen, Siken lag fördvs. och höst. är över utsattsensommar

hårt fisketryck.ett
Strömmingen för norrländs-har sannolikt lika betydelse siken detstor som

ka kustfisket. De starkaste bestånden finns i södra Bottenhavet. Ett avsevärt
utökat fiske möjligt.är

Öring rekryteras naturligt från eller mindre vattendrag,antal störreett stort
vilket medför beståndet fördelat på många lokala populationer. Dess-äratt

utsättningar.görsutom stora
till be-Laxen mycket viktig för det norrländska kustfisket. Fisket byggerär
abbor-tydande del på kompensationsutsättningar. Andra viktiga lokalt ärarter

fiske.gädda och lake kan underlag för utökatettre, som ge

Östersjökusten -Småland, GotlandUppland inkl.

Strömming ochVid ekonomiskt viktigasteöstersjökusten ålen denär arten.
betydelsefulla. Gös, skrubbskäddatorsk liksom abborre och gädda ocksåär

delflundra, lokalt intresse. Enpiggvar, sik, öring, lax och lake har stormer
behöverdet fiskare licens intekommersiella fisket utövas utanav av som

försvårarredovisa fångstuppskattrtingama osäkra, vilketsin fångst. Därför är
beståndbeståndsuppskattningama. klart mångaDet torde dock ärattvara

till kustfiskets beskattning.mycket i relationstora
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Abborren sannoliktär den talrikaste och jämnast SOUspridda 1993: 103vidsötvattenarten
östersjökusten. Tillgången på rekryteringsområden god, och dåär ärarten
tämligen stationär bildar den mycket antal bestånd. Gäddan förekom-ett stort

allmänt utmed hela kuststräckan, den koncentrerad tillär grundamer men mer
områden abborren.än Den stationärär och uppdelad antal bestånd.ett stort
Rekryteringen förväntas bli god för båda och de kan bäraarterna ytter-en
ligare beskattning.

Relativt starka kustbestånd finns i Bråviken i Stockholmsgös länav samt
och angränsande delar grannlänen. Arten inte lika allmänt utbreddärav som
abborre och gädda, sannolikt eftersom den ställer speciella krav på rekry-mer
teringsområden. Generellt det dockär troligt den tål högre fiske-sett att ett
tryck.

Sik förekommer utefter hela kuststräckan. Den leker främst i skärgården.
Bestånden är snabbväxande och fiskarna når betydande storlek. Emellertid
tillåter beståndssituationen i allmänhet inte omfattande fiske.ett mer

Sydkusten Blekinge och Skåne

Ål och torsk de viktigasteär för denna kuststräcka. Dock har deras be-arterna
tydrlse minskat till följd nedgång i bestånden. Tillgången på kustnära torskav
hänger med den allmänna beståndssituationen för denna Andrasamman art.
nyttjade Öre-sill, skrubbskädda,är öring och piggvararter speciellt isamt,
sund, sjurygg och homgädda. Laxen också lokalt viktig,är framför allt i Pu-
kaviksbukten.

Västkusten Halland -Bohuslän

Ålen, fiskas gulål med småryssjor och tinor, den klart viktigasteärsom som
för kustfisket på västkusten. Prognosenarten negativ liksom förär allt annat

svenskt ålfiske. Torsk förekommer bestånden har minskat betydligt.men
Bland andra viktiga kan skarpsill, sill,nämnas plattfiskar och skaldjur.arter
Ett betydande fiske efter skarpsill sker under höst och vinteri Bohusläns skär-
gårdar. Tidvis förekommer kvantiteter sill kusten.nära Havsöringen harstora
främst intresse för fritidsfisket och för hårt fisketryck.är utsatt ett

För kustfiskare viktiga plattñskarter rödspotta, piggvar,är slätvar och äkta
Bland skaldjuren havskräftantunga. är den för svenskt fiske jäm-utannumera

förelse viktigaste På år har kustnära fiske med kräftburararten. ettsenare ut-
vecklats i Bohuslän.nona

Ett tidigare hårt fiske har bidragit till kraftig minskning hummerbe-en av
stånden. Begränsningar fisket verkar dock ha goda resultat. Fisketav gett
efter krabba ocksåär betydelse och skulle kunna utvecklas risk för be-av utan
stånden. Blåmussla och har haft viss betydelse för kustfisket. Till-ostron
gången på blåmussla mycketär outnyttjad på grund kon-stor, men numera av
kurrens från odlare. Den naturliga tillgången på ringa,är ärostron arten
främst intresse för odling.av
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1993:103SOU6.4 Insjöfisket

kmZ,38 500insjöar uppgår tillarealen alla SverigesDen sammanlagda caav
sjöarCa 26 000 kmvilket drygt 9 % landets större änutgörsutgör yta. avav

för yrkes-sjöenhet krävs4 kmZ, vilket den minsta attansetts ensomsom
längd ivattendragensfå rimlig De svenskafiskare skall kunna utkomst. ären

6 000 mil.storleksordningen
ökabedrivs i dag, inte kanfisket, såsom det nämn-Generellt kan sägas att

intres-Hjälmaren på deMälaren ochi de sjöarna Vänern, Vättern,värt stora
och sik.gädda, lakeröding och väl på abborre,lax, gös,santa arterna men

för utökat fiske.finns biologisktPå många andra håll ettutrymme

sjöarna6.4.1 De stora

Vänern

kmZ, vilket500sjö 5Vänern Sveriges medär största motsvararytaen av
Sverige.13 % sötvattensarealen iav

för detyrkesfrsket ochnaturresurslagen riksintresse förVänern enligtär av
Gull-ochSjöns Klarälvs-rörliga friluftslivet, inkl. fritidsfisket. stammar av

skydds-likaså klassadeGullspångsöringspångslax Klarälvs- och ärsamt som
värda och riksintresse.av

fiskarternafisk. viktigastehyser 35 och DeVänern settstammararter av
gädda,öring,siklöja inkl. löjrom, lax,från yrkesfiskets synpunkt gös,är

sik, abborre.och
gädda,öring särställning,fritidsfisket intar lax och gösFör ävenmenen

fiske.och abborre intresse för dettaär stonav

Vättern

km2.856Vättern Sveriges sjö med lnäst störstaär ytaen av
naturvård yrkesñske.både på ochriksintresse med avseendeVättern är av

reproduktionsområden för Vät-tillrinnande viktigaFlera vattendrag, ärsom
riksintresse förvarandeöring- harrbestånd, klassas ocksåochterns som av

naturvärden.
siktdjup 10-14och karaktäriserasVätterns mycketär stortrentvatten av

25deväxtplanktonbiomassa. Underlåga fosforhalter och lågmeter, senaste
iartförskjutninvilket inger för växt-åren har kvävehalterna fördubblats garoro

planktonsamhället.
röding,fritidsfisketyrkes- ochbetydelse för ärDe har störstarter som

och lake.öring, lax, siklöja, sik, gädda, abborreharr,
upprätthål-därförbeståndet måstesig i ochLaxen kan inte föröka Vättern

året. Ut-till 40 000för utsättningar harlas utsättningar. Taket satts omgenom
ochFångststatistikkringt 38 000.år legatsättningsmängden har under senare

till dei hörmärkningar visar utplantering lax Vättern mestatt en avav
ilönsamma ñskevårdsåtgärdema sötvatten.
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Mälaren SOU 1993:103

Mälaren riksintresseutgör för yrkesmässigt fiske. Totalt innefattarett sjön
100l km2. Fisket vid normalår likaär viktigt i alla delar Mälaren. Gös,ca av

gldda, abborre, och siklöja de kommersiellär synpunkt viktigaste fisk-ur
arterna.

Hjälmaren

Hjälmaren tillär storleken Sveriges fjärde sjö med total areal 478 km-en av
Karaktäristiskt för Hjälmaren dess lågaär medeldjup och höga närsaltskon-
centration. Vindama medför temperaturskiktning sällan bildas. Vatten-att

cirkulerar hela tiden vilket medför hög syrgashalt. Därigenom fårmassorna
djupt belägnaäven områden hög vilket hög produk-sommartemperatur ger

tion.
De för fisket viktigaste gädda,är abborre, ål,gös, sik och kräftor.arterna

Övriga6.4.2 sjöar

övrigaI sjöar förekommer visst yrkesfrske, detta inte den ornfatt-ett ärmen av
ning de biologiska medger. I de flesta sjöar, medsom ävenresursema en are-

4 km2,större bedrivsän enbart fritidsfiske. Yrkesfrsket har sålunda bety-en
dande utvecklingspotential. Detta gäller inte minst kräftfrsket. För framför allt

utsättningarär nödvändiga.
De viktigaste ål, kräftor,är abborre,gös, gädda, sik, Siklöja,arterna röd-

ing, öring, lax och regnbåge. Betydelsen skiftar beroende på geografi och
ñskeinriktning.
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1993:103SOU7 Fångsten

Inledning7.1

vattenområ-fångster i olikabeskrivs svenska yrkesfisketsdetta kapitel detI
uppskattningarsituation. Vissautvecklingen fram till dagensden liksom av

Enligt direktiven börredovisas också.möjliga framtida fångstuttag
yrkesmässigadetmöjligheterna utvecklautredningen särskilt analysera att

vattenområdeniinsjöfisket kustnära fisket. Fångstema de äroch det avsom
ingående.beskrivs därförfor dessa kategorier fiskandesärskilt intresse mer

Vidare fritidsfiskets fångstertas upp.

7.2 Saltsjöfiskets fångster

yrkesfisket isvenskai detta avsnitt detDe uppgifter redovisas avsersom
Östersjön. från fritidsfiske,FångsterNordsjön, SkagerrakKattegatt samt

Materialetingår inte i redovisningen.dvs. husbehovsfiske och sportfiske,
Cen-Statistiskafrån förstahandsmottagarebaseras på de uppgifter som

ledninggjorts medkompletteringar hartralbyrån SCB samlar in. Vissa av
havsfiskelaboratorium.Fiskeriverketsfiskeloggböckema uppgifter frånsamt

Fångstens utveckling fram till i7.2.1 dag

fartyg, starkareutvecklingen alltDet på västkusten större moto-motsomvar
fångst-ökningmed kraftigoch modernare utrustning gick snabbast avrer en

Fångstenframför allt inriktat på sill.resultat. Fisket exportera-erna varsom
i danska hamnar.direktlandningardes till övervägande del, främst genom

mycket stark1960-talet skeddetill mittenFrån 1950-talets mitt och fram enav
påtotalfångsteri rekordhögautveckling västkustfisket, vilket återspeglasav

period se figur 1.350 000-375 000 under dennarunt ton
prisfall sill.dock1960-talet uppstodUnder den hälften ettavsenare

kraftig nedgång imedöverfiskning kännbart problemSamtidigt blev ett en
i Skagerrak och Kattegatt,Nordsjön,silltillgången, framför allt i ävenmen

den förstamärkbart under dennaFiskeflottan reduceradesresultat. storasom
fiskelcrisen under efterkrigstiden.

fångstområ-med ändradesillfångstema åter öka,På 1970-talet började men
kraftiga reglering-Nordsjön ochför sillfiske iden, eftersom det rådde förbud

ZOO-milsgränsenetableringGenomfisket i Skagerrak och Kattegatt. avar av
västkustfisk-hälftenOmkringkorn sikt begränsas.det svenska fisket att av

ÖstersjönÖstersjön. fiskegränsen isvenskai När densillfångsterets togs nu
tyngdpunk-förskjutningenpåbörjadeflyttades 1978 förstärkte detta denut av

Öster-tredjedelkom drygtutvidgningeni svenskt fiske. Genomten aven
Östersjöfisketfiskezonen.den svenskasjöns omfattasvattenareal svara-att av
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de 1990 för 60 % yrkesñskets samlade fån SOU 1993:103gstvärde. Många västkust-ca av
Östersjönfartyg befinner sig i under del året. Se kap. 10 Fiske-storen av

mönster.
Det svenska fisket traditionellt koncentreratär till fåtal ñskslag. Ca 80-ett

90 % den totala fångsten består torsk, skarpsill och sill. Volymmässigtav av
dominerar sillen sedan lång tid tillbaka. Under 1980-talet ökade dock torsk-
fisket kraftigt, framför allt på.syd- och ostkusten.

figurI 1 redovisas saltsjöfiskets fångster under perioden 1913-1992 och i
figur 2 totaltfångstens sammansättning 1982-1992.

Figur Saltsjöñskets fångster 1913-1992, tusen ton
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Fångsten Iârskvikl.Västkusten1948ärangivenilandadvikt, 1949ihel inkluderarfisklandadiutlandet.to m omKuststräckeindeningeni enlighetmedilandlöringsstatistiken.är
årsbok.Källa: Fiskestatistisk Fiske SCB.Historiskstatistik översikt,en-

Figur Totalfângstens sammansättning 1983-1992

1000ton

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Källa: SCB,Fiske 1992 En översikt-
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1993:103SOUF astprisberäkning sill och torskav

räknatSCB åt utredningenfå uppfattning prisutvecklingen harFör att en om
ti-förstahandsledet underpå sill torsk ifram utvecklingen kiloprisetav resp.

beräk-Priset kilo1914-1992. Utgångspunkten 1914 års priser.den ärär per
redovi-konsumtion.torsk till Dettapå landad vikt och baseras på sill ochnat

i figur 3 ochsas
världs-första och andraallra högst underPriset på sill och torsk låg som

for plana undersill blivit allt lägrekrigen. 1980-talet har priset påUnder att ut
1914stigit och ligger1990 framåt. på torsk har däremotoch Priset övernu

års priser i fasta priser.

till1914-1992 i förhållandeFigur första handelsledet3. Kilopriset på sill i
kilo i 1914 års priserlevnadskostnadsindex, öre per
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Fångsten7.2.2 i dag SOU 1993:103

Under 1980- och 1990-talet dominerar fångst sillströmming och torsk.av
1992 mängden torsk sammanlagt drygt 19 000var vilket kan jämföraston,
med 52 000 år 1985, dvs. tillbakagångton med 63 % eller uttryckten ca som
landningsvärde 203 miljoner kronor 1992 jämfört med 251 miljoner kronor
1985 löpande priser. Se även utvecklingen för torsk i fasta priser i figur 4
ovan.

Tabell Fångst viktigare ñskslag år 1992 och 1990, landad vikt iav ton
och tlcr
Fiskslag 1992 1990

tkrlton tkrlton
0481 38 046 812 32 058

Lax 902 18 232 1 144 24 023
Torsk 19 100 206 222 49 388 443 389
Kolja 1 768 16 286 856 10 767
Gråsej 2 798 12 608 710 4 364
Vitling 288 2 215 129 1 262
Sillströmming 93 612 140 952 86 841 115 706
Skarpsill 4 315 14 366 3 033 13 416
Maktill 1 594 5 030 758 3 328
Foderfisk 165 089 93 549 88 865 42 841
Hummer 22 2 939 18 2 671
Havskräfta 772 43 362 0981 70 456
Nordhavsräka 2 062 60 711 1 527 46 927
Ovriga 5367 89 725arter 5 529 75 428
Total fångst 300 906 744 243 240 708 886 636
I l deredovisadevärdenaingår utbetaldaprisstödochpristillägg
Källan SCB,Fiske 1992 En översikt-

Av den totala fångsten 1992 på drygt 300 O0 foderñsk 165är ca 000ton
ton följt sillströmming drygt 93 000 ton det landasav mestsom av, om

enbart beaktar mängden. Torsken har det högsta fångstvärdetman med ca
206 miljoner kronor. Torskfångstens värde minskade dock under perioden
1990-1992 med 19 %. Foderñskens och sillens landningsvärde i Sverige är
93,5 miljoner kronor 141 miljoner kronor.resp.

År 19921andades 120 000 på västkusten, vilket kan jämföraston med syd-
kustens 41 000 och ostkustens drygt 12 000ton Resten landadeston. utom-
lands, främst i Danmark. På västkusten foderñskär och sill de viktigaste fisk-
slagen. På sydkusten dominerar sillströmming med foderñsk på andra plats.
På både och sydkustenväst- torsken denär tredje landade Ostkus-mest arten.

landar sillströmming, därefterten kommermest torsk påoch tredjeplats
foderñsk.

Värdet 1992 års landningar i första handelsledet vari genomsnitt kgav per
för torsk 10:79 kr, sillströmming 1:50 kr och foderlisk 0:56 kr. Då ingår inte
utbetalda prisstöd och pristillägg i de redovisade värdena.

Totalt har landningarna ökat med 60 0 eller 25 % under periodenton ca
1990-1992. Värdemässigt har landningarna minskat under perioden med
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SOU 1993:103landningsvärdet för år142 miljoner eller 16 %. Det totaladrygt kronor ca
1992 drygt 744 miljoner kronor.är

fângstområdeSvenskafångster 1992färde1ade efter

Fångs-fångstområde 1992 redovisas i tabellFångstema i saltsjöfisket per
beskrivsm.fl. i olika områdensillströmming, torsk, foderfiskten arterav

i kap. 10 Fiskemönster.även
fångstornråde underfångsterna ñskslag ochI följande tabell redovisas per

fárskviktOmräkning från landad vikt till hel1992 i hel fárskvikt. görs av
beredning skerSCB till rensning och ibland vissmed hänsyn ävenatt om-

2vikten i tabell 1 ochbord på ñskefartygen. följer den angivnaDärav äratt
olika.

1992Tabell ñskslag fördelad på havsornråde2. Fångst viktigare samtav
totalfångst 1990, hel fárskvikt, ton

ÖstersjönFiskslag TotaltNordsjön Skagen-rak, med
Öresund 1990lKattegatt 992

048 813352 696 1- 25925 967 992 1Lax - 080 673Siklöja 080 1 11-- g 22 361 57 451Torsk 823 5 294 16 244
2.033 984744Kolja 1 289 - 8383.302Gråscj 034 2681 2
2.058 503058 1Blåvitling 2-a - 896Sillströmming 907 195 295 158939 114 449 754

48359 349 13Skarpsill 791 53 5585- 3 573Makrill 047 1 978 5 0253 - 22 18Hummer 22- - 098Havslcräfta 772 772 1-- 204 1 607Iglordhavsräka 2 057 2147 -Ovriga 212 876 9 683 ..51595 6 7171arter
gfångst 224 248 913Total 150 328 30512 874 142 022

100% 46,5 49,34,2
Källa: SCB,Fiske 1992 En översikt-

jisktillgångarnaVärdet de svenskaav

landningar1991 årsTabell Totala de svenska ñsktillgångamavärdet av
Område Värde, mkr
Nordsjön, norsk zon

45.052kvotvärde
EG-zonNordsjön,

kvotvärde 47,407a-SkagerrakKattegatt
322,322kvotvärde

gOstersjön
gkvotvärde 497,218

Sza kvoterat ñske
911,999kvotvärde

g
lnsjöñske

34,079fångstvärde
Okvoterat 182,393fiske v

1l28,471Totalsumma
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Av ovanstående tabell framgår det nuvarande totala årliga SOU 1993:103värdet iatt av sven-
ska tillgängliga uppgår till drygtvatten 1,l miljarder kronor. De kvo-resurser
terade tillgångarna 81 % kvotvärdet,utgör de okvoteradeca av arterna svarar
för 16 % det totala värdet medan resterande 3% värdet insjö-ca av avser av
fisket.

7.2.3 Det kustnära fiskets fångster

Genom bearbetning Fiskeriverkets loggsboksstatistik har fångsterna i kust-av
ñsket under 1992 kunnat särskiljas. Det kustnära fisket har föl-avgränsats
jande sätt:

Baslinjen är mellan kustgräns och hav.-
All fångst innanför baslinjen, dock räkor, från fartyg mindre 12än-

förs till kustñsketmeter
All fångst innanför baslinjen sik, Siklöja, ål, gädda, abborregös, ochav-

öring fors till kustfisket, den fångasäven fartyg 12större änom av meter.
Snörpvadsñsket förs till kustñsket.-
Burfångad havskräfta förs till kustñsket.-
Allt fiske i Bottenviken förs till kusrfisket.-

Kustñskets fångst 1992 finns sammanställd i tabell Det bör observeras att
uppgifterna i princip härrör från fångst innanför baslinjen. Vidare bedrivs ett
kommersiellt fiske licens, varför loggboksstatistiken inteutan innefattar allt yr-
kesmässigt fiske, vilket särskilt påverkar uppgifterna for östersjökusten. Upp-
gifterna emellertid uppfattning storleksordningen på de fångsterger en om

kusten.näratassom

Tabell Fångstema i kustñsket under 1992, viktigaste arterna, ton
Fiskslag ÖstersjönSkagen-ak Östersjön Botten- Summa

1Kattegatt syd nord viken
Sillströmming 3 342 286l 1 112 352 6 092

varavslcxap 1 060 14 42 42 1 158
Skarpsill 100 453 3 553- -Varav skrap 1 037 439 1 476- g-Torsk 378V 1500 100 9781-Siklöja 20 036 0561 1- -333 400 10 1 744
Sik 43 204 177 424-.. .. .. jLax 20 106 127 125 378-Havsldäfta, 148 148- .. wGädda 132 8 140- -Abborre 113 11 1295-Skrubbskäddål 21 i 66 87- -Bleka 74 74w - -Oring: 5 25 21 16 67
Rödspotta 57 57- - -Makrill 48 48- - -.Gös 29 14 43A- -. VKrabba 41 41... -.14 14- - -,
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1993:103SOUforts. tabell4
Östersjön Östersjön SummaSkagerrak Botten-Fiskslag

nord vikenKattegatt syd

Åktatunga 88 -- - 5Vitling 5 --- 44Lake -- - 11Regnbåge --- 15 0911 7251 6197 4 153Summa 594
1992Fiskeriverkets loggboksstatistik

den totalafor hälftenSkagerrakKattegattAv tabellen framgår att avsvarar
skarp-sill och85 fångsten härfångsten kustñsket. %i Nästan utgörs avav

i kustñsket ivärdefullastekonsumtion.sill, huvudsakligen för Den arten
ål.torsk ochhavskräfta. Andra viktigaSkagerralcKattegatt dock ärär arter

Östersjön Öresund 30för %Upplandtillsyd från nästan avsvararnorra
värde den viktigas-mängd ochTorsk både tillden totala kustñskefångsten. är

Ål fångasekonomisk betydelse. Detockså ävenär storate arten. storav
gädda ochviktiga lax,konsumtion. Andramängder sill, främst för ärarter

abborre.
Östersjön den totala10 % varderaBottenviken förnord och avcasvarar

Östersjön kustñsket, följdvärdefullaste ilax denfångsten. I nord är arten av
siklöja vikti-Bottenvikenströmming och torsk. Isik. Andra viktiga ärärarter

viktigakustñsketvärde. Andra for ärbåde vad mängd och artergast, avser
lax och sik.

7.3 Insjöñskets fångster

yrkesmässiga insjöñskethistoriska utvecklingen det ärKunskapen den avom
omfattning underibegränsad. emellertid det minskatHelt klart avsevärtär att

1900-talet.
uppgick sålun-HjälmarenMälaren ochde sjöarna Vänern, Vättern,I stora

Både be-400 tjog lcräftor.fisk och 357da fångstmängden 1920 till 6 800 ton
viktigaste fisk-abborre devärde gädda ochträffande fångstmängd och var

slagen.
2 000uppgått till drygtinsjöñsketyrkesmässigaDe åren har detsenaste

relationsjöama. Ii fyrafångsterna ca 75 % deMerparten störstataston. av
1%mindrei försvarade 1992 fisket äntill det totala yrkesfisket sötvatten av

värdet.fângstmängden och 5 % av
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Tabell Det yrkesmässiga insjöfrsket 1991 och 1992, SOU 1993:103och tkrton
Mängd, ton Värde, tkr
1992 l 9 19 199 2 1991

Vänern l 111 016l 13 054 13 427
Vättern 167 169 4 358 0834
Mälaren 245 229 8705 4 545
Hjälmaren 207 201 4 041 4 130
Östergötlands län 189 81 1 6891 6791
Kronobergs län 125 113 1 610 1 779
Kristianstads län 29 17 170 209
Malmöhus län 100 77 1 887 8991
Norrbottens län 132 130 2 700 2 328
Totalt 3052 2 133 35 379 07934
Källa: SCB,Fiske 1992 En översikt-

Gös den betydelsefulla frskarten i det yrkesmässigamest sötvattensñsketvar
1992. Den svarade för fjärdedel värdet eller 8,7 miljoner kronoren av av
totalt 35,4 miljoner kronor. Betydelsefulla dessutom siklöjaär ål.ocharter
Värdet siklöjan uppgick 1992 till 5,7 miljoner kronor, vilket ökningav är en

Ålensmed 2 % jämfört med 1991. värde uppgick 1992 till 6,2 miljoner kro-
vilket ökningär med 7 % jämfört med 1991. De totala fångsternanor, fören

1991 och 1992 sammanfattas i tabell Mängduppgiftema hel farskviktavser
och värdet i första försaljningsledet.

Tabell Det yrkesmässiga fisket i 1992,sötvatten värde i första handels-
ledet, tkr.

Vänern ÖvrigaVättern Malar-an Hjälmaren TotaltTotalt
1992 1991vatten

Lax ochöring 427l 916 59 51 22952 453-Röding 830i 1 148 2 978 2 814- - -Sik 980 353I 3 1011 1 438 33 576-Siklöja. 5 211 71 513 33 5 828 5 717-.däravlöjrom 4 982 361i 5 343 5114- - -g . 6 10 16 9-gNors 46 2 9348- - -
Sålda 981 448 440 680 575 2 8322
Gös 2 610 0 3 029 546l 540l 8 725 8 341
Abborre 626 58 243 410 279 1 616 4811

796 8 477 2201 1 2 734 2356 5 821

Lake 278 t 27 42 12 101 460 515-gAnnanñskfoderfrsk 97 13 32 179 321 195-
uFlodSignalkräfta 50 54 380 200 684 390-

Totalt 1992 13052 3584 5 870 4 041 8 056 37735 -Totalt 1991 13427 4 083 4 545 4 130 8947 34 079-Källa: SCB,Fiske 1992 En översikt-

Viss del fångsten används för foderändamål. Enligt den officiella statisti-av
ken har denna ökat under år från 208 1987 till 468 1992.tonsenare ton
Genomsnittspriset kilo under de två åren har legat 0:68 kronor.senasteper
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1993:103SOUfrån detfoderfisktotala fångsternadeSom jämförelse kan nämnas att av
93,5 mil-till värde165 000uppgick till1992yrkesfisketsvenska ton ett avca

aktuella0:56 Degenomsnittspris på kronor.joner kronor, vilket ar-ett cager
domi-bedömsospecificerade. Deninsjöfisket sötvattensanfrån är somterna

Siklöja.ärnera
Ängholmen dentill ärfraktas fiskenfiskmjölframställningVid somav

Sverige.fiskmjölsfabriken ienda

sjöarnaFångster i7.3.1 de stora

moti-insjöfiskeyrkesmässigtvad gällerdominerande rollDe sjöarnasstora
dessa.beskrivningnärmare avenverar

Vänern

År 13 miljo-förstahandsvärde drygtfisk till1992 100fångades 1 ettton avca
20 %.forfritidsñskarefångsten i Vänerntotalakronor. Av den casvararner
tillhalverats1983-1992 hartidenunderantalet yrkesfiskareTrots caatt

och175ökat medunder periodenfångstemhar de totala100 tonpersoner,
Löj-miljoner kronor.5förstahandspriser med drygti löpandefångstvärdet

Laxfångs-uppgång.kronor denna3 miljonerFör 60 %svarade avrommen
medökningtill31 55ökade frånmotsvarande periodunder ton;ton enten

80 %.nästan
och redskap.ochbåtarorsak i bättresin främstaökade fångsterna harDe

till viss delperioder, kanår ochmellan skildavariationer, kanDe noterassom
väderförhål-klimat ochfiskbestånden,fluktuationer inaturligaförklaras med

slammar igeni näten.algerlanden förekomst vattnetsamt somav
yrkesmässigai detkraftigthar varieratilax och öring VänernFångsten av

23medeltalredovisas i1914-1923tidsperiodenårens lopp. Förfisket under
År 1992i 0,5fångsten1971 dåjämföras medvilket kan ton. no-var nereton,

öringlax ochlandades 55årlaxfisket. Dettadet hittillsterades största ton av
od-resultatlaxfångsteri Vänernrelativt goda äryrkesfiskarna. Dagens ett av

försorg.Laxfond Vänernsframför alltling och utsättning, genom

Vättern

167169uppgick till19921991 ochfångsteryrkesmässiga fisketsDet resp.
och lax.rödingsik,kvantitativt1992De viktigaste settarterna varton.

År miljo-4,4fångst tillyrkesfisketsförstahandsvärdetuppgick1992 caav
ellertill konsumentfångsten direktemellertidsäljerfiskarekronor. Månganer

prisväsentligt högre änvilketförsäljning,förbereder olikaden sätt ettger
Fiskindustiin.13.Se kap.vad statistiken visar.

användningökadbetydligtrationaliseratsår har fisketUnder genomsenare
dragrullarhydrauliskabl.a.utrustningavancerad tekniskmedbåtarstörreav

laxfällor.fiske medfångstmetoder t.ex.förbättradenätfiske ochför
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Mälaren SOU 1993:103
År 1992 uppgick yrkesfiskets fångster till 245 med förstahandsvändeton ett

5,9 miljoner kronor. Dominerande kvantitativtav främstarter gös,sett var
gädda,även abborre och ål. Gösen stod förmen 60nästan % eller 3 miljoner

kronor det samlade värdet.av
Enskilda år uppgår fångsten till 480 Genomsnittsvärdet för fångsternaton.
24är krkg, vilket med ovanstående fångstutfall årliga fångstvärden påger ca

9 miljoner kronor.
Som kompensation for avtagande invandring frånen havet haren sto-av

Åtgärdenutplanteringar har gjorts. harra medfört lönsamtav yrkesfis-att ett
ke ändå har kunnat bedrivas, även under år med dålig tillgång på andra arter

Ålfisketål.än har utsättningar ökat från 10 till 30 den tio-genom ton senaste
årsperioden.

Hjälmaren

År 1992 uppgick yrkesfiskets fångster till 207 med förstahandsvärdeton ett
4 miljoner kronor. Dominerandeav gädda,gös, abborre och ål.arter var
Omfattande ålutsättningar har under de tjugo åren genomförts.senaste

Detta har resulterat i ökning yrkesfiskets ålfångst från 2 till 27av ton tonca
Ålfisket1992. har avgörande betydelse för bärkraftigt yrkesfiskeen att ett

skall kunna bedrivas.
Även omfattande utsättningar signalkräfta har utförts framför allt underav

delen 1980-talet och början l990-talet.senare Resultatenav mycket posi-ärav
tiva. Yrkesfiskets kräftfångst har under de två åren ökat med 25 %senaste ca
årligen. Kräftñsket kommer få allt betydelsestörre för detatt yrkesfisket i
Hjälmaren.

7.4 Fritidsfiskets fångster

SCB och Fiskeristyrelsen redovisar i Fritidsfiske -90 bl.a. fritids-rapporten
fiskets fångster. Med fritidsfiske här fiske bedrivet på fritid med hand-avses
redskap sportfiske eller med andra redskap ryssjor,nät, mjärdarsom m.m.
Här ingår också fiske efter kräftor och andra skaldjur. Fritidsfiskare som
använder ochnät andra mängdfångande redskap benämns husbehovsfiskare.
Se kap. 9även De fiskande.

Samtliga fritidsfiskares fångst under de 12 månademas fiskesenaste upp-
totalt till mellan 34 000 och 53 00 Omgavs plockar bort de fiskareton. man
fångar 100 kg,än eftersom dessasom intensiteten i sitt fiskemer genom av-

viker från flertalet fritidsfiskare, blir fångsten istället mellan 26 000 ochav
44 00 De totala fångsterna efterton. ñskslag framgår följande tabell.av
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1993: 103SOUfiskslagfångster totalt efterTabell Fritidsfiskets
Fångst tonFiskslag

5004 100 5sik, rödingLaxfisk lax, öring, harr, -200 2 200bäckröding m.fl 1regnbåge,Put-and-take -2 100 3 300id m.fl.Vitfrsk Karp braxenmört,som - 900300 1311Gädda, abborre, gös -flatñsk,gråsej, bleka,Saltvattenfisk torsk,
96 100 900makrill, m.fl. -6 600600Kräftor -

skaldjur kräftorAndra än - 300 2 500lFisk övriga arterav -

kategorierolikafördelning mellan7.5 Fiskfångstens av
fiskande

licensieradefångstuppgifter frånfångststatistiken baserad påofficiellaDen är
licensieradefrån ickeuppgifteryrkesfiskare. sjöarna hämtasI de ävenstora
begränsadeantal redskap. Inomför fiske medfiskare har dispens störresom

från andra ka-uppgifter inhämtatskompletterandekustavsnitt och i Vänern har
Genom dessaenkätundersökningar.vanligtvistegorier fiskande, un-genom

mellan olika kate-fördelningbild fångstensdersökningar närmareges en av
gorier fiskande.

omfatt-ifritidsfisket varierarfisketSåväl det yrkesinriktade avsevärtsom
fastaochFiske medi undersökta områdena. ävenning och inriktning de nät

Bottenviken.fiskare längsomfattning bland icke licensieraderedskap har stor
yrkesfisket blyg-söderutyrkesfisket omfattande. LängreHär också ärär av

strömmingsfiske.omfattandefrån ganskaomfattning, bortsett ettsammare
fångs-delområden. EnFritidsfisket fångsten i storstoramerpartentar avav

i Bohuslän. Detfritidsfiskareekonomiskt viktigabl.a. tasten, arter, avav
krabba, öring och rödspotta.gäller exempelvis hummer,

officiellaframgår denfiske, detstudier visarDessa än sta-att annat avsom
pågåendekilo i kronor räknat. Entistiken, har omfattning både i och stu-stor

Öresund fritidsfiskare.fångsten därdie 90 %i antyder tasatt av avca
Även det före-indikerarutredningen tagit delandra uppgifter attavsom

häv-licensierade yrkesfisket. Detvid sidan detkommer omfattande fiskeett av
husbehovsfiskesig ellerdas också det inte enbart rör utanett sport-att om

påverkarfiskefångsten försäljs. Dettakommersiellt fiske, dvs.även är ett att
inverkar detnegativt. Vidarefiskbestånden yrkesfiskets marknadoch

förhållandenpå andratillförlitlighet ochfångststatistikens även t.ex.som
lönsamhet.betydelse ochutvärdera utsättningarsförutsättningarna att

begrän-1994,kraft den 1januarifiskelagen, träder iDen attavsernya som
yrkesmässigtbedrivagdfångande redskap. Förfritidsfisket med män ettattsa

Denyrkesfiskelicens.fordras i dag ingenkommersiellt fiske,fiske, dvs. ett
sådant krav.fiskelagen innehåller ettnya
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SOU 1993:1038 De fiskande

8.1 Inledning

I detta kapitel beskrivs såväl de bedriver yrkesmässigt fiske fri-som som
tidsñske. Beskrivningen yrkesfiskarna 1990baseras fiskeriräkningenav
medan beskrivningen fritidsfiskama baseras påen enkätundersökningav sam-

år.ma
Antalet yrkes- binäringsfiskareoch har minskat under hela efterkrigstiden,

från drygt 20 000 1945 till 5 00 1979 figurse l. Under det de-senasteca
cenniet har minskningen planat och 1992 yrkesfiskareantalet knapptut var
4 000. Med yrkesfiskare fiskarehär de har minst halva sin in-avses som
komst från fiske. Tillgänglig fångststatistik visar det svenska fisket fångst-att
mässigt nådde sin höjdpunkt vid mitten l960-talet. Sedan 1970-talet be-av
finner sig fisket på nivå,lägre främst ifråga antalet sysselsattaen om perso-

frågai fångstrnängd.ävenner, men om

Figur Antal yrkes- och biyrkesfiskare 1914-19851

30000

man20000

Yrkesfiskarefm
,u 4.I..-v X

X10000

o 7 l I V I I I1910 1925 1940 1955 1970 1985

UVadbiyrkesñskamabeträffarbör observeras lägsta för uppgiftslämnande1970gränsatt
och 1973 000 i infiskat 1976l kr belopp. 2 000 1979 10000 ochkr, krgränsenvar var
199030 000 kr.
Källa: SCB,Fiske 1987 översikten-

De flesta yrkesfiskarna och har historiskt varit västkusten.bosattaär sett
Andra världskriget medförde Nordsjön och avlägsnare istonatt vatten sett av-
stängdes for svenskt fiske. Brist livsmedel priser stimule-och därmed höga
rade samtidigt till intensivare fiske i tillgängliga En avsevärdett vatten. upp-
gång skedde iostkustfisket, viss uppgång på syd-kanäven noterasmen en
kusten. efterkrigstidenUnder minskade antalet yrkesfiskare samtligapå kust-
sträckor, kraftigast har tillbakagången varit ostkusten. Minskningenmen
på ostkusten skedde huvudsakligen 1950-talet. skedde minsk-Däremot
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ningen på västkusten först 1970-talet,under SOU 1993:103då fiskemöjlighetema i Nordsjön
drastiskt reducerades se figur 2.

Figur Antal yrkesfiskare fördelade på kuststräckor 1914-1985
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Källa: SCB,Fiske 1987 översikten-

8.2 Yrkesfiskarna

8.2.1 Allmänt

Enligt den fiskerirälcningen uppgick antalet fiskare den 1 januari 1990senaste
till 3 823, 3 250 yrkesfiskare och 573 hade fiske binäring. Avvarav var som
fiskarna 3 473 eller90 % saltsjöfiskare 350och sötvattensfiskare. Av salt-var
sjöfiskama det endast drygt 10 % fiskehade binäring, medanvar som som
knappt tredjedel fiskarna i binäringsfiskare.sötvattenen av var

Tabell Antalet fiskare den 1 januari 1990
Yrkes- Binärings- Summa
fiskare fiskare fiskare

Saltvattenfiskaie 3 007 466 3 473
Västkusten 1 374 86 1 460
Sydkusten 735 89 824
Ostkusten 898 291 1 189

Sötvattenfiskare 243 107 350
Summa 2503 573 3 823
Källa SCB,Fiskeriräkningenden l januari 1990

De flesta yrkesfiskarna bosatta västkusten. 374är l eller 42 % yrkes-av
fiskarna bosatta i de två västkustlänen.är Av binäringsfiskama hälften bo-är

på ostkusten.satta
Av 1990 års yrkesfiskare 78 % yrkesfiskare för och 625 år sedan %var
yrkesfiskare för 10 år sedan.även Det inte någon skillnad mellanär störrevar

kuststräckoma vad gäller rörligheten i yrket hos de yrkesfiskarel990.som var
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SOU 1993: 103Fiskare till övervägande del manligt yrkesñskamaär yrke.Av mindreärett
l % kvinnor.än

Saltsjöfiskarna8.2.2

Antal och geografisk fördelning

Enligt ñskerirälmingen 1990 yrkesfiskarna saltsjöñskare.huvudsakligenvar
Fördelningen mellan kuststräckoma kan för yrkesñskama beskrivasgrovt

45-30-25 % för västkusten, ostkusten sydkusten. För binärings-som resp.
fiskarna motsvarande fördelning 20-60-20.är

Tabell Antal yrkesfiskare efter kuststräcka 1990
Kuststräcka Yrkesfiskare Binärings- Summa

U 1Fr90 Fr85 fiskare fiskare
Västkusten l 374 1 586 86 1 460.
Sydkusten 891735 89 824
Ostkusten 898 143 291 1891 l
Summa fiskare 007 3 6203 466 3 473
1 Fiskeriräkningenför 1990 1985,SCBresp.

Tabell Antalet fiskare den januari 1990l fördelade på län
Län. Yrkesfiskare Binärings Summa

Fr90 Fr85 fiskare fiskare
Saltvattenñskare 0073 3 620 466 3 473

Stockholms 11l 143 34 145
Uppsala 35 51 8 43
Södennanlands 3732 67 5
Östergötlands 61 l 14 38 99

.Kalmar 286 328 34862
.Gotlands 147 171 46 193

Blekinge 357 437 39 396tKristianstads 2 l 4 231 20 234
Malmöhus 162 222 30 192
Hallands 227 274 6 233
Göteborgs 145Bohus 1 1 306 80 1 225o.
Gävleborgs 70 73 12 82
Västernorrlands 41 58 8039
Västerbottens 26 40 5024

893 98Norrbottens 23 121
Ovriga län 4 7 4-

Källa: SCB,Fiskeriräkningen januari1 1990

Ãldersfördelning

Yrkesñskama på västkusten har den lägsta medelåldern, 39 år, relativtoch en
hög andel ñskarei åldern 20-34 år. Medelåldern bland fiskarna syd- och
ostkusten 40 år med tyngdpunkt i intervallet 35-49 år. Under 1980-är över
talet har föryngring skett, särskilt bland västkust- och insjöñskare.en
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F iskeinriktning SOU 1993:103

Omkring hälften samtliga yrkesfiskare i saltsjöfisket trålfiskare. Hal-Iärav
lands och Göteborgs och Bohus län andelen trålfiskare fjärdedelar.är över tre
Nedgången i antalet yrkesfiskare i saltvatten betydligt mindre förär gruppen
trålfiskare för övriga yrkesfiskare. Seän tabell

Tabell Antal yrkesfiskare efter fiskeinriktning 1990 och 1985
ÖvrigaLän Summayrkes- yrkes-m.m.

Trålfiskare fiskare fiskare
1990 1985 1990 1985 1990 1985

Saltvattenñskaxe
Göteborg 863 929Bohus 282 377 306l 145 10
Hallands 186 216 41 58 227 274
Blekinge 163 24611l 357 437274
Kristianstads 102 101 112 130 214 231
Gotlands 49 64 98 107 147 171
Övriga län 785132 164 201037 9171 1

Summa 1 l 007443 637 1 l 620564 983 3 3
Kalla: SCB,Fiskerirakningen januariden1 1990

Tabell Andel trålfiskare yrkesfiskarna 1990av
Län trålfiskare,Andel procent

Hallands 82
2. Göteborgs och Bohus 75
3. Kristianstads 48
4.Gotlands 33
5. Blekinge 31
Källa: SCB,Fiskeriräkningen januariden1 1990

8.2.3 Insjöfiskarna

Antal och geografisk fördelning

Antalet fiskare i uppgick 1990 till totalt 350, tredje-sötvatten nästanvarav en
del binäringsfiskare. Av det totala antalet sötvattensfiskare återfinnsvar ca
70 % i de sjöarna. Av yrkesfiskarna 80 % verksamma i deänstora var mer

sjöarna dåoch främst i 6.Vänern tabellstora

Tabell Antal yrkesfiskare i 1990sötvatten
sötvatten Yrkesfiskare Binärings- Summa

Fr90 Fr85 fiskare fiskare
Vänern 85 83 9712
Vättern 21 29 3 24
Mälaren 58 52 9 67
Hjälmaren 38 42 17 55
Ovriga sötv. 41 42 66 107
Summa fiskare 243 248 107 350
Källa: SCB,Fiskeriräkningenden1januari 1990
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Ãldersfördelning SOU 1993:103

Medelåldern för yrkesfiskare i högre för saltsjöfiskare,sötvatten är än men
har sjunkit påtagligt under 1980-talet. Medelåldern 1990 44 år medvar en
tyngdpunkt iintervallet 35-49 år, många insjöfiskare ocksåi åldernmen var
50-64 år.

8.3 Fritidsfiskarna

Fiskeriverket SCBoch genomförde 1990 utredning fritidsfisket ien om
Sverige. Utredningen omfattar fritidsfiskets båda dvs. både sportfiskegrenar,
och husbehovsfiske. Sportfiske definieras fiske med handredskapettsom
och endast för det hushållet, medan husbehovsfiske definierasegna ettsom
fiske främst bedrivs med andra redskap handredskap och huvudsak-ärsom
ligen för det hushållet.egna

F riticisfiskets ongfattning

Fritidsfiskets totala omfattning enligt Fritidfiske -90 har varit stabilt under
1970- och 1980-talen. En jämförelse med liknande undersökningen som
genomfördes 1973 års fiskevattenutredning visar handredskapsfisket dåav att

ungefär lika omfattande i dag medan däremot fisket med enbart andravar som
redskap ökat från 00075 till 280 000 fiskare.

Ca 2,8 miljoner Sveriges innevånare mellan 18 och 74 år intresseradeärav
fritidsfiske. Intresset i de delarna landet. Caär störst 2,2 miljonerav norra av

hade fiskat någon gång under det året. 000Drygt 360 hade fiskatsenaste mer
20 gånger påän år. Den de fiskar 1,2 miljonerstörstaett gruppen av som
det till femgör gånger år.en per

Fisket i dominerar klart i jämförelse fisket isötvatten med havet. Drygt en
miljon fritidsfiskare har fångat sin fisk enbart i drygt 600 000sötvatten mot
enbart i saltvatten.

Ca 1,1 miljoner använder fritidshus utgångspunkt för sittpersoner som
fiske. 600Drygt 000 turisçfiskade, dvs. idkar fiske kräver ärett attsom man
borta från hemmet eller fritidshuset och minst Helaövernattar natt.en
990 000 har själva eller någoni hushållet tillgång till mark-personer genom
område med tillhörande fiskerâtt.

Ca 1,4 miljoner fiskare använder enbart handredskap och 280 000ca en-
bart andra redskap. Av de 580 000 fångade laxartad fisk använderca som ca
400 OO enbart handredskap.
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SOU 1993:1039 Fiskeflottan

9.1 Inledning

Yrkesfisket i Sverige helt beroende fartyg, både förär komma till fiske-attav
platser och för bedriva fisket. Fiskeflottan återspeglar till del fisketsatt stor
struktur. detta kapitelI skall de olika fartygstypema längs kusterna, till havs
eller i insjöarna beskrivas.

9.1.1 Fartyg för havsfiskeoch redskap

Moderna ñskefartyg kan delas in följande huvudgrupper:
Kust- och kortdistamfartyg omfattar fartyg på 60-600 bruttoregisterton-

BRT och inkluderar snörpvadsfartyg, snurrevadsfartyg, räktrålare, silltråla-
och ñsktrålare. Stora delar den ñskeflottansvenska tillhör dennare av grupp
fartyg.av

Kombinationsfartyg, moderna fartyg inte sällan fryser delärsom som en-
fisken ombord ocheller förvarar fångsten i kyltankar. De på 400-1 200ärav

BRT, 45-80 långa och har maskiner 700-2 000är hästkraftermeter
EHK. Till denna kan de frskefanygensvenska till 700störstagrupp upp
BRT hänföras. Dessa fartyg saknar frysmöjligheter, oftast utrustadeärmen
med kyltankar. De fiskar både med trål och ringnot.

Till detta kommer fartyg ingår i den svenska fiskeflottan:tre typer av som
-Distanstrålarefabriksfartyg långdistansfartyg på 2 800-3 000är stora

BRT för världsomspännande havsfiske. Det fiskenationer ochJapanär som
Ryssland sådant fiske.satsar ettsom

Moderfartyg, fungerar beredningsfabrik och forrådsfartyg försom som-
flotta på 10-40 mindre trålare och transportfartyg.en

Frysfartyg, dvs. fartyg fryser hel fisk ombord.som-

De viktigaste redskapen framgår följande uppställningav

Trål kan dras eller två ñskebåtar, vilket kan flyttrål användsav en vara som-
pelagiskt och kan ställas in önskat ñskedjup eller bottentrål som

Drivgarn räcka flytande sjöi för fångstär sätts öppenen garn som av pe--
lagiska fiskar sill, makrill lax. Gamenoch i länk kansätts utsom en som vara
åtskilliga kilometer lång.

Ringnot det redskapet. Vid fiske efter makrillsill ellerär största använ--
der vadar 6500 långa och 160 djupa.är över överman som m rn

9.1.2 Fartyg för kustfiskeoch redskap

Kustfiskeflottan består till betydande del fartyg främst lämpade förärav som
kustnära fiske, någon strikt och kustñskeflottomamellan havs-gränsett men
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finns inte. De vanligaste fartygen SOU 1993:103i kustñsket plastbåtar i storleksordningenär
4-10 med på 30-100 TräbåtarEHK. förekommer ocksåmeter motorer ca
vanligen 4-8 20-30 EHK liksom antal stålfartyg i allmänhet ärettm, som

10 100större EHK.m,

9.1.3 Fartyg föroch redskap insjöfiske

Insjöñskeflottan består 80till % fartyg på till 8 längd. Någrametersav upp
exempel på fartyg kan användas för insjöfiske:som

Stålbåt på 35 fot l0,6 3,7 m, har lastrum För hundratal ñsklådorettx-
och skans för 2-4 Utrustad för eller krokfiske. 130Motorman. garn
EHK.

Båt på 30 fot 8,9 3 m för nätfrske eller lättare trålñske. Plats för tvåx-
kojer och lastrum m3.på 2,5

Båt på 6,6 2,2 med plats för två kojer. Motor på 30 EHK.x m ca-
Insjöñske använder huvudsakligen olika redskap:tre typer av

Insnärjningsredskap nätgarn for främst fångst gädda, abborre,gös,som av-
sik och Siklöja. Insnärjningsredskap används hela året om.

lnstängningsredskap rvssjor och bottengarn burar, miärdar ochävensom-
tinor. Ryssjor används relativt och väl lämpade for ochärgrunt vatten
gädda.

Krokredskap medför de lägsta investeringarna, det arbets-är mestmen-
krävande Vintertid förekommer saxfiske gädda.systemet.

9.2 Den svenska ñskeflottan

Den svenska fiskeflottans utveckling illustreras i figur Perioden avser
1914-1985. Redovisningsprincipema har ändrats något under denna tid. Det
kan dock generellt konstateras minskning antalet fartyg pågåttharatt en av
successivt sedan mitten l950-talet. Då inleddes också utvecklingav moten
allt fartyg, starkarestörre och modernare utrustning.motorer

Figur Antal fiskefartyg 1914-1985
30000
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Källa: SCB,Fiske 1987 En översikt-
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1993:1039.2.1 Fiskeflottan i SOUdag

Det totala antalet fartyg enligt 1990 års fiskeriräkning 358.4 Av dessavar var
2 725 fartyg under 8 vilket 63 % det totala antaletmeter, motsvarar av
fiskefartyg. Efter 1990 omfattar SCB:s fartygsregister enbart fartyg minstom
8 Detta innebär för hälften fiskefartygen aktuellaresaknasänmeter. att mer av
uppgifter de från 1990 års ñskeriräkning.än

frskebåtamaAv 438 eller 53%l hemmahörande på västkusten. Fördel-var
ningen på kuststräckor insjövatten båtar under 8 1990 redovi-meterresp. av

i följande tabell.sas

Tabell Fartyg 8 fördelade på kuststräckor och sjöar 1990meter
Kuststräcka Antal fartyg 8 meterm.m
Saltvatten 2 550

Västkusten 438I
Sydkusten 527
Ostkusten 585

Sötvatten 175
Vänem 70
Vättern 22
Mälaren 37
Hjälmaren 27
Övr. 19sötvatten

Summa fiskefartyg 7252
Källa: SCB,Fiskeriråkningen januari 1990den1

Totala antalet registrerade fiskefartyg med längd minst 8 uppgickmeteren av
den 31 december 1992 till 835. Av 5481 dessa längre 12 Fiske-än meter.var
fartygen 8 jämnare fördelade mellan kuststräckornaöver är änmeter
ñskebåtar under 8 På hela ostkusten finns 713 fartyg medan detstörremeter.
på västkusten finns 657. Till detta kommer 407 fartyg på sydkustenstörre
och 64 i Se tabellsötvatten.

Tabell Antal fartyg 8 fördelade på kuststräckor och sjöar 19922 meter
Kuststräcka Antal fartyg 2 8 meterm.m
Saltvatten l 771

Västkusten 657
Sydkusten 401
Ostkusten syd 486
Ostkusten nord 227e

Sötvatten 64
Vänern 41
Vänern 10
Mälaren 8
Hjälmaren 1
Ovr. 4sötvatten

Summa fiskefartyg 1 835
Källa: SCBJ51SM 9301

Den sammanlagda motorstyrka 380 000 och sammanlagda brutto-EHKvar ca
uppgick till drygt 52 000 för fartyg med längd 8BRT övertonnage meter.en
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Tonnage och maskinstyrka SOU 1993:103fördelar sig på kuststráckor enligt nedanstående
tabell.

Tabell Bruttoton och maskinstyrka fördelad procentuellt kuststräckaper
Kuststräcka Andel BRT Andel maskinstyrka

% %
Västkusten 66 56
Sydkusten 18 19
Ostkusten 16 25
Källa: SCB, 51 SMJ 9301

9.2.2 Fiskeflottans sammansättning

Den svenska licensierade flottan bestod i september 1993 439 skeppav
fartyg 12x4 och över och 1 230 båtar. Fiskeriverket har utifrånmeterom
Svensk Fisks statistik gjort uppskattning hur flottan fördelar sig efteren av

fiske enligt Följande.typ av

Tabell Fiskeflottan efter ñskeinriktning 1993sept.
Sillñskare 227 fartyg 168 skepp, 59 båtar
Fiskñskane 234 45 skepp, 189 båtar
Kombifrskare 138 44 94 båtarskepp,
Räkñskare 202 83 skepp, 119 båtar
Övrigñskare 868 99 skepp, 769 båtar

669 fartyg1

Torskñskare, ingår i fiskñskare, kombiñskare och övrigñsk-som grupperna
uppskattas till 130 skepp och 210 båtar.are, ca

Fördelningen skattning börär kunna fingervisningovan en som ge en om
antal fartyg och storlek skeppbåt i ñskeflottoma inom olika fisken.

9.3 Fiskeflottan i saltvatten

Antalet frskefartyg 8 i saltvatten uppgicköver till 1 771 år 1992. Demeter
redovisas i tabell Enligt 1990 års uppgifter antalet sådana fartyg 835lvar
se tabell 2 ovan. Många Fiskefartyg 8 ianvänds kust-över meter meter ettav

fiske se vidare avsnittnära 9.4.

Tabell Fiskefartyg 8 i saltvatten 1992m
Längd Antal fartyg
Fartyg 8-12 1 225m
Fartyg 12 546-
Summa 7711
Källa: SCB,J51SM930l
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Här skall först karaktäristik SOU 1993:103göras de ñskefartyg mellan 8 ochären av som
12 därefter beskrivs de svenska fiskeskeppen, dvs fartygen 12meter, över
meter

F iskefartyg mellan 8 och 12 meter

Fiskefartyg mellan 8 och 12 meteri saltvatten fördelade sig 31den december
1992 kuststráckoma enligt tabell

Tabell 6. Fiskefartyg 8 -12 meteri saltvatten efter kuststräckor 1992
Kuststräcka Antal fartyg,
Västkusten 354
Sydkusten 300
Ostkusten syd 392
Ostkusten 179norr
Hela riket l 225
Källa: SCB,J51SM9301

År 1990 medelåldern för fartygen i storleksklassen 8-12 median-var meter
värde 10 år för alla kuststräckor for södra ostkusten där medelåldernutomca

16 år. Det skall dock på södra ostkusten har kraftigvar ca noteras att en
föryngring Öv-skett sedan 1985; medelåldern har sjunkit från 22 år till 16 år.
riga kuststräckor uppvisar något högre medelålder år 1990 jämfört meden
1985. Se tabell Uppgifter fartygsålder saknas for 1992.om

Tabell Fiskefanyg 8-12 fartygens medelålder medianvärde1990meter,
och 1985
Kuststräcka Antal fartyg Medelålder

191 099 85. .Västkusten 281 10 8vSydkusten 264 11 9
Ostkusten syd 348 16 22
Ostkusten 157 11 10norr
Källa: SCB,Fiskeriråkningenden januari1 1990

Endast 160 fartyg mellan 8-12 15% hade trålutrustning 1990. Dessameter
trålfartyg finns uteslutande pånästan västkusten och ostkusten.norra

De vanligaste byggmaterialen för fiskebåtarna och plast. På södraär trä ost-
kusten de flesta båtarär byggda i medan plast dominerande på västkus-är
ten.

Västkusten dominerar denna del ñskeflottan det antalet far-storaav genom
i Göteborgs och Bohus län. Geografiskt fördelar sig fartygen 1992 enligttyg

följande.
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103SOU 1993:Tabell Fiskefanyg 8-12 fördelade på län 1992meter
Län Antal
l Göteborgs Bohusoch 311.2 Blekinge 131
3 Kalmar 130
4 Malmöhus 113.5. Norrbottens 85

Stockholm 80 -7 Gotlands 67
Kristianstads8 56
Gävleborgs 53

10. Uppsala 45
11. Hallands 43

Östergötlands12. 42
13. Västernorrlands 34

Södermanlands 2814.
15. Västerbottens 7
Hela riket 1992 1 225
Källa: SCB,J51SM9301

En ökning har skett i ñskeflottan 40 fartyg mellan 1991 ochdenna del medav
1992. Fiskeriräkningen 1990 1985 redovisade 103 286 fartygioch 1 1resp.
den 61storleksklassen. Totalt innebär det alltså minskning skett medatt en
fartyg mellan 1985 och 1992. Se tabell

Tabell Antal ñskefartyg 8-12 1985-1992meter
Antal fartyg 8-12 meter

1992 2251
1991 1 185
1990 1 103
1985 2861
Källan SCB,J51SM9301

Fiskeskepp 12över meter
År 1992 fanns vilketi saltvattenflottan 546 fartyg minst 12 längd,metersom
kan jämföras fördelade ef-med 529 fartyg 1990. I tabell 10 redovisas skeppen

kuststräcka.ter

Tabell 10. 1991Antal ñskefartyg 12 fördelade kuststräcka och2 meter
1992

Kuststräcka 1992 1991
Västkusten 303 303
Sydkusten 101 109
S Ostkusten 94 94
N Ostkusten 48 49
Summa 546 555
Källa: SCBJ 51 SM 9301

Från 1985 fiskeskepp skett.till och med 1991 har stadig ökning antaleten av
med 9 iDenna trend dock under 1992 så skeppen har minskatvände statt nu
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jämförelse med 1991. Utvecklingen sedan 1985 har dock SOU 1993:103inneburit ökningen
med fartyg,20 vilket framgår tabell 11.av

Tabell ll. Antal ñskefartyg 12 1985-19922 meter
Antal skepp

1992 546
1991 555
1990 529
1985 526
Källa: SCBJ 51 SM 9301

Den delen skeppstlottanstörsta eller 46% finns i Göteborgs och Bohusav
län. Totalt finns hälften 55%än skeppsflottan på västkusten ochmer av
knappt 20% på sydkusten. De 546 skeppen fördelas på följande län enligt
följande.

Tabell 12. Fiskefartyg 12 länsvis fördelade2 1992meter
Län Antal

Göteborgs och Bohus län 253
2. Blekinge 54

Hallands 50
Kalmar 34
Kristianstads 32
Norrbottens 29
Gotlands 29
Malmöhus 15
Stockholms 14

.10. Gävleborgs 13
.11. Södermanlands 10

12. Västernorrlands 6
13 Östergötlands 6-14. Uppsala Ie
Hela riket S46
Källa: SCBJ 51 SM 9301

Skeppen har betydligt högre medelålder fartygenän mellan 8 och 12 meter en-
ligt ñskeriräkningen 1990. föryngringEn flottan har skett i de flesta dis-av
trikt sedan 1985. finnsDet dock områden där medelåldern relativt hög. Det-är

gäller främst Bohuslän.ta norra
Den modernaste skeppsflottan finns i Göteborgs- och Sölvesborgsdistrik-
med medelålder på 20 år. På övriga västkustenten och sydkusten, liksomen

på södra ostkusten, medelåldern 30är år. Norra ostkusten harca en ung
skeppsflotta med medelålder på 12 år. Se tabell 13.en

Tabell 13. Fiskeskeppens medelålder medianvärde
Kuststräcka MedelålderAntal skepp

l 099 l 598
Västkusten M5 28 29
Sydkusten 114 28 34
S Ostkusten 86 31 32
N Ostkusten 44 12 8
SCB, Fiskeriräkningenden januari1 1990
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103Av skeppen SOU 1993:har 432 eller 80 trålutrrtstning.% kan jämföras med far-Dettaca
i storleksordningen 8-12 har trålutrustning till %.15 Avtygen meter, som

Västkustens skepp har 90 % trålutmstning. På Sydkustenän är motsva-mer
siffrarande 70 %, på södra ostkusten 65 % och på ostkustenca ca norra ca

80 %.
De flesta fiskeskeppen byggda i På de flesta kuststräckor,är utom nor-
ostkusten, har 60 % fartygen byggmaterial 40 % stål. Påochträra ca av som

ostkusten med skeppsflotta stål det dominerande byggmateria-ärnorra en ung
let. Uppgifterna trålutmstning och byggmaterial 1990härrör sig från årsom
fiskeriräkning.

9.4 Kustfiskeflottan

9.4.1 Inledning

Utredningen har bearbetat Fiskeriverkets fångststatistik i försök beskri-ett att
den flotta bedriver kustnära fiske. En exakt gränsdragning mellanettva som

kust- och havsfisket svår inte minst i den officiella statistiken. Ef-är göra,att
kustfiske småskalig verksamhet och många yrkesmässigaärtersom ett ut-en

hittills saknat yrkesfiskelicensövare blir mörkertalet Utredningen be-stort.
tecknar kusçfartyg de fartyg främst lämpade för kustnära fiske.är ettsom som

De avgränsningar har gjorts i bearbetningen fångststatistziken inne-som av
bäri princip baslinjen får markera för kust- utsjöfisket. I prak-gränsatt resp.
tiken inte baslinjen för utövandet fisketutgör längs kusterna. Medgränsen av
undantag för ålfisket har kustfisket skiftande förutsättningar och traditioner
efter olika kuststräckor, vilket det svårt beskriva kustfisket ochgör att ensom

företeelse överallt i Sverige. följande presentationen kustfiske-Densamma av
flottan bör därför läsas beskrivning de inblandade fartygen.som en grov av

Följande avgränsning har gjorts i fångststatistiken:
Baslinjen den linjentänkta dras mellan de skären ärytterstasom av--

gränsningen mellan hav och kust.
A11 fångst innanför baslinjen, räkor fartyg mindreundantagna, från än-

12 förs till kustfisket redskap. Räkor räknas i dettameter oavsett samman-
hang havsfiske. All fångst innanför baslinjen sik, siklöja, ål, gös,som av
gädda, abborre och öring förs till kustfisket fartygets storlek.oavsett

Snörpvadfisket förs till kustfisket.-
Burfångad havskräfta förs till kustfisket.-
Allt fiske i Bottenviken bedöms kustfiske.som-

Den beskrivning ñskeflottan i kustfisket, i detta avsnitt, syftargörsav som
till visa vilken omfattning och inriktning kustnära fiske har.att ett

tabell 14I redovisas antalet fartyg bedrivit kustfiske 1992 förde-undersom
lade efter fartygstyp och havsområde.
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Tabell 14. iFartyg kustfrske 1992 SOU 1993:103
Östersjön ÖstersjönTyp fartyg Skagerrak BoltenvikenSummáKattegattav

1syd nord 2
Båtar 211 73 391 120 90 885
Skepp 17 2 23 33-Summa 218 74 393 120 113 918
l Fr.o.msubdivision23 29 °S till breddgraden59 30t.o.m.

Östersjön2 5nord Bottenhavet,dvs 30.Bottenvikeningårinte redo-avser utannorr om
visasseparat.

Av tabellen framgår 40 % det totala antalet fartyg i kustfisketänatt mer av
Östersjön, Ävenfinns i södra dvs 393 fartyg. i SkagerrakKattegatt finns en

kustfisketlotta på 292 fartyg. Kustñsket bedrivs främst med mindre far-stor
Det bör dock femtedel fartygen i Bottenviken skepptyg. ärnoteras att en av

7 skepp deltagit i kustfisket i Skagerrak. Skeppen har främst be-samt att ca
drivit snörpvadsfrske efter sill och skarpsill. Fångstema i detta fiske är avse-

i båtamasvärt småskaligastörre än fiske.mer
Båtar fartyg 12 4 framförmeter allt byggda iär plast, det finnsx men

även antal träbåtar.ett stort
Östersjön,Mellan olika kustområden finns vissa skillnader. I södra med

flest antal kustfrskebåtar, det liten övervikt förär byggmaterial.träen som
För övriga områden dominerar plastbåtar.

Kustñskebåtama iplast har medelålder mellan och 13 år.7 Detta kanen av
jämföras med medelåldern i den totala svenska båtflottan fartygdvs 12 m

1992 22 år.som var
Plastbåtarnas motor-styrka varierar i princip efter båtstorlek mellan 30-270

EHK.
Medelåldema för kustfrskebåtari varierar mellan 16 och 40 år, vilketträ är

mycket högre för kustñskebåtaravsevärt i plast.än De träbåtama deäryngsta
mellan 4-8 byggår 1961-1974. Den genomsnittliga motorstyrkan förmeter;
träbåtar i kustfisket varierar mellan 20 180och EHK.

Kustfrskebåtarna i stål uteslutande längre 8är nästan Medelål-än meter.
Östersjöndern för stålbåtar i kustfisket skiftar mellan 9 och 13 år. I södra

finns dock några enstaka båtar 4-8 i stål och med motorstyrkameterom en
Östersjön70 EHK. I och Bottenviken de flesta stålbåtarna längreär ännorra

10 meter.
De båtarna i stål finns Skagerraki och Kattegatt. i genomsnittDe ärnyaste

byggda 198283 och 10 De kraftigaste finnsär över stål-meter. motorerna
båtar på 8-10 i Bottenviken 200 EHK.meter

Tidigare har skeppen i kustñsket få Under 1992 harnämnts 7 skeppäratt
deltagit i kustfisket i Skagerrak och 23 skepp i Bottenviken.

9.5 Insjöñskeflottan

Av det totala antalet frskefartyg år 1990 229 % fartyg i insjövatten.5var
Fördelningen fartygen i storlek och efter insjövatten redovisas i tabell 15.av
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SOU 1993:103Tabell 15. Fiskefartyg i insjövatten, 1990
LängdInsjövatten i Summameter
-8 8-12 12-.70 32 103Vänem 1

Vättern 3322 11 -
Mälaren 37 7 44-VHjälmaren 27 27- -, gÖvr. 19 3 22-
Summa 175 53 1 229
Källa: SCBFiskeriräkningen1990

Av tabellen framgår insjöflottan 80 består fartygtill % kortarenästan änatt av
8 längd. Av insjöfartygen 175 fartyg under 8 53 fartyg mel-ärmeters meter,
lan 8-12 1 skepp. I de storleksklassema antalet fartyg istörre ärmeter samt

oförändrat jämfört med 1985, för minsta fartygen finns inga jäm-destort sett
förbara siffror.

Nästan hälften fiskefartygen finns i Vänern.av
De uppgifterna ñskefartygi SCB:santalet insjövatten redo-ärsenaste om

visning den 31 december 1992. Enligt fmns 62 fartyg 8-12 ochden meterom
2 skepp.

fördelning framgårFartygens tabell 16 under 8 finns inte redo-meterav
visade.

16.Tabell Fiskefartyg i insjövatten, 1992
meterInsjövatten SummaLängd i

8-12 12-
Vänem A39 2 41

.Vättern 10 10--.Mälaren -Hjälmaren 1. 1v.Ovr. 4 4-1992Summa 62 2 64i 63 65Summa 1991 2
Kalix SCB 51 SMJ 9301

1992Utvecklingen från tidpunkten vid fiskerirälmingen 1985 till 31 december
följande beträffande båtar i storleken 8-12är meter:

Tabell 17. Antal ñskebåtar 8-12 1992-1985meter
båtar 8-12Antal m

1992
1991. 63
1990 53
1985 55
Källa: SCB 51 SM 9301J

Båtar fartyg periodendenna storleksklass 8-12 har ökat med 7 underm
1985-1992. tillkommit mellanAv SCB:s statistik framgår 9 fartyg haratt
1990 och 1992.
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SOU 1993:10310Medelåldern medianvärde för insjöfartygi storleksklass 8-12 ärmeter
år. Endast 8 53 fartyg vanligtvis bygg-dessa har trålutrustning. Fartygen ärav
da i stål.

9.6 Fiskefanygens värde

Genom Sjöassuradöremas har följandeFörening och dess medlemmar upp-
gifter fiskefartygens värde tagits fram. Sjöassuradörema ingår försäk-Iom
ringsbolag bl.a. försäkrar ñskefanyg exempelvis Skandia, Trygg Han-som

Sjöförsäkringsförening. BlandLänsförsäkringar, Folksam och Bohuslänssa,
de fartyg försäkradebolag står utanför föreningen och har delsom som en
kan Atlantica och lokala bolag.nämnas

Totalt antal försäkrade ñskefartyg januari 1993 hos medlemmar-den 1per
träfartyg, 245 stål-nai Sjöassuradörema 1 300 fartyg, 540var ca varav var

fartyg och resterande 515 plastfartyg.
träfartygenFartygen försäkrade för 1 370 miljoner kronor,var varavca

för 975svarade för försäkringsvärde 225 miljoner kronor, stålfartygett
miljoner kronor och plastfartyg för 170 miljoner kronor.

Enligt 1990 för fartyg iårs ñskeriräkning det vanligaste byggmaterialenär
storleksklassen 8-12 plast. % fartyg byggdaoch 41 dessa träträ ärmeter av

30 % eller längreoch byggda i plats. De flesta ñskefartyg 12är är metersom
byggda 36 byggda60 % har byggmaterial medan %är trä. trä ärav avsom

stål.

Tabell 18. 8 byggmaterial kuststräckaFartygens 2 m fördelning efter och
vissa insjöarresp.

Kuststräcka Stål TotaltPlast OvrigTrä
Västkusten 119 272 165 10 566
Sydkusten 37866 189 116 7
Ostkusten 434S 69 227 92 46
Ostkusten 20146 72 78 5N iVänern i 6 3325 11i
Vättern 2 l 15 4 - 7Mälaren 2 1 4 -Hjälmaren - -- - -Övr 321sötvatten --

l 633Hela riket 332 767 465 69
Källa: SCBFiskeriräkningen1990

ñskeriräk-Om det genomsnittliga försäkringsvärdet fördelas fartyg enligt
beräknas enligtningen 1990 kan samlat värde den svenska ñskeflottanett

tabell 19.
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Tabell 19. Uppskattat värde den svenska frskeflottan SOU 1993:10382av meter
Material Antal Ca-värde Total uppskattning
Stål 332 3,900 mkr 294,81 mkr
Trä 767 0,416 mkr 319,1 mkr
lfflast 465 0,330 mkr 153,5 mkr
Ovrigt 69
Summa l 633ca 1 767,4 mkr

Detta räkneexempel uppskattning de svenska frskefartygens vär-ge en grov av
de fartyg 8 tillm 1,8 miljarder2 kronor.ca

I denna sammanställning har alltså beaktats 600l ñskefartyg totaltca av
4 358 enligt 1990 års frskeriräkning. Resterande 2 fartygst 700 underärca
8 och dessa finns inte angivna i den offentligameter statistiken efter byggma-
terial. Värdet dessa inte uppskattat.ärav

9.7 Fartygsutvecklingen på fiskets område

Den svenska frskeflottan består idag 440 licensierade frskeskepp ochav ca
200l frskebåtar.över Antalet frskeskepp har minskat i synnerhet under se-

år. Medelåldern frskeskeppen 28 år. Fiskebåtarnaär har lägrenare ca me-
delålder spridningenäven är stor.om

Byggmaterial

Ser utvecklingen från andra världskriget, då samtliga frskefartyg bygg-man
des i bröts dennaträ, trend omkring 1960. Stålñskefartyg började byggas i
Sverige eller Östtyskland.importerades från grannländema dåvarandesamt
Storleken på dessa fartyg mellan 25 och 30 med på 300-var meter motorer

År500 EHK. 1967 byggdes det sista träñskefartyget i Sverige.större Fiske-
båtarna byggdes såväl i plast och stål.trä som

Under 1960-talet frskeflottanväxte snabbt. Svenskt fiske stod topp
ifråga ilandförda fångster, fiske och fartyg infördes bl.a. iom typernya av
ringnotsfrsket. I Nordsjön, fritt,ännu fångster sill,togs storasom var av
makrill och fisk. slutetI 1960-talet blev överfrskningen faktum.annan av ett
Det svenska fisket komi kris och under åren 1969 till 1971 såldes delstoren

det toppmodema till utlandet, i synnerhet till Danmark.av tonnaget
Under slutet 1970-talet, fisket åter blev bättre,när köptes många fartygav

tillbaka till Sverige. Särskilt populära blev de stålfartyg byggts i långasom
Östtyskland;serier i 30-33 långa med 700-1 000 EHK.meter motorer

Från mitten 1980-talet kom nybyggnation igång såväl störreav av som
mindre fartyg. Nya fartyg för trålfrske byggdes häcktrålare, dvs nålensom

ochsätts in aktern.över Dessutom byggdes antal fartygut på omkringtas ett
40 långa med utrustning for både trål- och ringnotsfrske. De far-meter större

har huvudmotorer på l 500-2 500 EHK, mycket kraftiga winschar,tygen
sidopropellrar både för och akter. I del dessa fartyg har lastrummenen av
delats in i tankar, där fångsten förvaras i nedkylt havsvatten. Detta inne-har
burit rationalisering i förhållande till förvaring fisk isad i lådor. Istoren av
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Östersjön 1993:103SOUoch mångaslutet 1980-talet ökade kraftig fisket efter torsk i nyaav
fartyg, byggdes då, anpassades för detta fiske.som

Modernisering fartygav

Modernisering fartyg, 1960- och 70-talet, har skettäldre byggda genomav
toaletter Kom-ombyggnad ofta med styrhytt, duschar,mäss, pentry, osv.ny

för 1-2forten förbättrats väsentligt. fartyg byggs hytterombord har I nya
Även ombyggnad äldre far-istället för den traditionella skansen. vidman av

bygger in hytter.tyg man
installation nedläggnings-I lastrummen har arbetet underlättats genom av

is, hand, harDe med lådor och fångstennärsystem. tunga momenten tas om
elirninerats. Containers, 81 fisk plus och har kom-kg vatten,som rymmer

sorteringsmaskinermit på 1990-talet. På arbetsdäck har installerats ochrens-
med bandtranspon fisken emellan de olika arbetsmomenten.av

tråltrummorArbetet på däck också rationaliserats installationhar genom av
trå-för intagning mångamantrålen, arbete tidigare krävde när storaettav som

intagninglar skulle winschar underlättatombord. Vidare har olikatas typer av
Mångasveplinor Trålarnas under år ökatstorlek har enormt.av m.m. senare

fartyg in fisken direkt från trålens lyftstrut.pumpar
för andraVid lossning fisk används hydraulkranar, dessa används ävenav

fisk flyttas från lastrumlyft ombord. Med hjälp kantunga av vacumpumpar
på däck och till kaj.överupp

Elektronisk utrustning

Under snabbt.de tio åren har elektroniken ombord ökat mycket Det ärsenaste
till fartygetelektronik ñskletningsinstrument, från trålensändaresom upp

uppgifter i Positions-med trålens höjd och bredd, vattnettemperaturom osv.
bestämning hjälp satellitsändare GPS. Elektro-har blivit exakt medmera av

vanliga ombord.niska sjökort skrivare plottrar in varje tråldragoch ärsom
Kommunikationsapparater fax kontakten med land.och data underlättarsom
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1993:103SOU10 Fiskemönster

10.1 Bakgrund

finns varia-kalenderårbedrivits underVid genomgång det fiske ettsomen av
till månad.från månadfångstornråden, redskaptioner i fråga arter, m.m.om
biologiskafaktorer, främstflertalVariationema fiskemönstret styrs ettav--

Variationema be-regleringar fisket.och ekonomiska förutsättningar samt av
för-yrkesfisketsstår till det svenskafrskeresurservidare degränsas somav

fogande.

Biologiska faktorer
redskap under be-bestämtlämpligast fiska medVissa kan att ettarter envara

storlek kanBeståndensi bestämt område.tid på året och eventuelltstämd ett
från år.variera år till

Ekonomiska faktorer
Även lönsam-viss kan detmöjligt fiskadet tekniskt är att artrent varaenom

efteri fisketföreligga skillnader i lönsamhetfiska kanDetattmare en annan.
året.olika under olika delararter av

Interna regleringar
fångstansträngningen.frivilliga begränsningarYrkesfiskama tillämpar av

Internationella överenskommelser
Ös-Östersjökommissionen ide totala fângstuttagenbeslutas varje årInom om

i deeventuella förändringaroch laxtersjön sill, skarpsill, torsk samt ge-omav
inomvissVarje tilldelasfiskereglema. stat resp. zon.resursenmensamma

överenskommelser ñskeutbytet.Därefter följer bilaterala om
traditio-årliga kvoter denordsjözon erhåller SverigeI norsk arter somav

fiskare fiske-får svenskaområde. EG:s nordsjözonnellt fångats inom detta l
Östersjön.ifår fiska i den svenskarättigheter EG-fartygmot att zonen

internationellaträffas årligenfisket i Skagerrak och Kattegatt överens-För
EG och Norge.kommelser med

alternativenkanuppñskade kvoterVid fiskestopp till följd attvarat.ex.av
kaj.eller ligga vidarterpâ områdenfiska efter andra andra att

generelltfiskeflottans rörelser10.2 Den svenska -
förfo-står tillfiskevatten,rörelser deñskeflottansFör den svenska över som

barasammanhang berörsdettagenerella drag tecknas. Ikan följandegande,
fiskeflottan i saltvatten.
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ÖstersjönDe fiskefartyg bedriver fiske i SOUmycket varierande 1993:103ärsom av stor-
lek. De minsta kustfiskebåtarna, bedriver älfiske och fiske fastamed red-som
skap, oftaär och tvåmansbåtar från 5 längd och uppåt. Garnfiskeen- meters
bedrivs yrkesmässigt med båtar 6är och längre. I det kustnära trål-metersom
fisket används båtar i storleksklassen 10 och uppåt, där de flesta 15-ärmeter
20 långa. Sill-, torsk- och laxfiskemeter längre från kusten bedrivs med far-

storlek i Skagerraktyg och Kattegattav se nedan.samma som
År 1990 fanns 1 013 fartyg med längd 8större än med hemma-en meter

Östersjön,hamn i 240 utrustade med trål. Totala antalet svenska far-varav var
Östersjöndock betydligtär ityg större eftersom 20-80 varierande överca

året västkustfartyg regelbundet bedriver fiske här.
I norsk nordsjözon bedrivs svenskt licensierat fiske med i principett 41

sillfartyg, 5 iingnotsfartyg med inriktning på sill och makrill och 69 fartyg
med huvudsaklig inriktning på fiskfiske torsk, kolja, gråsej m.m. samt
riktat fiske efter räka. Sillfisket bedrivs huvudsakligen under maj-december,
malcrillfisket under september-november, fiskfiske under hela året räk-samt
fisket under januari-april 1991. Periodangivelsema kan dock variera från år
till år, bl.a. beroende på kvotemas storlek.

Det riktade fisket efter sill och makrill bedrivs fartygmed med längden av
25-40 medellängd 35 m ochmeter bruttotonnage 150-500 BRTettca av
medeltonnage 300 BRT.

Fiskfiske bedrivs från mindre fartyg. Den vanligaste fartygsstorleken vid
denna fiske 20-39är medellängdtyp 25 m. Tonnaget varierarav mellanm
85 och 360 BRT medelvärde 200 BRT.

I EGzs nordsjözon de viktigaste fiskeperiodema för svenska fiskarevar
under 1991 för makrill september-november, för sill maj-december församt
kolja och torsk maj-november.

I Skagerrak och Kattegatt förekommer dels fiske på kvoterade delsarter ett
värdemässigt mycket betydande fiske på okvoterade havskräfta.arter som
Andra viktiga okvoterade ål, rödtunga,är bergtunga, äkta kum-arter tunga,
mel, bleka, havskatt, pigghaj, hummer, krabba m.m.

De fiskefartyg bedriver fiske i Skagerrak och Kattegatt mycketsom är av
varierande storlek. Det totala antalet svenska fiskefartyg i detta område är ca
2 000 1990. De minsta kustfiskebåtama bedriver ålfiske 5 och längre.m
Garnfiske och fiske med havskräftburar bedrivs yrkesmässigt med båtar som

6är och längre. Kustnära trålfiske eftermeter fisk och kräfta använder båtar
från 10 och uppåt.meter

10.3 1992 års fiske

I kapitel 7 beskrivs det svenska yrkesfiskets fångster totalt Detta komplet-sett.
i detta kapitel med fångster efterteras vissa fördelat på fångstområdenarter

med stöd kartor. Dessa områden överensstämmer internationellamed havs-av
forskningsrådets ICES statistikområden ingår i kvadratisktettsom
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1993:103SOUlängdgrad 30heloch varjevarje halv breddgradavgränsatrutnätssystem av
fångstområden.slås till olika30 sjömil. Dessa rutor sammanx

urval far-10.4 därför avsnittligger också till grundFångstområdena ett av
1992.1988, 1991 ochföljts under årfiskemönster haroch deras tretyg

dngst alla jiskslagF av

1992.fiskslag underallasvenska flottans fångstfigur redovisas denI 1 av
Östersjön fångasSkagerrak. Det ävensödra ochfångster iBetydande tas

Nordsjön.fiske ibedriverSvenska fiskarefisk utefter kusterna. ävenmycket

Sill

fångaskonsumtionsändamål, vilkensill förfigur 2 redovisas fångstI merav
inne-figur 3jämföras medkuster. kankoncentrerat efter Sveriges Detta som

betydligtfallUpptagningsområdet äri detta stör-totalt.fattar fångsten sillav
foderändamål.således sill förfigur 3 ingårI ävenre.

Torsk

efter hela kusten,viktiga torsken fångasyrkesfiske såDen för svenskt men
Östersjön 4.figurstark koncentration till södramed

oderfiskF

fo-landasmängdemafångststatistik framgår de ärAv 1992 års störstaatt som
framgår fångst-figur 596 00 utomlands. Avderfisk 165 000 tonton varav

foderfisk.fångsterEfter och västkustenområdena. sydkusten tas stora av

Lax

Östersjön efter Norr-ochi södraAv 6 framgår laxen fångasfigur mestatt
västkusten.utsträckningfångas i mindrelandskusten. Lax även

Landningshamnar

skedde i Trelleborg,1992 silllandningarna underDe storastörsta varmenav
Skarp-Hallands hamnar.Kristianstads ochlandningarna i Blekinges,också

Öckerö.Lysekil, Bua ochi Karlskrona, Kungshamn,sillen landades främst
landadesoch Simrishamn.KarlskronarorskhamnarTvå riktigt stora var
ostkusten iGöteborgsområdeti Smögen ochvästkusten, framför allt samt

speciella ålsum-åluppköpare hartill danskaVästervik. Mycket såldes som
Herrvik på Gotland.laxharnnombord. En stor varpar

Hirtshalsochi Danmark. Skagenlandades ocksåMånga fiskarter var ge-
Medanhavskräfta.makrill ochskrapfisk, skarpsill,sill,nomgående störst

kummel.gråsej, kolja ochpå torsk,Hanstholm störrevar
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Figur 1 SOU 1993:103
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1993:103SOUFigur 2
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Figur 3 SOU 1993:103
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1993:103SOUFigur 4
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Figur 5 SOU 1993:103
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1993:103sou5Figur
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10.4 Ett års fiskemönster SOUmodell 1993:103en-
Syfte

För detaljerad bildatt hur svenskt fiske bedrivs underge kalen-en mer av ett
derår har utredningen studerat Fiskeriverkets loggboksstatistik. Denna inne-
håller mängd uppgifter, dock inte i alla delar har kunnaten bearbetassom
med hjälp datorstöd. Ett manuellt arbeteavsevärt har fordrats, vilketav har be-

möjlighetengränsat beskrivninggöra den samlade ñskeflottansatt rörel-en av
semönster. För fram års fiskemönster har de.:att varit nödvändigtett att

urvalgöra fartyg.ett av

Metod

Tidsperiod

ÅrDe år har valts 1988, 1991ut och 1992. 1988 har valtssom med tanke
på den fångsten torsk detta år. Destora övriga två åren har valts förav att se
hur fisket har förändrats till följd nedgången i torskfisket och hur fisketav
bedrivs idag.

Fartygsgrupp

Den fartygsgrupp utredningen valt studera fartygär minst 250 BRT.att
Detta denär bruttotonnageklassenstörsta i SCB:s fiskeriräkning. En-senaste
ligt SCB fanns det 25 fartyg 250 BRT den januari1 1990. Fiskeriverketsom
register licensieradeöver fartyg visar det 1992 fanns 29 fartyg i den aktu-att
ella storleksklassen. Dessa huvudsakligen hemmahörande västkusten.var
De 29 fartygen varierar mellan 250 BRT och till 700 BRT. Denupp genom-
snittliga tonnagestorleken ligger på 350 BRT.ca

Redovisningen ñskemönstret under kalenderår bygger på loggboks-av ett
uppgifter för dessa 29 fartyg. Samma fartyg har följts de åren,över vilkettre
har inneburit beskrivningen för 1991 och 1988att bygger loggboksuppgif-

för mindre antal fartyg beskrivningenter ett än för 1992. Av de 29 fartygen
bedrev 28 fiske år 1991 och 22 år 1988.

Av SCB:s preliminära uppgifter 1992över års avräkningsnotor framgår de
29 fartygens andelar försäljningen. Beräkningarna baseras landningarav
såväl i Sverige i Danmark.som

Art Mängd % Värde %
Sill 40 44
Torsk 8 7
Foderfisk 55 60
Totalt 4 5 2 l

29De beskrivna fartygen svarade alltså 1992 för 45 % den försålda mäng-av
den fisk och för 21 det totala värdet den försålda fisken. Foderfiskenav

Kapitel 10 iskenzönsterF



1993:103SOUSillenviktigast för fartygsgruppen.både i mängd och värde var avvar
betydligt betydelse torsken.änstörre

mindreskeppsflottan ochstuderade fartygsgruppen 5 %Den utgör ca av
saltsjöñottan.1 % den totalaän av

ångstømrâdenF

fångstområde. Underhar varitminsta studerade geografiska enhetenDen ett
varit i bådeibland har fartygenmånad ofta ruta besökts,har änen mer en

Östersjön månad.under ochoch Västerhavet sammaen

fångstømrádenbesöktaMest

markerats medhaft flest besök under perioden harDe fångstområden harsom
ñsketid eller fångs-ñskeanstxängningar,har inte tagits till antalHänsynsvart.

storlek period och område.tens per

fiskeredskapenVanligaste

förekommande, dvs. devanligastvilka redskapBeskrivningen ärsomanger
har intede Hänsynredskap de flesta fartygen har använt.uppgett attsom av

varje månadredskap. Undertill fångster tagit medtagits hur stora resp.man
kan redskap ha använts.än ettmer

landningshamnar

i åtankebör hållasBeskrivningen också landningshamnama. Här attanger
dvs. ingentransporthamnar,många landningshamnar i utsträckning ärstor

tillfisken vidareförsäljning sker där mottagareutan transporteras annanen
ort.
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Figur 7 sou 1993:103

FISKEMÖNSTER 1988 FARTYG 250 BRT2-

1:A KVART. JAN.- MARS 2:A KVART. APR. JUNI-

3:E KVART. JULI SEP. 4:E KVART. OKT. DEC.- -

Fångstområdeu har haft fartygbesök 250som z BRTav

I Fångstområden har haft Hestbesök fartygsom 3 250BRTav
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Fiskemönster påför SOU 1993:1031988 fartyg 250 BRT och över

I kvartalet, januari-mars:a

Av kartan framgår fisket med fartyg i storleksklassen 250 BRT och överatt
Östersjönhar bedrivits både i och i SkagerrakKattegatt under det första kvar-

Östersjöntalet 1988. Tyngdpunkten ligger dock i med koncentrationstoren
fartyg i och omkring den södra delen f.d. vita söderav samtav zonen om

Öland. Huvudsakligen fångades främsttorsk, med bottentrål, till viss delmen
med flyttiål. Visst flyttrålñske efter sill, både för konsumtionäven och skrap,
efter skarpsill, främst för konsumtion, förekom. Bland landningshamn-samt
dominerar Karlskrona landningar har skett i Slite, Väster-ävenstortarna men

vik Trelleborg.och

2:a kvartalet, april-juni

Under april månad har fångstområdena utökats till omfatta delatt storen av
Bottenhavet och under maj och juni har områden i SkagerrakKattegattäven
och Nordsjön tillkommit. Under det andra kvartalet sålundahar generellen
breddning fångstområdena Fortfarande far-koncentrationenägt ärav rum. av

i den södra delen f.d. vita ytterligare tyngdpunkttyg stor av zonen, men en
har funnits i områden i Bottenhavet främst under april och maj. Fisket har
varit inriktat på torsk och flyttrål har därvid varit det vanligaste redskapet.
Fångstema har huvudsakligen ilandats Karlskrona och i ihamnar Västemorr-
lands län. I SkagerrakKattegatt och Nordsjön fiskatshar främst sill konsum-
tion och skarpsill skrap.

3:e kvartalet, juli-september

Under semestermånaden juli har i det inget fiske bedrivits. Undernärmaste
augusti och september har den förskjutning Västerhavet inleddes imot som
slutet andra kvartalet förstärkts. Inget fiske har bedrivits i Bottenhavet. Detav
kan fartygen har sökt sig allt längre i Nordsjön till områ-noteras att ut t.ex.-
den alldeles utanför Skottlands kust. Tyngdpunkten periodenunder den här
finns i Skagerrak där flyttrålfiske efter sill skrap, blåvitling ochskrapett
makrill konsumtion bedrivits.har

Änghol-Fångstema har till delen landats i Skagen,Danmarkstörsta
Öckeröoch i Rönnäng, på och i Kungshamn.ävenmen men

4 kvartalet, oktober-december:e

Östersjön.Under det sista kvartalet 1988 har fisket åter intensifierats i För-
i Skagerrak har fisket bedrivits i Kattegatt, medan nordsjöfisketävenutom

har upphört. SkagerrakKattegattI har fiskats sill, skarpsill blåvitlingoch
Östersjönmed flyttrål främst skrap. fiskatsI har torsk med bottentrål, men

det har förekommit visst tlyttrålsñske efter sill skarpsill skrap-och föräven ett
Öckeröändamål. Bland landningshamnama kan Skagen, och Rönn-nämnas

Västervik och Karlskrona.äng samt
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Figur sou 1993:103g
FISKEMÖNSTER 1991 FARTYG 250 BRT2-

1:A KVART. JAN.- MARS 2:A KVART. APR. JUNI-

3:E KVART. JULI SEP. 4:E KVART. OKT. DEC.- -

Fångstområden har haft fartygbesök 250BRT2som av

I Fångstområden har haft Hest fartygbesök z 250BRTsom av
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Fiskemönster på1991 för fartyg 250 SOU 1993:103BRT och över

1 kvartalet, januari-mars:a

Kartan det första kvartaletöver 1991 identisk med den för det förstaär nästan
Östersjön,kvartalet 1988. Den koncentrationen fartyg finnsstörsta i i ochav

Öland.omkring f.d. vita i område söder Det är nästansamt ett ute-zonen om
slutande torsk har fångats och fisket har skett med flyttrål eller bottenüål.som
Fångstema hari landats i Karlskrona.stort

2:a kvartalet, april-juni

Under det andra kvartalet 1991 har förskjutning Västerhavet påbör-moten
Östersjönjats. I början kvartalet ligger tyngdpunkten alltjämt i underav men

Östersjönden sista månaden har tyngdpunkten förskjutits till Skagerrak. I har
bedrivits flyttrålñske efter torsk dock bottentrål, medan fisket i Ska-ävenett
gerrak varit inriktat sill och skarpsill med flyttrål. Bland landningshamnar-

Äng-kan Hanstholm och Skagennämnas i Danmark Karlskrona ochna samt
holmen.

Något fiske efter torsk i Bottenhavet, såsom skedde under motsvarande
period 1988, har inte under det andra kvartaletägt 1991.rum

3 kvartalet, juli-september:e

Under semesterrnånaden juli har ungefär hälften fartygen inte bedrivit nå-av
ñske. I övrigt kan fler har besökts jämfört med under detgot noteras att rutor

Östersjöntredje kvartalet 1988, både i och i Nordsjön. Fiske har bedrivits i
områden och sydvästväst Bergen och ned till områden sydost Edin-om om
burgh. Skagerrak har haft den högsta besöksfrekvensen och fisket har varit in-
riktat sill, blåvitling och makrill, till viss del har gråsej, kolja ochävenmen
torsk fiskats. Bland redskapen dominerar flyttrål för sill och bottentrål för

Äng-torsk. Fångstema har landats i Danmark Skagen och Hanstholm isamt
holmen och Kungshamn.

4:e kvartalet, oktober-december

Under det sista kvartalet 1988 bedrevs inget fiske i Nordsjön fisket i Ska-och
gerrak begränsat till relativt näraliggande områden. Underettvar motsva-par
rande period 1991 kan däremot fortsatt fiske i avlägsna områden inoteras mer
Skagerrak i Nordsjön, där Shetlandsöarna har markerats.samt rutor norr om
Tyngdpunkten i fisket ligger dock under 1991 främst i några kustnäraäven

Östersjön, Öland.områden i Det främst sill både konsumtion ochärnorr om
skrap, skarpsill blåvitlingskrap, skräp och makrill konsumtionmest

fiskats,har torsk, gråsej och kolja. Flyttrål i sillfisketäven användssom men
och bottentrål i torskfisket. Fångstema har till del direktlandats på ryskastor

Östersjön,moderfartyg i landningar har skett i SkagenDanmarkävenmen
Öckerö Ängholmen.i Kungshamn, och kanDet ryskasamt attnoteras

Öckerö.moderfartyg tidvis har befunnit sig i Kungshamn, ochRönnäng
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sou 1993:103Figur 9

FISKEMÖNSTER 1992 FARTYG 250 BRT2-

l:A KVART. JAN.- MARS 2:A KVART. APR. JUNI-

V-V.-.áçw I,. ra.-C .5A24:4 x5% é
x , z..A

3:E KVART. JULI SEP. 4:E OKT. DEC.KVART.- -

Fångstområden har fartyghaft besök z 250BRTsom av

. Fångstområden har haft flest fartygbesök z 250BRTsom av
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Fiskemönster på1992 för SOU 1993:103fartyg 250 BRT och över

1 kvartalet, januari-mars:a

Kartan för det första kvartalet 1992 avviker från både 1988 och 1991 genom
Östersjönfiske har bedrivits i Nordsjön och i Bottenhavet. I detävenatt är

fler områden tidigare visar hög besöksfrekvens och det främstän ärsom en
flyttrålsñske efter sill både konsumtion och skrap och skarpsill skrap som
har bedrivits. Landningarna har huvudsakligen skett i Skagen,Danmark i

Östersjön.Karlskrona liksom till ryska moderfartyg i

2:a kvartalet, april-juni

Under det andra kvartalet har ytterligare områden i Nordsjön tillkommit För-
Östersjöni har fångstotnråden med fiske i Skagerrakutom stort noterats

Kattegatt och Nordsjön. Huvudsakligen har flytlrålñske efter sill, skarpsillett
och blåvitling bedrivits. Fångsterna har landats i Danmark Skagen och Hanst-

Östersjön Ãngholmen.holm och till ryska moderfartyg i ävenmen

3 kvartalet, juli-september:e

Under juli månad bedrev drygt femtedel fartygen inte något fiske.en av
ÖstersjönUnder perioden har fisket i och koncentrerats till några fåtunnats ut

områden samtidigt samtliga områden där omfattande fiske bedrivitsettsom
återfinns i SkagerrakKattegatt. Fortfarande det till övervägande delenär ett

Ävenflyttrålfiske efter sill, skarpsill blåvitlingoch förekommit. ringnotsom
återkommandeär bland redskapen. Vanligaste landningshamnar Ska-har varit

ÄngholmenHanstholm I-Iirtshalsoch i Danmark och Mollösund.gen, samt

4:e kvartalet, oktober-december

Under det sista kvartalet 1992, liksom under 1991, har fisket i Nordsjön ut-
ökats till omfatta områden i höjd med och nordost Shetlandsöarna.att om
Tyngdpunkten ligger kvar i SkagerrakKattegatt, medan endast område iett
Östersjön har markerats. Det fiske bedrivits liksom tidigare tillär över-som
vägande delen flyttrålfiske efter sill, skarpsill blåvitling.och En vecka iett no-
vember det torskfiskestopp i Kattegatt. Under den andra halvan decem-var av
ber det torskfiskestopp i Skagerrak i skarpsillfisket i Skager-samt stoppvar
rak och Kattegatt. Bland landningshamnama dominerar Skagen och Hirtshals

Ängholmen, Öckerö och Fiskebäck förekommer.ävensamt men

Fiskemönstret förändringoch 1988-1992 fartygdess under .
250 BRT

Rörligheten hos de fartygenstuderade vilket framgår kartorna. Ettär stor av
grundmönster fartygensför rörelser kan beskrivas följande sätt.grovt

ÖstersjönUnder det första halvåret fartygenfinns i och fiskar huvudsakligen
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1993:103SOUoch bedriveråterfinns fartygen i Västerhavetefter Under årettorsk. resten av
karakte-Grundmönstret kan ifrämst sillskarpsillfiske. sägasstort vara

nedgången i torskfisketunder tiden föreristiskt för fartygsgruppens rörelser
luckras1991 börjarredan under mönstret upp.men-

1991 1992åren 1988, ochkvartal för kvartal, mellanVid jämförelse,en
fiske-fartygsgruppensskillnader i den valdaframkommer både likheter och

mönster.
kvartaletunder det första överensstäm-Beskrivningama fiskemönstretav

på torsk och har1991. har varit inriktathelt för 1988 och Fisketnästanmer
Östersjön. för-1992 bildenområden i Undervarit intensivt i några få ärmest

visserligenfiske återfinnsområden med omfattande ävenändrad. Samtliga un-
Östersjön, sillskarp-områden tidigare och det1992 det fler ärder i änärmen

bedri-1988 och 1991,till skillnad frånfångats. Fiske harsill har även,som
Bottenhavet.vits i Nordsjön och

på-Västerhavetförskjutningkvartalet har generelltUnder det andra moten
i tvåfortfarandefartyg dockbörjats. Under 1988 koncentrationenär storav

Östersjön i Bottenha-tyngdpunkt finnssamtidigt ytterligareområden i ensom
1991motsvarande periodpå början ärFisket har varit inriktat torsk. Ivet. av

Östersjön, under kvarta-områden ifisket alltjämt intensivt i någramest men
Östersjön harfiske. ISkagerrak haftsista månad har område ilets störstett

bedrivits ifiske har Botten-Skagerrak sillskarpsill. Ingetfångats torsk och i
Öster-områden ifiske både isplittrad medhavet 1992 bildenFör är stortmer

har fångatsHuvudsakligenNordsjön.sjön i SkagerrakKattegattoch samt
blåvitling.sill, skarpsill och

likartatför samtliga årkvartalet kan mönster.Under det tredje ettnoteras
områden medi Nordsjön. Samtligasig allt längreFartygen har sökt stortut

blåvitlingskarpsill,varit inriktat på sillSkagerrak. Fisket harfiske återfinns i
och makrill.

ökat ifisket åter harkvartalet för 1988fjärde kanUnder det attnoteras
Öster-Östersjön. i SkagerrakwKattegatt,har markeratsOmråden även men

Östersjön torsk fisk-harhelt upphört. Ioch nordsjöfisket harsjön dominerar
Under motsvarandeblåvitling.sillskarpsill ochi SkagerrakKattegattochats

Ska-områden ifiske i avlägsnafortsattperiod 1991 kan i stället noteras mer
Även 1991 ligger dockShetlandsöarna.Nordsjön bl.a.gerrak och norr om

Östersjön. makrillblåvitling ochsillskarpsill,deti Främsttyngdpunkten är
År skillnaden1992gråsej och kolja.torsk, ärhar fiskats, även motmensom

SkagerrakKattegatt ochityngdpunkten finns1988 markant, dåän en-mer
Östersjön övervägande del harfiske. Tilluppvisakandast område i stortett
blåvitling fiskats.sill skarpsill och

Östersjöni torskfisket inedgångenSammanfattningsvis konstateraskan att
in-kommit1991delvis underunder 1992 ochinneburit fiskethar även attatt

i bety-har ökatfångstområden i Västerhavetskarpsill ochriktas sill och att
för studerade fartygsgruppen.delse den
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1 1 Vattenbruk SOU 1993:103

1 1.1 Inledning

Under perioden 1984-1991 dubblades produktionen odlad fisk och skal-av
djur. Av 1991 års produktion på 16 miljoner utgjordes 12 miljonertonca ca

fiskskaldjur och 4 miljonerton alger. Kina ståri dag for hälftenav tonca av
världsproduktionen.av
Inom det nordiska vattenbruket producerades 1992 sammanlagt ca

217 000 Norge dominerar med 150 00ton. Den svenska produktio-ton.ca
på knappt 6 000är matfisk. Såväl det nordiska detnen ton svenska vat-som

tenbruket minskade mellan 1991 och 1992:

Land Mängd tusen ton
1991 199 2

Norge 160,7 148,4
Danmark 41,0 39,5

18,6Finland 19,3t
Sverige 6,4 5,8

I den svenska officiella statistiken saknas den del vattenbrukets produktionav
kompensationsutsättningar och utsättning ñsk i sportfiskevat-som avser av

Denna produktion uppskattas tillten. 1 500-2 00 ton.
Det svenska vattenbruket har under lång tid varit inriktat på odla fisk foratt

utsättning i sjöar, vattendrag och utmed våra kuster. Genom denna ñskevård
har önskat upprätthålla, förstärka och i vissa fall skapa värdefullaman nya
Fiskbestånd till för det svenska yrkesñsket lax, öring och ål ochgagn sport-
fisket laxregnbåge, öring, bäckröding, röding och hart.

I samband med vattenkraftsutbyggnaden har kraftbolagen i vattendom ofta
ålagts kompensera de skador de åstadkommit, framföratt allt på lax- och havs-
öringsbestånden. Bolagen har därigenom kommit bedriva relativt omfat-att en
tande odlings- och utsättningsverksamhet, s.k. kompensationsodling.

Förutom odling fisk for utsättning bedrivs konsumtionsinriktadäven od-av
ling. Denna har ökat markant under de decennierna. Det svenskasenaste vat-
tenbruket idag består följande delar:av av

Matfiskodlin g
Kompensationsodling
Sportñskeodling
Kräftodling
Musselodling
Torsk- och ostronodling på försöksstadiet.
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1993:103SOU11.2 i vattenbrukArter svenskt

kommerregnbågen,viktigaste för svenskt vattenbrukDen är artarten en som
funnits i Sverige bortåt 100 år.från Nordamerika, men som

ihögsta tillväxtenRegnbågen våra laxñskar uppvisar dendenär somav
framför allt inriktadregnbåge Sverigeoch brackvatten. Odlingen i ärsöt- av

matñskproduktion.
efterfrågas. Denframför allt den regnbågen över 1,5 kgDet är stora som

Od-matfrskodling.produkten inom svenskhar därmed blivit den viktigaste
medkassodling. Kassarregnbåge sker uteslutandelingen nästanstor somav
våraodlingsplatser utmeddå förankras på lämpligaflytramar placeras ochut

odlingsteknik har gjort detinlandsvattnen.kuster och i de Dennastörre
konkurrenskraftiga priser.tillmöjligt producera svensk rnatñskatt

1980-talet1900-talet. Fram tillodlats Sverige sedan börjanRöding har av
fisk med viltåtgärder, dvs. odlingavsåg odlingen enbart frskevårdande ur-av

med od-börjatflera länder harför utsättning i Inaturvatten. man nusprung
etablerad ii första handkonsumtion. Sverige rödingodlingenling för I är

Norrland.
Sverigeñskodlingen. Iviktigaste inomglobalt deLax är arternasett en av

kvantitesmåkonsumtion, i mycketoldas så ingen lax för änannatgott som
ornfat-däremot mycketKompensationsodlingenför lokala marknader. ärter

miljoner, vilket innebar1991 4,5tande. totala smoltproduktionenDen envar
1988.minskning från drygt 6 miljoner

74.laxodling sjukdomssyndromet Mför svenskaEtt problem den ärstort
på mellannivå i de enskilda odlingarna1992 ökade dödligheten tillUnder en

nivå 1993.ligger på minst60 % och 95 %. Dödligheten samma
påbörjades förIntensiv odlingextensivt i 2 000 är.har odlats än camer

de producentema. [Europaoch Kina100 år sedan. Taiwan, Japan är största
ocksåHolland och Danmarkproduceras den ålen i Italien. är storamesta pro-

ducenter.
vildfångad glasål,ålodlingar använder sig i dag stör-Flertalet ävenmenav
Ålens från gulål tillförvandlingi odlingar.ålar, s.k. sättål, in deltas enre

od-produktion och produktens kvalitet. Iblankål avgörande för odlingarnasär
detta oklart. Detmycket hög. Orsaken tilllin gsmaterialet blir andelen hanar är

därmedvikter 250-300 betingarendast honor uppnår ochöverär ettgsom
kilopris.högre

odlingsmaterialålodling i Sverige med glasålkunna bedrivaFör att som
med1991 sju odlingarkarantänsanläggning. fannsmåste det finnas sam-en

margi-produktionsvolymema160 svenskamanlagd produktion på De ärton.
produktion påålodlingar hadejämförelse med Hollandsnella i t.ex. ensom

000 1991.1 tonca
betydelse ifå ökadi sjöar och vattendrag kanUtsättning ålyngel enav

Sverige.
kom tillkräftpestendecimerats på grundFlodkräftan har kraftigt somav

flodkräftor i svenskasekelskiftet fångades flera hundra1907. VidSverige ton
i delen1969 blev detmed 8 i dag.vilket kan jämföras störreton avvatten,
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landet tillåtet inplantera den amerikanska signalkräftan. SOUBetydande 1993:103att områ-
den dockär undantagna och Fiskeriverket har nyligen föreslagit utvidg-en
ning dessa områden. För säkra svensk signalkräftaav startadesatt stamen av
1969 utveckling metod för yngelproduktion. I första hand användsav en
ynglen för utsättning, intresset har ökat för odling kräftan under helamen av
dess livscykel.

Den produktionsforrn för närvarande aktuellär halvinten-ärsom mest en
siv fonn, där kräftorna odlas i grävda dammar med genomströmmande vat-

och där utfodring i eller mindreten, större omfattning kan förekomma.
Det fyra år från odlingsstart till förstatar skörd. För anläggningenca att

skall producera optimalt krävs ytterligare flertal år. Under sydsvenska för-ett
hållanden kan kräftan uppnå konsumtionsstorlek på två På detta sättsomrar.

Ölandodlas också flodkräfta, framför allt på och Gotland.
Intresset för odling konsumtionsluäftor har under 1980-taletsav senare

hälft ökat markant. Inte minst har många jordbruksföretag velat undersöka
kräftodling kan alternativ eller komplement till den traditionellaom ettvara

jordbruksproduktionen.
Blâmusslan naturligt förekommandeär utefter hela den svenskanästan kus-

det endastär västkustenten, musslorna når konsumtionsstorlek.men som
Det hittillsvarande problemet med giftupptagning från giftig algblomning kom-

förmodligen minska metoder för snabb analys påmer att musslorgenom nya
innan de skördas.

Odling blåmusslor energisnålär och resursbevarande odlingsfonnav en
välär anpassad till svenska förhållanden. Effekterna på miljön fårsom anses

minimala då ingen näring tillförs.vara t.ex. extra
Ostron förekommer naturligt utefter den svenska Bohuskusten. Fiske efter

har alltid utgjort viktig binäring för befolkningenostron i Bohuslän. 0st-en
undantagnaär från det fria fisket och det således endast deär harron som

strandrätten kan plockafiskasom ostron.
Då den naturliga rekryteringen ostronyngel låg och oregelbundenär harav

intresset ökat för odla gel på laboratorium. Tekniken med kläck-att ostronyn
erier väl kändär och tillämpas i många länder.

Odling arbetskrávandeär odling blåmusslor.änostronav mer av
Även ostronodlingar innebär extensiv odling utnyttjar näringsked-en som

jan. Bägge naturligt förekommandeär i vår miljö.arterna
I takt med torskbeståndets nedgång har intresset för odling torsk ochav

utsättning i beståndsstärkande syfte ökat. Det torskodlingsprojket star-som
tade vid Fiskeriverkets havsfrskelaboratorium 1990 primärt inriktat på för-är
stärkningsutsättningar i Bottenhavet, har efterhand vidgats då odlings-men

Östersjö-fungerar för piggvar, rödspotta och torsk frånsystemet Västerhavet.
torsken har däremot visat sig svår odla, torskyngelatt ett tusenmen par av
östersjöstam har hittills odlats fram.
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1993:103SOUvattenbruksvenskt11.3 Produktionen inom

År matfisk i slaktad4 900vattenbruksvenskt1992 producerades inom ton
innebärfarskvikt.beräknad hel Detta800 ivikt, vilket 5 entonmotsvarar

slak-resultat. Den1991 års9 % jämfört medmed 570 ellerminskning ton
350producerades lVidare90 regnbåge.fisken till %tade bestod tonca av

produktionen inomvärdetsammanlagda8 kräftor. Detmusslor samt ton av
minskningvilketkronor,till 133 miljonerberäknats ärvattenbruket har en

produk-tabell visarFigur l och 1jämfört med 1991.miljonermed 12 kronor
1983-1992.vattenbruketdet svenskationsutvecklingen av

1983-1992, matproduk-vattenbrukFigur inom svensktl Produktionen
färskvikttion, hel

Ton
8000

6000 xa

Matfisk-a-4000 . ______.______mm ,,__,, Musslor-9-

2000

o TI l III I I I I198319841985198619871988198919901991 1992

SCB, 1992Källa: Vatlenbnlk

fárskvikt,1983-1992, helvattenbruketinomTabell Produktionen ton
ÅlÅr Öring KräftorMusslorRöding SummaRegnbåge Lax

matfisk. 498 011 5981 l1983 1567 27 2
160 4028 13253785 221986 59

4241693190 98 71989 6 634 771 -
81 3532 5 782195 731992 124 3885

1992Källa: SCB,Vattenbruk

kompensationsutsättningarproduktionen kommerredovisadeTill den ovan
sportfiskevatten.utsättningar fisk ioch av

indelas iproduktionsinriktning sätt-alltefter sinVattenbruksföretagen kan
matñskproducerande företag.frsk- och

antingen förlevereras utsätt-ñskyngel. DessaSättfiskföretagen foder upp
färdiguppfödning tillför vidarematñskföretageni eller tillning naturvatten

od-landbaseradevanligen isättfisk skerkonsumtionsñsk. Produktionen av
lingar.
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De matñskproducerande företagen 323 till antalet 1992. SOUUtöver 1993:103dessavar
fanns 130 företag verksamma med uppfödning sättñsk för utsättning härav
ingår vattenlcraftsföretagens odlingar. de 323Av Företagenbedrev 211 mat-
ñskodling, de flesta med inriktning regnbåge, ibland dock i kom-varav
bination med odling matñsk. 1992Under har antalet matñskodlareav annan
minskat jämfört med 1991, medan antalet sättñskodlare och lcräftodlare har
ökat.

Tabell Antal producerande företag inom vattenbruket 1991 och 1992
Företag med produktion 1991 1992av

såväl matfisk sättñsk 24 27som
enbart matfisk 228 184
enbart sättfisk 1 115 130
musslor 7 3
ostron - -
kräftor 88 109

Summa 2producerande företag 46 2 453
l inkl. sättkräftor
2 dessaföretagredovisaslänsvisi kap 18Fisketsbetydelse
Källa: SCB,Vattenbruk1992

I sin årliga enkätundersökning fick SCB för 1992 från 726 företagsvar som
under året bedrivit någon form odling eller hade för avsikt detta igöraav att

framtid.nära Produktionsresultat rapporterades från 453 företag, vilketen var
9 färre jämfört med 1991.

Antalet konkurser bland vattenbruksföretagen har sig mellan 20rört och
30 de åren, vilket innebär varje år harsenaste tionde företagnästanatt vart
gått i konkurs.

SCB:s detaljerade vattenbruksstatistik odlingar. Så exempel-mer avser var
vis antalet matñskodlingar 345 1992 se tabell 2 medan antalet vattenbruksföre-

bedrev matñskodling inkl. lciäft-tag och skaldjur 323.som var

Tabell Antal producerande odlingar fördelade efter odlad 1988-1992att
1988 1989 1990 1991 1992iRegnbåge 272 258 248 237 204

Lax 22 18 18 9 5
8 7 6 7 6

Röding 28 23 23 18 14
Qring 9 7 8 5 4
Ovrig matfisk 1- - - -Summa matfisk 339 314 303 276 233

Musslor 12 5 7 7 3vKräftor 26 44 77 88 109
Ostron 1 2 2 - -Summa producerade
odlingar 378 365 389 371 345
Källa. SCB,Vattenbruk1992
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1993:103SOUprodu-och tillväxt i antalet1988 visar jämn högUtvecklingen fram t.o.m. en
År matñskodlingar haroch antaletodlingar. 1989 bröts utvecklingencerande

med fyrdubblats.antalet kräftodlingardärefter minskat med 31%, medan än
matñskodlarnaregnbåge. Ca 90 %främstMattiskodlarna producerar av

huvudsakligen regnbåge.producerar
måttsvenskafrån, medregnbåge härrördel produktionenEn stor av av

Östergötlands, BlekingeKalmar ochSverige.företag i sydöstramätt, stora
tredjedelförantalet företag,län har endast 17 % närmare enmen svararca av

förockså Värm-produktionssiffrortotala produktionen. Högaden noterasav
lands län.

inomproduktionenodlingarna förDe kustbaserade merparten avsvarar
produktionenhelaregnbågsproduktionen,Ungefär hälftenvattenbruket. av

odlingar.från havsbaserademusselskörden kommerlax helasamtav

1990-1992, helhavsbaserat vattenbrukTabell 4. Produktionen inom ton
färskvikt

19921990 199 l
708 2 154Regnbåge 3 526 2

388602 270Lax
643 1 353163 1Musslor l

Ostron 0 - -
SCB, 1992Källa: Vattenbmk

örsäljningsvärdeF

blötdjur uppgickochmatfisk, kräftorden svenska produktionenVärdet avav
ornfattan-vattenbruket1992 till drygt 133 miljoner kronor. När mestsomvar

ordmed andra199 miljoner kronor,1988 saluvärdetde det samlade envar
nedgång med 32%.

1988-saluvärdeblötdjursproduktionensMatñsk-, kräftdjurs- ochTabell 5.
1992, prisermkr, löpande

19921990 19911988 1989
151,4 120,8 105,5132,6 1Regnbåge 171,1

18,8 6,7Lax 9,5 21,3 -
2,73,03,2Röding 3,1-

11,710,411,412,1-
Övriga 313,54,2 4,318,4 2 1,8

133,5189,0 145,1199,0 170,9Summa
med12,6mkr.1 minskatstidigarepublicering.Värdetharkorrigeratsjämfört medhar

2 inkl. röding och
3 inkl. lax

SCB, 1992Källa: Vauenbruk
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På grund förändringar inom laxproduktionen SOU 1993:103det beräknadestora salu-ärav
värdet denna produktion osäkert. Därför laxen inte särredovisad förärav

Övriga.1992 ingår iutan posten

11.4 Import och export

Sverige importerade 13 000 laxfrsknästan 1992, 45 % utgjordeston varav ca
atlantlax och 30 % stillahavslax. Importen har ökat med 36 % i jämförel-av ca
med 1991 då den 9 500 Atlantlaxen imponeras huvudsakligense ton.var ca

färsk och främst från Norge. Stillahavslaxen fryst importerasoch främstär
Övrigfrån USA. import består bl.a. regnbåge, öring och rökt lax.av

Exporten laxñsk uppgick till 2 800 1992. Exporten har totaltav tonca
minskat med 68 i jämförelse med 1991. Regnbågenton nästanexponeras ute-
slutande fryst och då främst till Japan och Danmark. Utöver regnbåge expor-

laxñskäven såsom stillahavslax, öringteras och atlantlax i form rökt lax.av
Importen musslor, och sötvattenskräftor uppgick 1992 till 3 100ostronav

68 % utgjordes sötvattenskräftor.ton, Kräftoma importerades hu-varav av
vudsakligen från USA. En betydelsefull importvara konserveradeärannan
musslor, främst kommer från Danmark.som

Exporten musslor, och sötvattenskräftor uppgick 1992 till 871ostronav
Det innebar betydande minsknington. eftersom 1991 1 441en exporten var
Minskningen beror framför allt påton. minskad blåmusslor ejexporten av

konserverade till Danmark. Den totala 1992 bestod till 84 % blå-exporten av
musslor.

Tabell 6. Import och laxfrsk, kräft- och skaldjur 1991 och 1992,export av
ton

Import Export
1991 1992 1991 1992

Regnbåge 756 3101 1 112 746
Oring 327 397 227 15
Atlantlax 3104 5 884 156 752
Stillahavslax 8452 3 798 534 398
Annan laxñsk 856 2291 739 778
Rökt lax 371: 264 95 106
Summa laxfisk V9 12465 882 7952 863 2

Sötvattenskräftor 1 744 2 105 55 49
Ostron 1 13 27
Blåmusslor l 67 41 2881 729
Kammusslor 38 42
Musslor, konserverade 937 886 981 93
Summa kräft- och
skaldjur 799 1012 13 1 441 78
1 konserverade
Källa: SCB,Vattenbruk1992
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SOU 1993:10311.5 villkorMarknad och

Allmänt

Matfiskodlingama de laxartade fiskama,domineras nämntssom ovan av
mindre upphörtfrämst regnbåge. Inriktningen lax har i Sverige ellermer

på grund det utbudet från Norge.storaav
1978 tio år framåt.Matfiskodlingen regnbåge lyckosam från ochav var

stabila förhållan-Under denna fluktuerade priserna, i råddeperiod stortmen
regnbågens kvaliteter och bytteden. Rökeriemai Sverige upptäckte tidigt ut

1980-talet nådde denlaxfisk regnbåge. Vid mittenallnästan motannan av
för fisk.världens marknad odladsvenska regnbågen till Japan, störstaärsom

regnbåge fryst form. TransportenExporten till sker uteslutande iJapan av
linjebåtar. Regnbågens positioni fryscontainrar, vilka skeppas medäger rum

konkurrensi fisken för hårdJapan relativt stark, den svenska ärär utsattmen
från främst Chile Finland.och

stark prispress frånDen inhemska konsumtionsmarknaden präglas av en
billig fryst och puckellax.stillahavslax hundlaxarternaav

Vattenbru-Då fryst till butikerna faller detta ofta välregnbåge når ut menar
konkurrera medkamas Riksförbund, priset inte kanVRF, även t.exom

puckellaxens.
Odling naturliga skäl främst iröding för konsumtion bedrivs norraav av

Sverige. fisk och priserna sådanaMarknaden så länge smal för denna äränär
många få ekonomi i verksamheten.odlare har svårtatt att

femmarknaden för svenska regnbågen haTotalt kan den sägassett grenar:
Frystfärsk till rökerier
Fryst till Japan
Frystfärsk till grossist
Direktförsäljning lokalt

utsättning.Levande för

Produktutveckling

marknaden delsNya från vattenbruket kommer årligen påprodukter ut genom
avelsarbete. Etttillförs branschen, delsoch ettatt arter stammar ex-genomnya

efter tiofjällrödingen Arctic Superiorempel på detta den svenskodladeär som
års konsumentmarknaden.avelsarbete lanserats på

metoderochProduktion odlingsanläggningar bygger påi systemsom nya
utvecklingsinsatserför Vattenförsörjning, vattenrening utfordringoch är som

arbetsmiljön branschen. Detsammakan bidra ekonomin och iüll förbättraatt
gäller odlingssystem medger slakt åretsom om.

Distribution

till butik do-direktförsäljningRökerierna levererar vanligen till grossist, men
relativt ostmktu-deminerar i vissa områden. Branschens företrädare attmenar
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rerade förhållandena mellan odlare-uppköpare-rökare-konsument SOU 1993:103kan ha för-
stärkt svårigheterna för svenska matfrskodlingen.

Leveranser färsk fisk året bör bidra till stärka vattenbrukets kon-av attom
kurrenskraft på matfrskmarknaden. Sådana kontinuerliga leveranser ställer
speciella krav på odlare och distributörer. För kunden först-att garantera en
klassig produkt måste kylkedjan hållas obruten hela från det fiskenvägen att
avlivas och fram till dess den färdiga produkten når kunden. Med obru-att en

kylkedja temperatur mellan +1 C och -3 Cten kan fisken klassas som
färsk under 7-8 dygn. Under tidsperiod 3-4 dygn kan färsk ñsk leve-en av

till flertalet europeiska länder. Kostnaderna för kyltransporter bedömsreras
överkomlisom ga.

Den lokala och regionala marknaden har under perioden 1987-1991 varit
mycket betydelsefull för delenstörre vattenbruket. Försäljning färskav av
fisk infrysning i något led har visat sig konkurrenskraftigtutan alter-ettvara
nativ. Konkurrenskraften bygger sänkta kostnader för infrysning, lagring i
fryshus och hantering under frysprocessen Erfarenheten kundernaär att ac-.

högre pris för färsk fisk för fryst.cepterar änett

Ekonomi

Kapitelkostnaden hög iär vattenbruksforetag, varför perioder med högett rän-
besvärande, iär synnerhet branschen vanligenta endast har intäkts-som en

period år.per
Finansieringen sker vanligen hjälpmed krediter från utvecklingsfonder,av

banker ocheller finansbolag. Fr.0.m. 1993 finns möjlighet för vattenbruks-
företag få statlig kreditgaranti vid investeringar i ñskodlingsföretag enligtatt
förordningen 1993:382 statligt stöd till yrkesfrsketom m.m.

Lönsamheten skiftar också mellan olika regioner. Branschens företrädare
bedömer de områden i längden har de bästa förutsättningarnaatt är öster-som
sjökusten DalslandVärmland med Vänern. I dessa områden finns såda-samt

och vattenförhållanden de lägstatemperaturer kostnaderna ochna som ger
oftast den högstaäven kvaliteten.

11.6 Miljö

l1.6.l Miljösituationen

För få bedriva vattenbruk krävs tillstånd enligt ñskerilagstiftningenatt och mil-
jöskyddslagen.

Idag finns sammanlagd tillståndsgivning på 20 000-25 000 fisken ton me-
dan den sammanlagda produktionen 1992 drygt 0007 knapptton,var varav
6 000 avsåg matfrsk.ton

Prövningen enligt ñskeriförordnin sker fördels förhindra spridningattgen
frsksjukdomar, dels för undvika spridning sådana ochav att arter stammarav

kan hot värdefulla vilda bestånd.utgöra Ansökan prövningettsom mot om
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1993:103SOUenligt ñskeriförordningen hos fattar beslut i ärendetlänsstyrelsen,görs som
och för tillsynen. Fiskeriverket föreskrifter allmänna råd.utarbetar ochsvarar

Ansökan prövning enligt miljöskyddslagen för fastställagörs ettatt omom
aktuellt vattenornråde föroreningsbelastning, planerattål den vatten-ettsom
bruk medför. Ansökan miljöskyddslagen ställs till berördprövning enligtom

vilken överklagaslänsstyrelse, beslutar i ärendet. Om länsstyrelsens beslut
kan ärendet hänskjutas till Koncessionsnämnden för miljöskydd. Länssty-
relsen årlig tillsyn enligt miljöskyddslagen.utövar

För småskaliga föroreningseffekten bedöms litenanläggningar där vara av
omfattning gäller s.k. anmälnings-har tillståndsprövningen förenklats. Här

miljö- ochplikt. Handläggningen hari allmänhet delegerats till kommunernas
hälsoskyddsnärnnder eller motsvarande.

Även andra författningar ñskeriförordningen och miljöskyddslagen kanän
bli aktuella naturvårdslagen strand-tillstånd söks för vattenbruk, bl.a.när

sjötrafrkförordningen, ochskydd, vattenlagen, plan- och byggnadslagen,
livsmedelslagen.

sig samtligaDen enskilde vattenbrukaren har också förvissa att vat-att om
odling-upplåta aktuellt vattenområde för den planeradetenägare accepterar att

en.
Generellt kan vattenbruksaktiviteter där foder tillförssäga att systemetman

negativ miljöpåverkan. Odling organismer, lever på de natur-ger en av som
vattenmiljön.ligt tillgängliga näringsämnena positiv effekt påhar däremot en

kräftdjur,Verksamhet med negativ miljöpåverkan odling fisk ochär somav
fosfor, kvä-bygger på foder tillförts. Föroreningama består i huvudsakatt av

och organiskt material härrör från direkt foderspill eller frånett orga-ve som
effektnismens nedbrytningsprodukter. Vattenbruket kan ha renandeäven en

oli-på Till sådan i första hand odling alger ochverksamhet räknasvattnet. av
extensivskaldjur det kan ocksåka musslor, m.m.,typer ostronav men vara

består i organismemaodling ñsk och lcräftdjur. renande effektenDen attav
lever på den näringen och den producerade biomassannaturliga tas utatt ur

vid skörd.systemet
fisk-minska miljöbelasmin frånDen naturligaste och enklaste sättet att gen

går foder med bätt-odling förbättra foderutnyttjandet. Utvecklingenär motatt
från ñskodling kanbalansering fosfor- och kvävehalter. Vattnet ävenre av

med olika mekaniska eller biologiska filter.typerrenas av
vissa kustom-framför sjöar och vattendrag i södra SverigeDet alltär samt

efter-fodertillförselråden olämpliga för sådan ñskodling kräverär somsom
belastning näringsärrmen.dessa vattenområden ofta redan har hög avsom en

näringsfattiga sjöar iockså olämpligt bedriva vattenbruk iDet kan t.ex.attvar
naturligt närings-Norrland, där vattendraget bevaravärt ettattanses somvara

fattigt vatten.
naturresurslagen kan kommunernaMed stöd plan- och bygglagen samtav

vissa vattendraganvänds och på såhur sättstyra vattenresursema somange
förlämpliga vattenbruk.
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SOU 1993: 103l1.6.2 Miljökostnader

Liksom odlingsföretaget betalar vissai övriga nordiska länder krävs det att
rniljöavgifter. Utredningen har jämfört svenska miljökostnadema med dede

tillämpas i Finland.Norge, Danmark ochsom
ñskodling. Avgiften för ligger påFör Norge fordras tillstånd för detta ca

500 denne be-7 norska luonor. Vid behov sker uppföljning hos odlaren som
för.talar Dessa kostnader kan ligga på mellan 10 000-50 000 norska kronor.

provtagning,Någon miljö- eller tillsynsavgift finns inte. Kostnader för ana-
lyser 50 000ligger på mellan 10 000 och norska kronor.m.m.

Danmark har inga avgifter för prövning, tillstånd eller tillsyn. Förslag om
miljöavgift remissbehandlas for närvarande.liknande den svenska I Dan-
mark finns medförmånga odlingar i dammar, vilket omfattande vattenprover.
Uppgifter kostnader för provtagning saknas.om

000I Finland avgiften för tillstånd för odling till 10 15är tonen upp ca
mark. Avgiften 50 00 Miljöavgiften för kasseod-maximerad till mark.är
lingar ligger på 100 och år. tillsynsavgift finns. Kost-mark Ingentonca per
nader för odling iprovtagning skiljer sig mellan kasseodling och dammar;

Åland150 år. finnsmark och år 200 mark och Förton tonca per resp. ca per
särbestämmelser.

bedörrming-För Sverige gäller ansökan tillstånd skall innehålla vissaatt om
och erfordras konsulthjälp.undersökningar. För framtagande dessa kanar av

Därtill skall ansökan tillståndspliktig verksamhet vilken denannonseras,om
sökande får betala.

års-För tillståndspliktig verksamhet, dvs. fiskodling med 10än tonsmer
produktion, den årliga tillsynsavgiften 75 krton tillsynen utövasär avom
länsstyrelsen. Om tillsynen bestämmer kommunen avgif-kommunen utövar

rekommenderar avgift på 70 lcrton. Tillstorlek. Kommunförbundettens en
detta kommer avgift 8 for länsstyrelsens samordning tillsyns-på krton aven
verksamheten.

Varje odlare tillståndspliktig verksamhet skall särskild miljö-med lämna en
där bl.a. utsläppen från odlingen redovisas. Kostnaderna förrapport prov

och från 0 20 000 i enstaka fallanalyser växlar mellan länen kr till kr,är
mer.

erfar genomgång miljökostnadema förUtredningen vid vatten-att en av
Såbruk i de nordiska länderna, svårt rättvisande jämförelser.det göraär att

har kapacitet. del deexempelvis Norges ñskodlingar mycket Enstor stor av
Åland,finska kostnaderna lägre iodlingarna finns på där än öv-är avsevärt

riga införas. Ge-Finland. Danmark kommer förmodligenI ett nytt system att
nomgången i övriga nordiska länder harvisar dock på vattenbruket ävenatt
väsentliga miljökostnader.

fastighetsbe-miljöavgifter finns i företagsbeskattning,Utöver skillnader
Skillnader på dessaskattning, arrendeavtal mellan de nordiska länderna.etc.

viktigaområde skillnader väl såhar utredningen inte jämfört, dessa är attmen
beakta vidare svårtvid nordisk jämförelse kostnadsfläget. Det gö-är atten av
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rättvisande jämförelse mellan de SOU 1993: 103nordiska ländernas stöd inom exempel-ra en
vis det regionalpolitiska området.

Kostnader for ñskhälsokontroll i Norden redovisas i avsnitt 11.7.

11.7 Fisksjukdomar och hälsokonlroll

Fisksjukdomar

Fiskodling innebär alltid risk för sjukdomar överförs från odlad till vildatten
fisk. För skydda särskilt värdefulla Fiskbestånd, dit exempelvis vild laxatt
räknas, inte tillstånd till fiskodlingar i samtidigt reproduk-ärges vatten som
tions- eller uppväxtområden for lax. Man inte heller tillstånd fisk-förger nya
odlingar i vattenområden ligger odlingar behövs fornära upprätt-som attsom
hålla bestånd lax.av

I exempelvis till särskilt skyddsvärda områdengränsarvatten som ges en-
dast tillstånd med speciella villkor, odlingen måste anslutas till ñsk-t.ex. att
hälsokontrollen.

smittsamma sjukdomar, orsakas bakterie- och virusinfektioner,som av
kan i allmänhet spridas mellan ñskodlingsanläggningar. Spridningen kan ex-
empelvis ske med redskap för hantering fisk, omflyttning tiskav genom av
och olika smittämnen förs med strömmandeattgenom vatten.

De virus, bakterier och parasiter orsakar sjukdom hos fiskar i all-ärsom
mänhet inte sjukdomsalstrande hos människor eller landlevande djur.

Två virussjukdomar, infektiös pankreasnekros IPN och hemorragisk
virusseptikemi hos laxñsk VHS, har vid några enstaka tillfällen iuppträtt
svenska ñskodlingar. Båda sjukdomarna ingår bland de sjukdomar som om-
fattas epizootilagen 1980:369. Jordbruksverket har möjlighet beslutaav att

sjukdomarnaavlivning och smittrening i besättningar där någont.ex.om av
har påvisats. Staten kan i viss mån kostnader uppkommer tillersätta som
följd sådant beslut.av

Vissa sjukdomar anmälningspliktiga, bl.a. furunkulos,är BKD och yersi-
nios. Sanering kan beordras ersättning till odlama.utan

Restriktioner för införsel levande fisk och befruktad till landet ärav rom en
viktig del i skyddet smittsamma sjukdomar. För sådan import krävs till-mot
stånd Jordbruksverket. Fiskeriförordningen föreskriver bl.a. smitt-av av
skyddsskäl utplantering och flyttning fisk mellan olika vattenområden iatt av
landet inte får ske tillstånd.utan

Huvudansvaret för smittskyddsarbetet och bekämpningen smittsammaav
sjukdomar ligger på Jordbruksverket och Fiskeriverket med Statens Veterinär-
medicinska Anstalt SVA Vid medicinering Statensavgörexpertorgan.som
Livsmedelsverk vilka karenstider skall gälla for de olika preparatsom som an-

förvänds behandling fisk.av
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1993:103SOUiskhälsanF AB

Organiserad hälsokoncroll 1960-odlad fisk har funnits i Sverige sedanav
talet. Hälsokontroll odlade kräftor först 1989.startade däremotav

Fiskhälsan till lika delar Laxforskningsinstitutet och Vattenbrukar-ägs av
Riksförbund. Fiskhälsans iuppgift förebyggande hälsovård anslutnaärnas

odlingar, organisationen har också beredskap för sjukvårdsinsatser. Fisk-men
hälsan erbjuder alla vattenbruksföretag frivillig anslutning.en

Förebyggande hälsovård innebär dels odlaren får råd och hjälp, dels attatt
anslutna odlare bidrar till bygga kontrollerade avelsstatio-att ett systemupp av

och sättñskodlingar så odling-leverans och fisk kan ske mellanattner av rom
och for utplanteringar på srnittskyddsmässigt säkert sätt.ettar

Hälso- och sjulcvdrdskøstnader för odlad fisk

Här redovisas enbart de frivilligt anslutna fiskodlingsföretagens kostnader för
anslutning till ñskhälsoprograrnmet.

ÅrsavgiftenAnslutna fiskodlingar delas i kategoriin kategorier. i ärresp.
sedan till del beroende på det enskilda odlingsföretagets behov sjuk-stor av
vårdshjälp under säsongen.

Grundkostnader kan dock till:anges
sättfiskodlingzl0 000-35 000 kronor-
små matfiskodlingar 600-5 0under 5 ton: 3 kronor-
medelstora matfiskodlingar 5-50 000-7 000ton: 5 kronor-

matfiskodlingar 50över ton: 7 000-25 0O kronor.stora-

Kostnader för hälsoövervakning

Sverige har anmält vissa garantier enligt EG-direkliv 9167 för kunnaattom
upprätthålla hög ambitionsnivå vid skydd fisksjukdomar. kun-Förmot atten

erhålla sådana garantier erfordras hälsoövervalming i form regelbundenna av
Årskostnadenprovtagning. för provtagning uppgår till 3 500-5 200 kro-denna

for kustbaserad 200-10odling och 000 kronor för inlandsbaserad7nor en en
odling. Dessa kostnader storlek påoberoende ñskodlingen.är av

Kostnader för fiskhâlsokontroll i Norden

Finland har ñskhälsoprogram 1992. Anslutningen frivilligstartade ärett som
och odlingamas kostnader följande:är

Avelsanläggningar 5 000 fmk
Sättñskodlingar 2 500 fmk
Extensiv darnmodling 500 fmk
Mattiskodlingar 500-2 000 fmk

Genom avgiften fiskhälsokontrollen.täcks häften odlingen kostnader vidav
Kontrollbesöken veterinär länsstyrelsen.bekostasav av
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lNorge huvudprincipen SOU 1993:103odlarnaär betalar kostnaderna. Kontrollenatt ut-
förs fylkes- och distriksveterinärer. Vid misstanke förekomst vissaav om av
smittsamma sjukdomar kan dock betala undersökningen. Matfiskodling-staten

kan anslutas till frivillig hälsokontroll. Ca 80 % odlarna anslutna.ärar en av
.nslutningskostnaden 30 000 norska kronor år för 10-12är besök.ca per

Krav finns för sättfiskanläggningarna dessa skall anslutna till häl-att vara en
sokontroll. Den årliga kostnaden blir då 30 000-50 0 norska kronor. För
mindre anläggningar, sk. kultiveringsanläggningar, med enbart produktion

fisk för lokal utsättning krävs endast kontrollbesök året till kostnadav ett om
000l norska kronor.av ca

Danmark har idag obligatorisk anslutning till fiskhälsoprogram medetten
minst två kontrollbesök år. Kostnaden för denna anslutning 1 800 dans-ärper
ka kronor år för varje odling storlek. Odlaren har skyldighetoavsettper att an-
mäla förekomst sjukdom. All sjukdomsbekämpning betalas odlarenav av
liksom undersökningar i samband med From. 1994 kommerextra export.

höjas till 2 600 danska kronor år för odling laxfisk med anled-taxan att per av
ning ökad provtagning i samband med tillämpningen EG:s direktivav av
9167.

G-azrekttE 9107 ajurhalsoaspekter pa akvakulturprodtmtervet om

Sverige ihar EES-förhandlingarna EG:s direktiv 9167 djur-accepterat om
hälsovillkor för utsläppande på marknaden djur och för vattenbruk.av varor
Direktivet träder i kraft nio månader efter EES-avtalets ikraftträdande.

Finland, Island och Norge har begärt undantag för levande fisk, till-men
lämpar i stället sin nationella lagstiftning och betraktas tredjedärmed som
land. Situationen för dessa länder skall 1995.överses

Direktivet har tillkommit för förhindra spridning smittsamma sjuk-att av
domar i samband med ökad rörlighet vattenbruksprodukter på denen av ge-

marknaden. I särskild lista finns sjukdomar angivna och vilkamensamma en
mottagliga.ärarter som

kanlitt land ansöka bli godkänd zon vilketapproved zone, inne-attom
bär område eller hela landet fri från listade sjukdomar. Sverige har be-äratt ett

godkänd zongärt för hela landet.status som
Om land har kontrollprogram den nivångrundläggande kan lan-utöverett

det erhålla tilläggsgarantier additional guaranties för flyttning fisk till om-av
rådet. All flyttning fisk till godkända skall åtföljas flyttdoku-ettav zoner av
ment.

För erhålla och behålla godkänd eller tilläggsgarantieratt status av zon
krävs omfattande provtagningsprogram för alla odlingar.ett

Svensk tillämpning EG-direktivet 9167av

Jordbruksverket ansvarig myndighet för tillämpningen direktivet. Jord-är av
bruksverket har erhållit tio miljoner förkronor förra budgetåret och lika myck-

för innevarande god-budgetår för genomförande själva ansökanet av om
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1993:103SOUhelainombehöverden tillhörande provtagningkänd zon med görassom
Jord-fått i uppdraghardjurhälsovårdsområdet inkl. fisk. Fiskhälsan AB av

förKostnadernaför odlad fisk.genomföra kontrollprogambruksverket att
miljonertill 1,5 kronor.drift beräknasoch programmetstan av

påutvecklingsverksamhetForskning11.8 och
vattenbrukets område

till-Fiskeriverketforskningsråds SJFR ochSkogs- jordbruketsoch svarar
område. kap.fiskets Isammanhållet forskningsprogramför ettsammans

FoU-verksamhetmedverkarvattenbrukets16 beskrivs detta Inomnärmare.
myndigheterrad olika institutioner ochen

fisk, skaldjurrörande odlingstödja forskningSJFR:s bl.a.är att avansvar
FoU-verksamheten.för samordningoch alger samt att avsvara en

fisk-kombinationenframför riktadeFiskeriverkets FoU-insatser alltär mot
också forförsöksstation i Kälarneodling Fiskevård. Verkets utgör en resurs-

där finnsmöjligheterinom matñskodlingenutvecklingsarbetet attattgenom
regnbåge,röding ochavelsprojekt pådriva avelsprojekt. Utöverstörre ut-som

Lantbruksuniversi-vattenbruksinstitutionen vid Sverigesförs i samarbete med
vid stationen i Kälarne:SLU, pågår följande FoU-arbetei Umeåtet

i odlinggenetiska hosBevarande stammarresurserav-
genbankdjupfrysningsteknik för upprättandeUtveckling avav-

Ekologisk karaktärisering stammar.av-

Älvkarleby utvecklingsarbete, främstförsöks- ochi drivsVid anläggningen
öringenseffekter påhavsöring, odlingenkring utsättningodling och samtav

livsmönster.
frå-kring följandeSLU verksamhet bl.a.för vattenbruk vidInstitutionen

gor:
rödingforskningLax- resp.-

beteendestudier fiskUtveckling teknik för avav ny-
vattenbrukstudier på inomoch genetiskaAvelsarbete aner-

Miljöaspekter på ñskodling-
ñskodlinfoderutnyttjande inom intensivFödointag och g-

vattenbrukutveckling extensivtAlternativ odling, av-
Livsmedelsforskning.-

märkninoch bearbetasLFI insamlasInom Laxforskningsinstitutets gs-ram
ocksåfrån LFI användsPersonaldata lax och havsöring i havet. ex-somav

bedriver LFIICES. Vidarehavsforskningsrådetinom Internationellaperter
fisksjukdomarodlingsrelateradelaxekologi och laxgenetik,forskning kring

m.m.
utvecklingenmål främjaVattenbruksutvecklingsStiftelsen är vat-att av

föraochutvecklingsresursersamordnatenbruket i Norrland ut nyaattgenom
admini-Stiftelsenanvändning i företagen.praktiskoch erfarenheter tillrön

Umeå.vid SLU iför vattenbrukinstitutionenstreras av
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1993:103SOUFisket företag12 som

12.1 Inledning

företagsperspektivfiskeforetagetantal aspekter pådetta kapitel harI ettett ur
ekonomiskaviktigarenågra deavsnitt 12.2 sammanfattassamlats. I pro-av

hand torsk,i förstalåga infiskningenblemen näringen, bl.a. deninom av-av
investerings-och kapitalkosnader,för sill, skuldsättningsättningsproblemen
deprecieringden svenska kronansnågot effekternavilja, Soliditet samt avom

hösten 1992.
också12.3 däri avsnittsammanfattasekonomiska stödet till fisketDet

budgetår redo-innevarandestödgivningen underriktlinjer förFiskeriverkets
visas.

iviktigaregenomgång någraAvslutningsvis l2.4 görs momentaven
fore-1993under höstende förändringarföretagsbeskattningen liksom som

slagits regeringen.av

nulägefiskerinäringeninom12.2 Ekonomiska problem -
12.2.1 Allmänt

ekonomisknärvarande i svårsig förfiskerinäringen befinnerDen svenska en
Östersjön otillräckligtföljd bl.a.tilltorsk isituation. Beståndet är svagt avav

fisketryck ochhårtlång period,Västerhavet undersaltvatteninflöde från en
Östersjötorsken för detenskildaviktigastedenstörningar i miljön. är arten

yrkesfiskets samlade40 %1991 försvenska yrkesñsket. Den svarade ca av
Östersjön i många fallfiskemedfört dettatorsk i harinkomster. Bristen att

till fiskeövergåMöjligheternaföretagsekonomiskt olönsamt.blivit annatatt
kvoterat.kommersiellaflestafisket efter de ärbegränsade, eftersomär arterna

marknaden för dessagoda, ärströmmingBestånden sill och är artermenav
fortsatt svag.

modernatiotaltillhar bl.a. bidragit större,ekonomiska krisenDen att ett
byggda i slutetfartygen1993. Flerafartyg till utlandet under ärsålts avav

försälj-Vidmiljoner kronor.produktionskostnader på 101980-talet med ca
Förlustemaproduktionskostnaden.understigit hälftenningarna har priset av

dedrabbadeHårdastoch ärsjälva, bankernahar drabbat företagen staten.
investeringar.sexårsperioden gjortfiskeföretag under den storasenastesom

Östersjön skapatfrån hartorsk ävenlandningarnaDe minskade pro-av
torsk. Förberedningspecialiserat sig på när-blem för de företag har avsom

iförsattsbetalningarna ellerinföretag ställtvarande flertal dessahar ett av
avsättningsproblem,beredning sill harmedarbetarkonkurs. Företag avsom

EG:s tullar.bl.a. till följd av
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Statens förluster på grund fiskeföretag och SOU 1993:103beredningsföretag kom-attav
mit på obestånd har under de åren ökat lcraftigt. Statens totalasenaste nettout-
gift för budgetåret 199293, efter avdrag för inbetalda garantibelopp och ga-
rantiavgifter, 12,2 miljonerär kronor. Motsvarande belopp för perioden
198788 till 199192 vari genomsnitt 0,5 miljoner kronor.ca

Internationella överenskommelser medför det fr.o.m. januari1 1994att
inte längre möjligt stödja fisket generella pristilllägg. Dennaatt genom typ

istöd har huvudsak lämnats för sillströmming. Prisregleringens avskaffan-av
de innebär förutsättningarna för fiske ändras radikalt,att framför allt för fiske-
företagen på syd- och ostkusten.

Fiskerinäringens situation påverkas ontläggningenäven den generel-av av
la näringspolitiken. Konkurrenssnedvridande och selektiva företagsstöd av-
vecklas och politiken inriktas på generella åtgärder, skattesänk-att genom t.ex.
ningar, skapa goda förutsättningar för företagandet i Sverige.

l2.2.2 Infiskning

Det totala fångstvärdet i det svenska fisket uppgick det första halvåret 1991
till 491 miljoner kronor, vilket kan jämföras 345rrnzd miljoner kronor under
motsvarande period 1993. Fångstvärdet har sålunda minskat med 146 miljo-

kronor eller 30 % på två år.ner
Enbart torskfisket har minskat med drygt 206 miljoner kronor. Minskning-

Östersjöni har varit proportionellt eftersom del fartygen större, har kom-en
Östersjönminskat fiske i medpenserat ett ökat fiske i Västerhavet. Påett

grund nedgången i torskfisket har vissäven övergång till fiskeav annaten
skett. Industriñsket det fiske ökatär mest.som

Av nedanstående tabell framgår förändringen fångstvärdeavseende hos
vissa fiskslag. Uppgifterna preliminära.är

Tabell Fångstvärde hos vissa fiskslag första halvåret 1991 1993resp.
Fiskslag Värde 1991, Värde 1993, Förändring

juni,t.0.m. mkr juni, mkrt.0.m. mkr
Lax 3,7 5,7 2,0+
Torsk 280,2 73,7 206,5-
Sill, konsum 68,2 53,7 14,5-
Foderfisk 12,5 87,4 74,9+
Havskräfta 35,1 18,5 16,6-
Räka, kokt rå 24,3 31,6 7,3+

Fiskeansträngningen Östersjönfångst timme har för torskfisket i ökatper
kraftigt de åren. Enligt Fiskeriverkets havsfiskelaboratoriumsenaste var an-
strängningen för fånga given kvantitet torsk dubbelt så 1992att en stor som
1991. Den ökade fiskeansträngningen medför ökade driftskostnader. Hur

dessa kostnader emellertidär svårt bedöma.stora att
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1993:103SOUtorsk kanvarierande. Förhar varitför de olika fiskslagenPrisutvecklingen
halvåret 1993jämför förstaprisminskning på %1totalt noteras om manen

proportio-beror pånedgången1991. relativtförsta halvåret Denmed attsvaga
traditionAvförändrats. ärvästerhavstorsk haröstersjötorsk ochmellannerna

västkustenssåltsOm den torskvästerhavstorsk.priserna högre för som
torsk 8 %.blir prisfalletauktioner räknas bort ca

perio-% underprisökning på 20konsumtion kansill tillFör noteras caen
35-40 %. koktstorleksordningen Förifoderfisk har ökatPriserna påden.

prisminskning påhavslcräfta harrelativt stabila. Förpriserna variträka har en
halvåret 1991.med första1993, jämförtförsta halvåret20 % underrunt

prisermultiplicerad med de1993första halvåretfångsten underDen totala
faktiskamiljoner kronor. Detpå 310fångstvärdegällde 1991 ett cagersom

dvs. ök-miljoner kronor,till 345uppgick emellertidfångstvärdet 1993 enca
skall ök-till inflationenOmmiljoner kronor. hänsyntotalt 35ning med tasca

Ökningen påtill viss delberormiljoner kronor.med 15ningen minskas attca
sjunkit iharden svenska kronan vär-ökat ochlandningama i Danmark har att

jämfört med den danska.de

avvecklingPrisregleringsavgiftens12.2.3

levereratskvantiteter sillför deprisökning skettSom harnämnts somenovan
radikalt iförändrassillfisket kommer dockSituationen förtill konsumtion. att

januari 1994.från den 1avvecklasstatliga prisstödetoch med detatt
1992 till den1 juliperioden denför sill undertotala fångstvärdetDet

pristilläggettotalamiljoner kronor. Dettill 12230 juni 1993 uppgick upp-ca
utgjordePristilläggetmiljoner kronor.period till 45,5gick under samma ca

emel-innebärfrån sillñske. Dettatotala inkomstsålunda 27 % sillfiskamasav
medminskakommerautomatiskttotala inkomstlertid inte fiskarens attatt

1994.januari27 % efter den 1
Som exempel kankuststräckoma.mellanbetydelse varierarPristilläggets

efterförstahandspriset på sillgenomsnittligapå ostkusten detnämnas att var
uppgick tillPrisstödet1:50 krkg.199293lådor underavdrag för och ca

0:85 krkg ochprisetgenomsnittligadetbelopp. På sydkusten cavarsamma
1:30 krkgsiffrormotsvarande1:20 krkg. På västkustenpiistillägget varca

1:00 lcrkg i pristillägg.resp.
Fångs-industrifiske.övergång tillsillfiskealternativen tillEtt är ettett enav

74,9 miljo-med1993 ökatförsta halvåretökade under deti detta fisketerna
halvåret 1991.förstajämfört med detkronorner

fiske krävsi dettafå lönsamhetkrkg.dag 0:61 FörSkiappriset äri attca
Enligt ñskelogg-lastkapacitet.fartyg medvolymer, dvs.mycket storstora

ändamål iindustrielltfiskade för80 % de fartygböckerna nästan somavvar
svårttorde detbakgrunddenna30 Motfebruari 1993 längre än varameter.

industriñske.bedrivalönsamtför mindre fartyg att
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12.2.4 Deprecieringseffekt SOU 1993:103

Deprecieringseffekten på det totala fångstvärdet 1993 kan uppskattas till ca
32 miljoner kronor. Effekten har beräknats multiplicera fångstvär-attgenom
det utlandslandningama med den procentuella valutaförsämringen.av Detta
fångstvärde uppgick under det första halvåret 1993 till 113 miljoner kro-ca

Den svenska kronan har sedan 1991 fallit med 27 i förhållandenor. tillöreca
den danska kronan, vilket innebär vändeminskning på 29 %.en ca

Som följd den svenska kronan har sjunkit i värde har fisketatt drab-en av
bats kursförluster lån i utländsk valuta. Med hjälp uppgifter frånav någ-av

banker har den totala utlåningen i utländsk valuta till fiskeföretagra kunnat
uppskattas till motsvarande 150 miljoner kronor. De totala kursförlustemaca
kan då uppskattas till drygt 40 miljoner kronor.

Kursförlustema har drabbat ñskeföretagen olika hårt beroende på hur stor
del inkomsterna varit i utländsk valuta. ñskeföretagDe tagitav lån isom som
danska kronor och samtidigt landat hela sin fångst i Danmark, och därmed
fått betalt i valuta lånet, hari princip ingen kursförlust. Vissasamma som
banker har enbart lämnat lån i utländsk valuta fiskeföretaget bedömts fåom
inkomster i valuta. Vissa fiskeföretag har lockats låga ochsamma räntorav
tagit lån i utländsk valuta även inkomsterna enbart varit i svenska kronor.om

Det höga ränteläget under hösten 1992 medförde ökade kostnader för fiske-
företagen. Det svårt beräknaär dessa kostnader. Utifrån uppgifter frånatt någ-

banker kan bankernas totala utlåning till fiskeföretagra uppskattas till ca
750 miljoner kronor.

l2.2.5 Skuldsättning kapitalkostnadoch

Enligt förordningen SFS 1992:284 tillfälliga stödåtgärder till vissaom yr-
kesñskare kan särskilt skuldsatta fiskeföretag, drabbats tillfällig in-som av
komstsänkning Östersjön,till följd nedgången i torskñsket i ansökaav om
amonerings- och räntefrihet för ñskerilån, fiskberedningslån eller garantilån.
Stöd enligt förordningen tillfälligt stöd kan regeringsbeslut i okto-om genom
ber 1993 under 1994även till fiskeföretag direkt eller indirekt drab-ges som
bats nedgången i torskñsket.av

Sammanlagt 134 ansökningar inkom under oktober-december 1992, varav
70 % avsåg skepp. Två tredjedelar ansökningarnaca kom från Blekinge,av

Kristianstads och Göteborgs och Bohus län. Sökandena lämnade i ansökning-
uppgift bl.a. fiskerilån, avskrivningslån, banklån ocharna om räntor.

Uppgifterna ansökningarna har ställts för bildur attsamman ge en av
skuldbörda och kapitalkostnad för fartyg i denna del ñskeflottan. Utred-av
ningen bedömningengör uppgifterna torde någorlunda rättvisandeatt ge en
bild förhållandena i den svenska fiskeflottan.av
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1993: 103SOUFiskerilân

miljoner kro-till 90ñskerilån uppgicksökandenasDen totala casumman av
båtar-medan860 000ñskerilån på kronor,genomsnittSkeppen hade i canor.

ñskerilån.220 00 ikronori genomsnitt hade drygtna

ñskerilån 1992AnsökanTabell om
GenomsnittligtTotaltAntal
fiskerilånfiskerilånsökande
222000169 mkrBåtax4l
860 000 kr80,0 mkrSkepp 93

000 kr66589,1 mkr134Totalt

hadebåt000 kronor. Ingenunder 500hade fiskerilån90 % båtarnaMer än av
tiskerilån%drygt 50skeppen hadekronor. Avñskerilån 1,5 miljoneröver

miljo-och 1,5lån på mellan 140 % hadeUngefärpå till miljon kronor.1upp
kro-miljoneröverstigande 1,5tiskerilånresterande skepp hadekronor ochner

1,5-2,5 miljoner kronor.nor

Totala skulder

avskrivnings-fiskerilån,dvs.för de sökande,totala skuldenDen summan av
uppgick tillcheckkredit,utnyttjadgarantilån ochbanklån inklusivelån och

miljoner kro-3,2i genomsnittSkeppen hade319 miljoner kronor.nästan ca
låggenomsnittskuld itotalamedan båtarnasi total skuld, runtnor

510 0 kronor.

skulderTabell sökandes totala3. De
GenomsnittligTotal skuldAntal
skuldsökande - j 000 kr51020,9 mkrBåtar 41

202 000 kr3297,8 mkr93Skepp
000378 kr318,7 2Totalt 134 mkr

000 kronor,500understegtotala skulder% båtarna hadeNästan 70 somav
En-miljon kronor.000 och 1500 kronorskulder på mellanknappt 30 % hade

Av skeppenmiljon kronor.på ltotala skuldernågra få båtar hade ändast mer
skulder45 % hadekronor,till 2 miljonerskulderhade 40 % totala uppca

hade skulderskeppresterandemiljoner kronor medantill 6på från 2 och upp
6-9 miljoner kronor.totaltpå 6 miljoner kronoränmer

Räntekostnader

30 mil-uppgick tillsökandeför de nästanräntekostnadensammanslagnaDen
för skeppenräntekostnadengenomsnittliga årligajoner kronor. Den cavar

00 kronor.För båtarna 45300 000 ochkronor ca
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Tabell De sökandes räntekostnader SOU 1993:103
Antal Total ränte- Genomsnittlig
sökande kostnad räntekostnadBåtar 41 mkr1 46 000 kr
Skepp 93 27,6 mkr 297 00 kr
Totalt 134 29,5 mkr 220 000 kr

Ungefär 95 % båtarna hade årliga räntekostnader understigande 100000100-av
Omkring 35 % skeppen hade pånor. räntor under 100 00 kronor,av nästan

30 % hade på frånräntor 100 000 kronor och till 300 000 kronor, 25 %upp
hade påräntor mellan 300 00 kronor och 600 000 kronor medan resterande
skepp hade årliga räntekostnader på 600 00 kronor eller 600 O0 kro-mer
nor-1,5 miljoner kr.

12.2.5 Investeringsvilja

För uppfattning investeringsviljanatt inom fiskerinäringenge en harom en
sammanställning gjorts uppgifter det sammanlagda investeringsbeloppav om
i ansökningarna statligt stöd under perioden 1987-1992.om

Stöd i form ñskerilån, statsbidrag avskiivningslån ochav lånegazantier
har utgått till rationaliseringsinvesteringar i skepp och båtar, förvärv av nya
eller begagnade båtar förvärv eller begagnadesamt skepp. Många in-av nya
vesteringar inom fisket har dock gjorts och fortfarandegörs nämnda for-utan

statligt stöd, varför nedanstående redovisningmer inteav heltäckande.är
Även uppgifter ansökningar inte bifallits ingår i sammanställningen.ur som
Det inte käntär någonnågra investeringarna ändå har genomförts.om av

Tabellenmanedan visar det totala investeringsbeloppet 1987-1992 fördelat
på olika investeringar, dels dentyper procentuella fördelningen,av dels de
årliga investerin i fast penningvärde.

Tabell Investeringsbelopp inom fiskerinäringen 1987-1992, %
Typ investering 1987 1988av 1989 1990 1991 1992
Rationalis.skepp 8% 10% 11% 37% 34% 53%Rationalis. båt 1 2 2 1 2 3
Köp beg. båt 4 2 6av 7 6 5
Köp båt 4 5 8 2av ny 2 2v iKöplav beg. skett 38 18 39 41, 46 25
Köp skett 45 63nytt 34av 12 10 12
investeringsbelopp,
löpnade priser,
tkr 223156 230106 178962 152830 187094 143141
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SOU 1993:103
Tabell Investeringsbelopp inom fiskerinäringen 1987-1992, mkr i 1992 års
penningsvärde
Typ investering 19911937 1988 1989 1990av
Rationalis. 26,4 32,1 24,9 63,1 64,3skepp
Rationalis. båt 3,1 4,6 2,3 3,45,4
Köp beg. båt 11,2 7,2 12,5 11,3 11,7av

13,2 3,5 4,5Köp båt 14,6 18,1av ny
89,0Köp skett 117,3 53,6 86,3 69,9beg.av
18,4Köp skett 139,2 189,7 74,6 20,9nyttav

Summa 171,0221,0 191,3310,4 302,6

i in-Av tabellerna framgår det skett markant omsvängning typatt avovan en
vestering perioden 1987 1992.under till

frånIntresset för köpa eller begagnade skepp har sjunkit drastiskt;att nya
83 % investeringsbeloppet 1987 till 37 % 1992. absoluta taldet totala Iav
innebär i 1992 års penningvärde minskning från 256 miljoner kronordet en
till 53 miljoner kronor. for skepp halverade mel-Intresset köpa änatt nya mer
lan 1989 och 1990. Den dramatiska minskningen intresset för köpa be-attav
gagnade skepp inträffade mellan 1991 och 1992.

Köp eller begagnade båtar har under i hela perioden legatstort settav nya
mellan och 9 % investeringsbeloppet. absoluta tal i 1992 års7 det totala Iav
penningvärde till drygtinnebär det minskning från 24 miljon kronorrunten
9 miljonjer kronor. .

Tyngdpunkten i ansökningarna har helt förskjutits rationaliseringsåt-mot
gärder. Från 9 % investeringsbeloppet avsåg denna investeringaratt typav av
har den till 56 1992. Från 1989 till 1990 första drastiskaökat % skedde den
ökningen; från 38 ökning inträffade mellan 199113 % till %. Nästa drastiska

1992och då andelen ökade från 35 % till 56 %.
Även 1987i absluta tal 1992 års penningvärde ökningen kraftig.är av-

såg 79 miljoner kronor30 miljoner kronor xationaliseringsåtgärder medanca
avsåg 1992.denna åtgärdertyp av

minskat frånDet totala investeringsbeloppet i ansökningarna har ca
223 1992, minskning påmiljoner kronor 1987 till 141 miljoner kronor en

penningvärde blir minsk-80 miljoner kronor. Omräknat till 1992 årsänmer
ningen 310 miljoner kronor 1987 tillfrån motsvarande drygtännu större,
141 miljoner 1992, halvering.kronor dvs. änmer en

Tabell fasta priserTotala investeringsbelopp i löpande och
InvesteringsbeloppAr Investeringsbelopp

års penningvärde,löpande priser, mkr 92 mkr
310,41987 223,2
302,61988 230,1

1989 221,0179,0
171,01990 152,8

1991 191,3187,1
141,11992 141,1
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12.2.6 Soliditet SOU 1993:103

Det har varit utredningens målsättning räkenskapsanalysgöra föratt när-en att
belysa fiskeföretagens problem. Analysen avsågmare beskriva följandeatt as-

pekter på de undersökta företagen.
Soliditeten, dvs företagets kapitalstyrka och därmed dess förmåga att-

överleva förluster.
Lönsamheten, dvs företaget drivs med vinst eller förlust.om-

-Finansieringen, dvs hur företaget anskaffat kapital och hur använtman
det.

Det kan konstateras räkenskapsanalys jämför olikaatt en som typen av
fisken, olika fartygsstorlekar och olika kuststräckor inte har varit möjlig att

utifrångöra det material har stått till utredningens förfogande.som
I avseende har dock studienett tillräckligt entydigt resultat förgett ett att

det skall möjligt generalisera till den svenska ñsketlottanattvara i dess hel-
het, nämligen beträffande soliditeten.

Soliditeten mått på företagetsär förmåga klara förlustperioder.ett Detatt
viktigaste måttet på företags soliditet det kapitaletsärett andel detegna to-av
tala kapitalet. Ett företag med relativt andel kapital har bättre förutsätt-stor eget
ningar konjunktumedgångarmöta branschkriseratt och företag medett en
liten andel kapital.eget

Studien bygger på sammanlagt 37 ftskefartyg; 19 skepp och 18 båtar. Av
dessa 37 fartyg uppvisar 21 företag negativt kapital, vilket innebärett eget att
företagets kapital till följd upprepade förluster förbrukat.egna Lex. är Före-av

har fordran på ägarenägarnataget i stället för det normala,en skuldärsom en
ägaren in kapital i företaget,att verksamhetengenom satt när startade. Till det-

kommer 8 företag medta kapital på mellan 20 000ett och 60 000eget kronor.
I några fall det sigrör företag med balansomslutning på flera miljonerom en
kronor.

Av de 37 undersökta ñskefartygen har således 29 stycken eller nästan
80 % mycket dålig soliditet. Enligt utredningens bedömning bör bilden vara
likartad för den svenska fiskeflottan i dessa helhet.

12.3 Ekonomiskt tillstöd fisket

l2.3.l Bakgrund

Det ekonomiska stödet till fisket har huvudsakligen utgått via Jordbruks-
departementets huvudtitel i statsbudgeten via prisregleringssystemetsamt .I nedanstående tabell redovisas några viktigare stöd till yrkesfisket under
budgetåren 198283-199293. Stöd har utgått tilläven beredningsindusuin i
form lån och lånegarantier.av
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1993:103SOUTabell till fisket, priserBeviljat stöd mkr i löpande
statsbidrag Skrolnings-Fiskerilån Lånegaranti Förlustervid
avskrivnings- premierlånegarantier
lån

1,08283 3,724,9 7,2 0,5
1,08384 40,0 0,0 6,314,6

8485 10,0 0,4 6,4 1,628,3
8586 25,0 4,6 0,5 7,0 1,1

6,0 1,78687 17,0 0,025,0
8788 48,0 2,220,7 0,0 5,6

3,88889 46,0 10,7 0,4 4,0
8990 40,0 3,7 1,90,0 6,3
9091 0,6 5,7 2,540,0 7,4

2,84,69192 2,840,0 3,9
6,9 2,89293 40,0 5,2 12,2

Förluster beviljadelánegarantierochñskerilánefteravdragför inbetalningarsom
hänförsigtill tidigareinfriadegarantiåtagandenochIanegamntiavgifter.

huvudsakligen förUnder perioden 198283-198687 beviljades frskerilån
förvärv skepp. budgetåret 198788 förvärv begag-Fr.o.m. detär avav nya

skepp ñskerilånen. tvånade har dominerat användningen De senastesom av
åren teknisk utrustning.199192 och 199293 har dock lånen främst avsett
Jämför avsnittet 12.2.5 Investeringsviljan.

Lånegaranti för och begagnadehar i huvudsak beviljats inköp av nya
skepp.

uppgick till forStatens kreditförluster har ökat kraftigt det året ochsenaste
budgetåret 199293 till 12,2 miljoner kronor.

bidrag tillBudgetåret 198283 avsåg beviljade statsbidrag till delenstörsta
torskrensningsmaskiner.ändrad fångstinriktnfng då främst investeringar ioch

till för-Under budgetåren 198384-198889 kom bidrag i huvudsak lämnasatt
miljo-198990 199091 avsåg 2,4nybyggda fartyg. Under åren ochvärv av

Under budgetåretkronor år bidrag till inköp räddningsdräkter.ner per av
syftar till199293 bidrag till investeringarlämnades 5 miljoner kronor i som

höja kvaliteten på fisk.att
199293 lämnades 0,8 miljoner kronorUnder budgetåren 199192 och

havsfiskeförbud. Av11,5 miljoner kronor i bidrag på grundresp. av
itorskñskestoppet11,5 miljoner 199293 avsåg 11 miljoner kronorkronor

Östersjön april-juli 1993.
utgåttsärskilt ostkuststödbudgetåren 199192 och 199293 harUnder ett

År stödet3,3 för budgetår. 199192 användesmed miljoner kronor resp.
År främst gått tillfrämst kvalitetshöjande åtgärder. 199293 har stödettill

skrotning fiskefartyg.av

12.3.2 för ekonomiskaNuvarande stödetdetram

Fiske huvud-Jordbruksdepartementets huvudtitel D.De anslag under som
treårsperiodenundersakligen yrkesfrsket fiskerinäringen i övrigtoch ärrör

199394-199596:
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D2.Främjande fiskerinäringen, reservationsanslag SOU 1993: 1034 084 tkrav
D3.Särskilda insatser för fisket, förslagsanslag 26 391 tkr
D4.Regionalt stöd till fisket, förslagsanslag 0005 tkr
D5.Ersättning för intrång i enskild fiskerätt, förslagsansl. l 00 tkr
D6.Bidrag till ñskevård, reservationsanslag 3 612 tkr

Anslaget D3. Särskilda insatser för fisket fördelar sig enligt följande.
Isbrytarhjälp fiskarbefolkningen, förslagsvis 1 tkr

2. Täckande förluster vid statlig kreditgaranti tillav
fiske, förslagsvis 1 tkr

3. Kontroll på fiskets område 5001 tkr
4. Bidrag till fiskets rationalisering, förslagsvis 00015 tkr
5. Bidrag vid stillaliggande med ñskefartyg, förslagsvis 7 889 tkr
6. Till regeringens disposition 2 00 tkr

12.3.3 Fiskeriverkets riktlinjer för lämnande ekonomisktav
budgetåretstöd 199394

Fiskeriverket har inom medelsram på 15,0 miljoner kronor anslag Den
anslagspost 4 fördela rationaliseringsstöd till olikaatt ändamål. Följande
riktlinjer för stödgivningen under innevarande budgetår har antagits av
Fiskeriverket:

Förvärv nybyggt fiskeskepp med högst 25 % investeringskost-av av
naden och högst 1,5 miljoner kronor.

Förvärv begagnat med högst 20 % investeringskost-av av
naden och högst 0,8 miljoner kronor. Särskilda villkor avseende bl.a. ålder
gäller för bidrag skall medges. Ett villkoratt förvärvet skall ledaärannat att
till fiskeflottan rationaliseras.att

Förvärv nybyggd fiskebåt med högst 30 % investeringskostnadenav av
och högst 0,5 miljoner kronor.

Inköp utrustning, inköp insjöfiskeredskap och vid ombyggnadav av av
fiskefartyg med högst 20 % investeringskostnaden och högst 0,6 miljonerav
kronor. Särskilda villkor avseende ålder gäller för bidrag till ombyggnad och
bidrag till fartygsanknuten utrustning.

Bidag till .säkerhetsutrustning livräddningsflotte, brandskyddsutrust-
ning och överlevnadsdräkt får lämnas med högst 50% investeringskost-av
naden.

Bidrag till investeringar i utrustning och redskap pilotprojektny nya
inte tidigareprövats inom svenskt fiske får lämnas med högst 50 %som av

investeringskostnaden.
Bidrag till uppförande mindre anläggning för beredning fisk,av av om

verksamheten skall bedrivas i kombination med yrkesfiske, får lämnas med
högst 30 % investeringskostnaden och högst 0,2 miljoner kronor.av

Skrotningsbidrag får lämnas enligt följande:
Fartyg skrov 34 år ochär högst 4 000 krBRTvars yngre:-
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SOU 1993:103Fartyg skrov 35-45 3år: 500 krBRTvars av-
Fartyg skrov 46 år och äldre: högst 3 000 lcrBRTärvar-

Skrotningsbidrag får inte lämnas till fartyg skrov kortare 10är än me-vars
erhållaFör maxbeloppet skall skrotningen ingå i kedja där detter. att en

sker förnyelse och rationalisering ñskeflottan.en av
St0rmskadeskyddutgår fast ñskeredskap används för lax-ettom som

eller ålñske skadats förloratseller i samband med Bidrag lämnas medstorm.
högst 60 % skadan eller förlusten.av

12.4 skattefrågor
Ändradl2.4.l företagsbeskattning

Bakgrund

Beslut genmomföra genomgripande skatterefonn fattades 1989-attom en
1990. Det for företagsbeskattning gällde fore reformen karakteri-system som
serades hög formell skattesats, flertalkompletterat med reserverinettav en gs-
möjligheter. Det skattesystemet, tillämpas fr.o.m. 1992 års taxering,nya som
innebär grundläggande förändringar. olikaDe reserveringsmöjlighetema ersat-

begränsad, enhetlig skatteutjämningsreserven, den s.k.tes av en mer reserv -
Samtidigt sänktes skattesatsen för bolag till 30 %.surven.

syfteI komplettera det skattesystemet flerahar utredningar tillsatts.att nya
I Finansdepartementets promemoria 1993:28 BeskattningDs enskild när-av
ingsverksamhet redovisas sammanhållet förslag till beskattningettm.m. av
enskild näringsverksamhet och aktiebolag. Regeringen läggaattavser propo-
sition i frågan under hösten. Lagrådsrernissen överlämnades till lagrådet den
30 september. De reglerna föreslås gälla den januari 1994.1nya

lagrådsremissenI redovisar regeringen några viktigare nyheter inom före-
tagsbeskattnin Dessa kommer behandlas i det följande.attgen.

Neutral företagsbeskattning

Huvuddelen de reglerna syftar till näringsidkare i princip skall fåattav nya en
skattemässiga behandling han driver sin verksamhet i formoavsettsamma om

aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.av

Räntdördelning

När inkomsten näringsverksamhet förskall beräknas får avdrag görasav en
på det kapitalet. belopp redovisas dåräntan Ett motsvarande avdragetegna

inkomst kapital positiv räntefordelnin g.som av
Är det kapitalet negativt beräknas i stället tillägg till inkomstenettegna av

näringsverksarnheten. belopp frånEtt motsvarande detta tillägg får då dras av
inkomst kapital negativ räntefördelning.av
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Har näringsidkaren negativt SOU 1993: 103kapital, de reglerna börjar tilläm-närett nya
Åretskall kapitalet ändå noll kronor. därpå ökas kapitalet påpas, anses vara

med det negativa beloppet.
Förslaget i lagrådsremissen innebär bl.a. avkastningen kapital iatt av en-

mansaktiebolag enkelbeskattas oavsett kapitalet skjutits till kapi-egetom som
tal eller det lånats in i bolaget. Positiv räntefördelning den enskildeom ger
näringsidkaren möjlighet avkastning på kapital beskattad på sättatt ett som

likvärdigt medär vad gäller för till enmansaktiebolag. för-Dennaägaresom
ändring bedöms mycket positivt för fiskeföretagen såväl för övrigavara som
företag.

Underlag för räntefördelningen skillnaden mellan tillgångar och skulderär
vid utgången föregående beskattningsår dvs. vid beskattnings-närmastav
årets början. Som skuld torde avsättning i fartygsfond räknas,även även om
detta inte specifikt angivits. Har ñskefartyg sålts och avsättning gjorts tillett
fartygsfond i det tidigare skattesystemet, varefter fartyg anskaffas,ett nytt

under 1994, innebär detta räntefördelningen, räknad den 3112t.ex. att per
1993, påverkats fartygsfonden. Hade beräkning räntefördelnin iav av gen
stället gjorts den 3112 1994, dvs. vid beskattningsårets utgång, skulleper
underlaget kunnat bli högre fanygsfonden inte längre finns kvar.attgenom
Ett belopp hade då kunnat beskattasstörre inkomst kapital i stället försom av

inkomst näringsverksamhet.som av
För fiskeföretag har fartygsfond skulle det värdefullt fördel-som vara om

ningsunderlaget fick beräknas vid beskattningsårets utgång i stället för, isom
förslaget, vid beskattningsårets ingång. Oavsett sådan ändring kanom en
komma till stånd eller dock de reglernaär räntefordelning posi-nya om en
tiv förändring for fiskeföretagen, liksom for övriga företag.

Expansionsmedel

Enskilda näringsidkare möjlighet fondera vinstmedel i verksamheten.attges
fonderadeDe medlen enkelbeskattas och kan användas för expansion verk-av

samheten ytterligare beskattning. På expansionsmedel utgår särskildutan en
statlig inkomstskatt 28 %.om

En minskning expansionsmedel beskattas vanlig inkomst när-av som av
ingsverksamhet och beläggs med egenavgifter eller särskild löneskatt. Sam-
tidigt återbetalas expansionsmedelsskatten.

Expansionsmedlen delägare i handelsbolag och inte bolaget självt. Iavser
övrigt gäller regler för enskild näringsidkare.samma som

Den möjlighet expansionsmedlen innebär, dvs finansieraattsom en ex-
pansion verksamheten med lågbeskattade vinstmedel, positiv nyhetärav en
för ñskeföretagen, såväl för övriga företag.som

En intressant fråga de reglerna expansionsmedel kan fyllaär om nya om
motsvarande funktion de avskaffade reglerna fartygsfonder för fiske-som om
företagen.

Fartygsfondema innebar i princip intäkten från fartygs-försäljningatt en
fick fonderas i avvaktan på anskaffning fartyg. försäljningVidett nyttav en
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fiskefartyg, efter det de SOU 1993:103reglerna i kraft, kommer visserligenett trättav att nya
avdrag kunna för ökning expansionsmedelgöras för avsättning tillatt samtav
periodiseringsfonder se nedan, avdragavsättnin kommer knappast attmen g
uppgå till 100 % vilket fartygsfondema innebar. Det dessutom viktigtär att

expansionsmedel beskattade vinstmedel,är dvs. den statliganotera att expan-
sionsmedelsskatten på 28 % skall alltid betalas vid ökning expansionsmed-av
len. En avsättning till periodiseringsfond skall dessutom återforas till beskatt-
ning i framtiden se nedan. De reserveringsmöjlighetema därförutgörnya
inte heltäckande alternativ till de avskaffade fartygsfondemaett

Periodiseringsfonder och skatteutjáänningsreserven

Skatteutjämningsreserven surven avskaffas enligt förslaget och all-en ny
reserveringsmöjlighetmän periodiseringsfonder införs. fonderDessa är- -

så utformade de möjlighet till förlustutjänuiing bakåti tiden, liknan-att ger en
de den möjlighet som surven ger.

Näringsidkare gjort avsättning till periodiseringsfond får avdraggörasom
för avsättningen vid beräkning inkomst näringsverksamhet. Avdragetav av
får uppgå till högst 25 % årets inkomst. Näringsidkaren kan disponera fon-av
den efter bestämmande, för balansera avskrivning nyförvär-eget t.ex. att av
vade tillgångar, täcka förlust eller redovisa jämn vinstnivå. Varje fond-en en
avsättning måste dock ha återförts till beskattning det femte året eftersenast
det avdraget gjorts.att

En särskild fråga är med periodiseringsfonder bör komplet-ett systemom
med möjlighet till nuvärdesavskrivning. I lagrådsremissenteras sägsen att -

frågan bör beredas ytterligare, bl.a. med hänsyn till de effektergynnsamma
på likviditeten, möjlighet till nuvärdesavslaivning innebär för före-som en

Nuvärdesavskrivning innebär engångsavdragtagen. vid taxering-görsatt ett
motsvarande nuvärdet på 70-80 % anskaffningen. För ñskeföretagen, ca av

kan det vikt det skulle krävas anskaffningatt notera attvara av ett nytten av
fartyg under är försäljningen det gamla fiskefartyget skett.samma som av

Någon form ersättningsfond skulle stimulera risktagande och investe-av
ringsvilja inom fiskerinäringen. Det tveksamt huruvida förslagenär om pe-
riodiseringsfonder och expansionsmedel tillräckliga i detta avseende. Enär
möjlighet förslaget till lagär ersättningsfonder ändras så lagenatt attny om

omfattar försäljningäven ñskefartyg.av
Om med periodiseringsfonder kompletteras med nuvärdesavskriv-systemet

ning skulle detta kunna alternativ. Reglerna för nuvärdesavskrivningettvara
skulle dock behöva justeras så ñskeforetag får 3-6 år på sig anskaffaatt att ett

fartyg.nytt

F arrygsfo nder

Återför-Lagen fartygsfond upphörde gälla fr.o.m. 1992 års taxering.attom
ingen fonder, inte utnyttjats, kan bli problem for fiskefore-deav ett stortsom

drabbas effektivbeskattning skall gälla vid återforing. Etttag attsom genom
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SOU 1993:103undamöjande effektivbeskattrtingen eller någon form lättnad ireg-av annan av
lema för återföring fartygsfond skulle för fiskeföretagha betydelse destorav

har gjort avsättning.som

K ttningsrätt inkomst tjänstmot av

Underskott aktiv näringsverksamhet få kvittas tjänsteinkomsterskall motav
under de fem första verksamhetsåren.

Om verksamheten övertagits från någon närstående medges avdrag endast
denne varit berättigad till avdrag han själv fortsatt driva sin verk-attom om

samhet. Avdrag medges inte den skattskyldige under femårsperiod fö-om en
den verksamhetens bedrivit verksamhet.likartad Reglerna harstartre ut-nya

formats med tanke på avdraget syftar till stimulera nyföretagande.att att
fisketsFör del skulle det värde avdrag kunde tillåtas fulltstortvara av om

dvs. under fem år, verksamheten övertagits från närstående. Avävenut om
tradition går ñskeföretag oftast iarv inom familjen förslagetoch till begräns-
ningar i kvittningsrätten skulle få till resultat generationsväxlingar för-att
svåras.

l2.4.2 Avdrag för för yrkesfiskareökade levnadsomkostnader

Yrkesñskare har enligt 23 § kommunalskattelagen till avdrag för ökaderätt
levnadsornkostnader fiskevid hemorten. till föreliggerRätt avdrag dockutom
endast varit förenad med övernattning hemorten.utomom resan

Enligt Riksskatteverkets rekommendationer bör avdrag för ökade levnads-
omkostnader för yrkesfiskare medges med 75 lcr dag. Schablonbeloppetper
kan frångås det kan visas den faktiska ökningen i levnadsomkostnadenattom
varit högre. Yrkas högre avdrag schablonbeloppet bör utgifterna styrkas.än
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SOU 1993: 10313 Fiskindustrin m.m.

13.1 Inledning

Den fisk går på marknaden i allmänhet förstahandsmot-utsom passerar en
13.4 eller levereras direkt till beredningsindustrin l3.5 medan fisktagare

för industriändamål hand fiskmjölsfabrik. I kapitlet behandlastas om av en
andra för fisket centrala funktioneräven såsom hamnar l3.2, ochtransport

distribution 13.3 handeln 13.6. Avslutningsvis några exempelsamt ges
fiskeföretag själva förädlar sina produkter 13.7.som

Fiskdistribution

viktigasteDe leden i fiskdistiibutionen kan förenklat beskrivas på följande
sätt.

Efter fångst och viss beredning fyllsombord fisken i lådor eller be-större
hållare. När båten anlänt till hamn lossas fångsten och lastas till bil. Vida-om

sker därefter via förstahandsmottagare och eventuell mellanlagrinretransport g
till mottagande beredningsindustri, grossist, detaljist, konsument eller expor-
tör.

Transporter färsk fisk inom landet sker så uteslutande medgottav som spe-
ciella kylbilar. Dessa anpassade för sitt ändamålär och tål avrinnande smält-

Fisken Förpackad i eller platslådor,är Big-box ellerträ- containerbehål-vatten.
lare.

Förstahandsmottagare kan fiskarägda företag, privata grossister ellervara
ñskauktioner. Från förstahandsmottagaren går fisken i huvudsak till bered-
ningsindustri, grossisterdetaljister eller för export.

Beredningsindustrin ofta olika ñskarorganisationerägs eller privat-ärav
företag. De finns i allmänhet belägna i anslutning till de landnings-nära större
platserna och får leveranser direkt från Förstahandsmottagare.

Grossisten led mellan förstahandsmottagareär och detaljister, storkök,ett
vissEn handel sker grossister emellan, främstäven med im-restaurang etc.

porterad fisk.
Det förekommer betydande och import fisk, delvis beroende påexport av

säsongsvariationema i fisket och den förhållandevis låga beredningskapaci-
vid Svensk råvarasäsongstoppama. för fileteringäventeten exporteras utom-

lands och imponeras sedan tillbaka till Sverige.
Leveranser till främststorkök, och skolkök, sker antingen di-restauranger

rekt från förstahandsmottagare viaeller grossist.
Privatkonsumtion färsk fisk sker huvudsakligen i områdena närmastav

kusterna till viss del i område sträcker sig mellan Göteborg ochsamt ett som
Stockholm. Speciella fiskbutiker och ambulerande fiskhandlare, s.k. fisk-
bilar, med komplett sortiment fisk finns främst i närheten landnings-av av
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platser. l övriga SOU 1993:103delar landet konsumenterna i högre hänvisade tillgradärav
vanliga dagligvarubutiker, för fisk. färreJu längre från kusterna, destoäven
butiker och desto begränsat sortiment.mer

13.2 Hamnar

De flesta dagens fiskehamnar lokaliserade till regioner i vilka fisketdeärav
sedan länge haft betydelse. bör mottagningsresurserHamnama ha godastor
för fångsten. Förutom det finnasskall organiserad fångstmottagning äratt en
det viktigt det finns tillgång till bl.a. isverk, kyllager fryshusochatt samt att
det finns bunkringsmöjligheter. Vidare det värdefullt tillgång olikamed tillär
slag verkstäder, trålbinderi, skeppshandelav osv.

När fiskare väljer landningshamn spelar avståndet till hamnen avgö-en en
rande roll. Många fiskar och landar sin fisk direkt till ñskförsäljningsförening-

l Halland finns sådana i Bua, Träslövsläge och Glommen. På västkustenar.
finns fiskauktioner i Göteborg, Smögen, Strömstad och Lysekil.

Ängholmen,SverigeI finns bara fiskmjölsfabrik, på västsidan Tjörnen av
Äng-i Bohuslän. lndustrifisk landas i Sverige på plats fraktas tillsom annan

holmen i containers.
Bland östersjöhamnama det framför allt Trelleborg, Simrishamn, Karls-är

krona, Västervik Oxelösundoch under år varit de frekvente-mestsom senare
rade ñskeharrtnama.

Det hamnbygget i Sverige Nogersunds hamn i Ble-ärsenaste stora nya
kinge, har kostat 20 miljoner kronor.som ca

För närvarande pågår ombyggnad i Räfsnäs ñskehamn, Norrtäljestörreen
kommun, till beräknad kostnad 6 miljoner kronor. Denna hamn haren av ca
haft betydelse för bl.a. norrlandsñsket då den har varit relativt isfri. Påstor se-

Östersjönår torskñsket pågått längrenär söderut i har norrlandsñskarnanare
Öland.legat i hamnar ända tillner

Fångsterna från nordsjöñsket ofta ilandas utländska hamnar, i första hand
i Danmark.

Bland de danska hamnarna Skagens, Hinshals och Hanstholms hamnär
de utnyttjas fiskare.svenska I synnerhet sill- och makrillfångstermestsom av
landas i danska hamnar, konsumtionsfisk liksom havskräfta.ävenmen annan
I de danska hamnarna sker också mottagning industrifisk.av

förekommerDet någon enstaka fiskebåt landar fisk, iäktaatt t.ex. tunga,
Holland. Norge har inte spelat någon roll för landningar.större

Insjöfiskets hamnar mestadels små. Spikens fiskeharnn utanför Lidkö-är
ping vid Vänern de hamnarna för insjöñsket.är störreen av

de flestaI fiskehamnar finns fritidsbåtar. Vissa hamnar har också tilläven
del övertagits dessa. yrkesñsket fritidsbåtarnas tillFör bådeär närvarostor av

för- och nackdel. bidrarDe med sina avgifter till hamnens skötsel, kon-men
kurrerar samtidigt i hamnen. Fritidsbåtarna också orsakakanutrymmetom
trängsel och plats vilket försvårar fördröjer lossning fångsterochuppta av
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lastning SOU 1993:103förnödenheter och drivmedel. Fritidsbåtsägare å sin sida kansamt av
ha synpunkter på yrkesfiskarna Enligt Fiskeriverket haratt smutsar ner m.m.
det förekommit krav från fritidsbåtägare, framför allt vid kusten, yrkesfisk-att

skall bort från vissa hamnar.et
Den hamnutredning 1988 genomfördes på Jordbruksdepartementetssom

uppdrag i syfte revidera 1979 års fiskehamnsutredning, kunde konstateraatt
hamnsituationen generellt bättre där kommunen tagit övergripandeatt ettvar

harrmansvar. En kommun inte tagit på sig hamnansvaret försvårade oftasom
planeringen för yrkesfisket och försvagade därigenom näringen på sikt. En
effekt hamnutredningen pekade på avsaknaden samordningsom var av av
hamnresursen. Ett antal hamnar kunde upprätthålla acceptabel nivå,stort en

till alltför hög kosmad.men en
statsbidrag kunde tidigare lämnas till anläggning eller förbättring hamnav

behövdes för yrkesfisket. Detta statsbidrag har upphört.som
Samtliga statliga ñskehamnar har överlåtits till kommunerna eller i nå-nu
fall till andra Den sista statliga harrmen,ägare. Byviken i Umeå kommun,got

har övertagits Vägverket.av

13.3 Transport och distribution

Vid Institutionen för Transportteknik vid Chalmers tekniska högskola oli-har
ka problemställningar rörande frsk studerats. svenskaDentransporter av
frskenäringen betecknas produktionsinriktad flertalet andra bran-änsom mer
scher, vilka marknadsorienterade.är Marknadsföringens ställningmer svaga
återspeglas bl.a. i brister i distributionsledet. Avsättningen produktionen,av
både inom landet och via har givits alltför liten uppmärksamhet. Dettaexport,

de faktorerär hämmar utveckling effektiva distribu-moten av som en mer
tionssystem.

Studien pekar bl.a. på många försök har gjorts standardisera frsklå-att att
dan, hittills har resultaten inte i tillräckligt hög grad. Ettaccepteratsmen annat
problem framhålls det begränsade samarbetet förenings- ochär översom orga-
nisationsgränser, vilket medför flera kan bli onödigt tids-att transportmoment
ödande och dyra.

Än viktigare enligt studien det utvecklas distributionssystemär att som ger
rakare och snabbare till konsumenten, främst med hänsyn till dentransporter
snabba försämrin fiskens kvalitet med tiden. Fisken bör kylas sågen av
snabbt möjligt. varjeFör grad sänks i området 4 tilltemperaturensom +som
-0,5° ökar ñskens hållbarhet med 1 dygn, något kan få betydelsestorca som
för fiskens kvalitet i detaljistledet.

Fiskeriverket har 1992under med medel prisregleringskassan lämnatur
bidrag miljoner5 kronor till is- och kylanläggningar. Detta led iär attettom
höja kvaliteten på svenskfångad fisk. Bidrag har gått till fartyg för in-stora
stallation tankar ombord RSW-tankar fisken förvarasdär kan i nedkyltav

I samband med installation ombord det vanligt isolerar last-ärvatten. att man
för minska avsmältningen framför västkustfartygis. Det alltärattrummen av
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har fått på SOU 1993:103stöd detta område. En fiskehamn bidrag förhar fått inköpsom av
ismaskin.

Att investera RSW-tanker ombord kostar 3-4 miljoner kronor. Bi-m.m. ca
drag har beviljats med 20 %. Fiskerilån har också prövats.

13.4 Förstahandsmottagama

Fislcförsäljningen på många håll i landet organiserad ñskarnasär genom egna
försäljningsorganisationer. På ostkusten säljer fiskarna sina fångster i huvud-
sak försäljningsföreningar. Störst bland dessa SLF Fisk AB f.d.ärgenom
Ostkustñsk. SkåneI sker däremot försäljningen huvudsakligen via privata
grossistfirmor. På västkusten finns förutom försäljningsföreningar fyra fisk-
auktioner; Göteborg, Lysekil, Smögen och Strömstad. Lysekils ñskauktion
handlar huvudsakligen med skarpsill, Strömstad med räkor havskräfta.och
Göteborgs frskauktion landets förstahandsmottagare.är Under höstenstörsta
1993 invigdes Göteborgs ñskauktionshall med fiskare, grossister de-ochnya
taljister delägare. För fiskerinäringen i Sotenäs bedöms ñskauktionen isom
Smögen nyckelfaktor för utvecklingen. Erfarenheterna visar fisk-vara en att
auktionema har förmåga långsiktigt både öka höjavolymen och pri-atten
serna.

Runt 160 fångstmottagare registrerade uppgiftslämnare hos SCB.är som
Därutöver finns antal enpersonsföretag förutom bedriva ñske,ett attsom,

disponeraräven den fångsten i rörelse vid sidan fisket bered-egna annan av
ning, minutförsäljning, pälsdjursuppfödning m.m. och registreradeärsom

uppgiftslämnare hos SCB.som
Uppköpen fördelade sig 1992 på följande vis: ñskarägda företag 30 %,

auktioner 23 %, övriga företag 21 % utlandet 26 %.samt

13.5 Fiskberedningsindustrin

13.5.l Koncentration produktivitetoch

I från september 1991 redovisade Konsumentberedningen hur kon-rapporten
centration och produktivitet i livsmedelsindustrin har utvecklats.

Tabell Koncentration och produktivitet inom fiskberedningsindustrin i jäm-
förelse med livsmedels- tillverkningsindustrinresp.
Bransch Anstarbställe Anstarbställe StörstaProd.förändr. ägar-

1988 minst % förändring % utveckl, kat. 1985
5 anställda 1970-88 1968-88 markn.and.

Fisk- och konserv. 42 20 114 74+
Livsmedelsind. 87 +98. .Tillverknind. 84 +25 125
Källa: Konsurnentberedningens anledningmed uppdrag följa och denutvärderarapport attav
livsmedelspolitiskareformen, 1991september
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1993:103Antalet anställda SOUarbetsställe 1988 inom fisk- och ñskkonservindu-per var
strin hälften så för livsmedelsindustrin dessi helhet. Rapporten vi-stort som

också ñskindustrin hade matvaruindustrins högsta produktivitetsut-nästattsar
veckling högst låg kvamindustrin. Inom alla delar livsmedelsindustrinav
förekom någon form dominans, dvs. de fyra företagens andelstörstaatt ut-av
gjorde 70 % produktionen. För ñsk- och ñskkonservindustrinänmer av var
den andelen 74 %.

Det Procordiagmppen den livsme-är den svenskaär största ägarensom
EkströmsÖnosdelsmarknaden. I ingår bl.a. AB, Abba AB, Felixgruppen

ÄvenAB och Brankato AB. multinationella företag vissa ñsk- och fisk-äger
konservföretag, Svenska Nestlé AB Findusprodukter. Inom KF-kon-t.ex.

pågår omfattande omstruktureringar, kvar finns bl.a. Foodia Fisk ABcemen
och Skandiakonserv AB.

l3.5.2 Arbetsställen sysselsättningoch

Enligt SCB regionalt baserade industristatistik för år 1990 det totala antaletär
arbetsställen inom tillverkningsindustrin 9 600 800Av dessa ellerutgörst.
drygt 8% industrier inom sektorn livsmedel och ñsk-dryckesvaror. Fisk- och
konservindustrin ingår med 46 arbetsställen. Med arbetsställe lo-menas en
kalt fristående enhet inom företag bedriver slags verksamhet inom iett ettsom
regel enda definierad bransch.en

Av det totala antalet sysselsatta inom tillverlqiingsindusuin, 780 000ca per-
65arbetar 000 inom livsmedelsindustrin, dvs. 8 %. ñsk- ochInomsoner, ca

ñskkonservindustrin sysselsätts 2 036 personer.
Av tabell 2 framgår 70 % de sysselsatta finns i Göteborgs och Bo-att av

hus län. Antal sysselsatta har minskat mellan 1989 och 1990 med 360ca per-
vilket 15 %. Huvudsakligen har minskningen i Göte-skettmotsvararsoner,

borgs och Bohus län.

Tabell 2. Fisk- och ñskkonservindustrin, arbetsställen och antal sysselsatta
länsvis år 1990 1989 SCB Industristatistik regional redovisningresp.
Län 1 099 l 989.Arbetställe sysselsatta Arbetställe sysselsattaiantal gantal antal antal.A
Stockholms län 2 42 2 47

,Södermanlands län 14 I 14.Östergötlandslän 121eKalmar 1 24 241
Gotlands 1län 18 2 44iBlekinge län 310 3217vKristianstads 3län 18 1631 4
Malmöhus län 1 20V 201
Hallands 30Vlän 2 614.Göteborgs- oBohus län 26 1430 27 1656
Örebro län. 20 201 1.Norrbottens län l 10 16l
Totalt 2036 239846 52

133Kapitel 13 F iskindustrin



En något SOU 1993: 103annorlunda framkommerbild mångastuderar hur s.k. ñsk-om man
anläggningar står under miljö- och hälsoskyddsnämndemas kontroll.som
Med ñskanläggnin anläggningar tillverkarbereder ñskvaror.därg avses man
Däremot räknas inte ñskodling ñskbutikeller ñskanläggning. finnsDetsom
enligt Livsmedelsverkets SLV statistik 307 ñskanläggningar år 1993, varav
38 stycken exportföretag.är

Tabell Fiskanläggningar, länsvis fördelning SLV
Län Fiskanläggning exportkontrol.varav
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstads län
Malmöhus län
Hallands län
Göteborgs Bohus länoch h
Alvsborgs län
Skaraborgs län

lan
Orebro län
Västmanlands län
Kopparbergs län
Gävleborgs län
Västernorrlands län 19
Jämtlands län 10
Västerbottens län 11
Norrbottens län 13
S 307 38um ma

Flest ñskanläggningar finns på västkusten. Göteborg och Bohus län domine-
64med anläggningar. StockholmsI län finns 29 ñskanläggningar; Kalmarrar

län har 24 och Malmöhus län 23. Stockholms län har dock ingen exportkon-
trollerad anläggning. Dessa finns koncentrerade till Göteborgs och Bohus län
25 38.av

Genom uppgifter i Folk- och bostadsräkningen 1985 årliga regio-denresp.
nala sysselsättningsstatistiken från SCB det möjligt beräkna antaletär att sys-
selsatta livsmedelssektomi 1985 1990.och

I livsmedelsstatistiken ingår dock inte arbetar medpersoner som
lejda livsmedelstransponer-
förpackningar till livsmedelsindustrin och -handeln-
produktion insatsvaror till jordbruketav-
produktion andra insatsvaror till livsmedelsindustrinav-
livsmedelsförsäljning i varuhust.ex.-
statlig administration jordbruk, skogsbruk och fiskeav-
branschens intresseorganisationer.-
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Antal sysselsatta inom ñskberedning SOU 1993:103och frskkonservering beräknas till ca
2 470 år 1990, vilket minskning i jämförelse 1985 dåär med 3 000en ca var
sysselsatta inom sektorn, dvs. minskning med 18%.en

Utredningens samlade bedömning pekar på sysselsättningen inom helaatt
fiskberedningsindustrin inkl. de små anläggningarna ligger på 3 000ca per-

för hela riket.soner

l3.5.3 Förädlings- produktionsvärdeoch

Det genomsnittliga förädlingsvärdet sysselsatt for hela tillverknings-per var
industrin 306 000 kr år 1990, vilket kan jämföras med 259 00 kr för livsme-
delsindustrin. Förädlingsvärdet hos ñsk- fiskkonservindustrinoch ligger

genomsnittet för livsmedelsindustrinöver med 294 000 kr.
Enligt preliminära uppgifter från SCB har tillverkningsindustrin sedan

1980 ökat sin produktionsvolym med 20 % medan motsvarande ökning för
livsmedelsindustrin knappt hälften. Volymförändringarnaär varierar dock
kraftigt mellan olika branscher. Slakteri- och charkindustrin, mejeriindustrin

frukt- och grönsaksindustrin har praktiskt oförändrad produktions-samt taget
volym medan bl.a. ñsk- och ñskkonservindustrin har Ökat sin volym med

20 %.änmer
Produktionsvärdet tisk ligger på 1,3 miljarder kronor för 1990.av m.m.

Den värdemässigt betydelsefulla delen inom livsmedelsindustrin ärmest
mjölk med produktionsvärde på mellan 11 och 12 miljarder kronor.ett

13.5.4 Fiskberedningsindustrins verksamhet

Fiskberedningsindusnin i Sverige kan delas i följande delar:
Konservindustrin
Frysindustrin
Färskvaruhandel
Rökerier och övrig beredning

Ofta sker ñletering i industrier både kan hantera sill och torsk. Vanligt ärsom
torskfrleterin främst sker förstaunder halvåret och sillfiletering under and-att g
halvåret. Sillñliteringen byggdes under slutet 1970-talet då relativtra upp av

goda avsättningsmöjligheter fanns exportmarknaden. Avsättningsproblem
för sill har dock medfört lågt kapacitetsutnyttjande.ett

Filéad sill torsk halvfabrikat vid framställning inlagdautgör t.ex.resp. av
eller konserverade sillprodukter djupfryst torskñlé och färdiga rätterresp. av
torskfrlé. Filéer dessutom direkt till konsumtion.avsätts

Fileteringsindustrin starkt koncentrerad till fåtal kommuner, nämligenär ett
Gotland, Karlskrona, Sölvesborg, Simrishamn, Varberg och Sotenäs.

Djupfrysningsindustrin vidareförädlar file i forsta hand torsk till konsu-av
mentförpackade djupfrysta fiskfrléer och färdiga ochrätter, gratängert.ex.
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SOU 1993:103fiskpinnar. Några företagen ñskfiléer köpsbaserar sin produktion påav som
från fristående ñléberedare, medan andra har produktion filéer.egen av

Konservindustrin huvudsakligen skaldjurskonserver,producerar sill- och
sillinläggningar, fiskbullar och kaviar. speciell konservindustrinEn gren av

surströmmingstillverkningen lokaliserad till norrlandskusten.är ärsom
Bland övrig ñskberedningsindustri produce-kan frskrökerlernämnas som
rökt och gravad laxñsk böckling och andra rökta produkter.samtrar
Produktionsinriktning fångstplats får illustreras följande uppställ-samt av

ning några företag på västkusten april 1993:rörsom

Produktionsinriktning
Råvara FångstplatsFöretag
produkt

Abba AB sill Skagerrak, Nordsjön, Island, Kanada
skarpsill Skagerrak, kanalenEngelska
torslcrom Island, Norge
Fiskbullar Skagerrak, Nordsjön, havBarents
lutfisk Atlanten via Norge
räkor Skagerrak, Nordnorge

Östersjön,Festab AB torsk Västerhavet, havBarents
vitfisk Skagerrak, Atlanten
Alaska Pollack Stilla havet
räkor Nordnorge

Öresund,stenbitsrom Nordnorge, Kanada

Hållöfisk AB räkor Skagerrak, Nordnorge
fiskbullar Nordsjön, NordnorgeSkagerrak,

Strannes Rökeri AB rökt fisk Laxodlingar i Bullam Värmland0.
lax Norge

Östersjönsillfiléer
makrill Irland

mins-Försäljningen torskñlé produkter baserade torsk har drastisktochav
kats till-sedan slutet 1980-talet, vilket konsekvens den reduceradeärav en av
gången på följd.torskråvara med periodvis kraftigt stigande priser som

Priserna till 1992,i detaljistledet har i princip stigit oavbrutet fram trots
ökade och efterfrå-rabatter. Härefter har balans uppnåtts mellan tillgången

i dag till viss del lett till fallande priser.gan, som
torskindusuin marginaler,För har denna period med väsentligt försämrade

företag ochvarit bekymmersam i kraftig utslagningoch resulteratytterst av
industrikapacitet.
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l3.5.5 Marknad SOU 1993:103m.m.

Marknaden för djupfryst fisk kan delas in i flera djupfryst fisk-segment, t.ex.
filé, panerad fisk t.ex. fiskpinnar och frskgratänger. Vidare finns hel djup-
fryst fisk t.ex. lax och djupfrysta skaldjur.

Djupfryst fisk konkurrerar förutom med färsk och konserverad fisk t.ex.
fiskbullar med köttäven och djupfrysta och konserverade köttprodukter.
Djupfrysta hamburgare kan alternativ till fiskpinnar. Fiskgra-t.ex. ettvara

kanske itänger första hand konkurrerar marknaden for kompletta färdig-
Marknadsindelningenrätter. alltså inte självklar.är

Marknaden for ñskkonserver frsk-, kräft- och blötdjurskonserver kan de-
las in i två dels produkter till delen produceras i Sverige,störstagrupper som
dels produkter i huvudsak importeras. Den förstnämnda bestårsom gruppen
bl.a. sillkonserver, kaviar och Fiskbullar medan tonfisk, makrill, sardiner,av
musslor och skaldjur i huvudsak importeras.

På marknaden för fiskkonserver finns del produkter inte kan ersät-en som
med produkter inom i stället fyller liknandetas behovutansamma varugrupp

produkter på andra marknader. Kaviar konkurrerar med and-som t.ex. snarast
Smörgåspålägg, medan alternativet till skaldjurskonserver främstsortersra tor-

de färska eller frysta skaldjur. För vissa fiskkonserver ansjo-vara t.ex.som
vis och matjessill kan det vid speciella tillfällen jul midsommarsom resp.

huvudöver svårt finna direkta substitut. Med andra ord kantaget attvara
marknadenäven for frskonserveri sin delas i antal delmarknader.tur ettupp

Råvaran till matjessill, saltsill och kaviar importeras till del eftersomstor
det råder brist på svensk råvara storlek och kvalitet. Sverigerätt har visser-av
ligen överskott på sill, inte de storlekar och den kvalitet industrinmen av som
efterfrågar. Svensk sillråvara används främst till sillinläggningar i glas. Fler-
talet konservföretag frléar inte själva köper halvfabrikat på frånutan tunna
svenska eller utländska beredningsföretag. I Sverige finns endast ettnumera
fåtal företag kvar bereder sill. Dessa belägna på och sydkusten.är väst-som

Skarpsillen används till ansjovis vissa år bristvara. Konservindu-ärsom en
strin köper till delen svensk råvara.största Försäljningen skarpsill skötsav av
Västkustfrskamas Service AB före kommer köpar-medsäsongen övenssom

fast pris.ettna om
Priset på sill importeras från Island ligger fast under året då avtalsom om

bl.a. pris och betalningsvillkor årligen skrivs med det förorgan som svarar
den isländska sill. Samma förhållande gäller för den isländskaexporten av ex-

sockersaltad råvara till kaviar. Någon motsvarande organisa-porten av rom
tion finns varken i Danmark eller Norge varje köpare förhandlar i principutan
direkt sinamed leverantörer.

För svensk frskindustri de höga tullarna for svenskproducerade fisk-gör
produkter till EG-marknaden det svårt uppnå önskvärda skalfördelar enligtatt
Fiskbranschens Riksförbund. Företagen, i synnerhet de foretagsgmppe-större
ringarna, investerar huvudsakligen inom EG. Deras svenska sälj- och mark-
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SOU 1993: 103nadsbolag förses i ökande utsträckning med produkter från EG-baserade pro-
duktionsenheter.

kan illustrerasDetta med företaget Abba, verksamhet med marknads-vars
föring och produktion bedrivs i Sverige, Danmark och Tyskland. I Norge,

ÖsterrikePolen, Finland och finns dessutom marknadsorganisationer ärsom
med andra företag i Procordiagruppen. Laxodling i begränsadgemensamma

skala bedrivs Skottland.i
För många mindre företag innebär svårigheterna minskar elleratt man av-

står från investeringar och koncentrerar sig på marknadsföring och distribu-
tion. Produktförsöxjningen legoproduktionsker och i form utom-mer mer av
lands.

Import och ñsk och ñskprodukter behandlas särskilt i kapitel 15export av
Sveriges utrikeshandel med fisk ñskprodukter i kap. lloch Vat-ävensamt
tenbmk.

l3.5.6 Transport och emballage

Transporter betydelse i land Sverige med avstånd. Sär-är stor ett storaav som
skilt gäller detta för distributionen tillfisk där leveranserna med hänsynav
kvaliteten måste ske förhållandevis snabbt.

ñskråvaranFörutom emballaget för relativt del tillverk-stor avsvarar en
ningskostnaden. Glas- domineraroch plåtburkama tillverkas PLM,av som

Östeuro-marknaden helt. Det finns dock möjlighet till import, främst frånen
Kaviar säljs i aluminiumtub. Hydro Aluminium Packaging dominerar tub-pa.

tillverkningen på den svenska marknaden.
Uppgifterna emballagekostnadema bygger SCB:sochtransport-om

industristatistik 1990. transponkostnader livsmedelsföretagen självaDe som
ombesörjer ca 28 redovisningen.% lastbilstransportema ingår inte iav

Tabell 4. Transport- för fisk- och ñskkonservindu-och emballagekostnader
strin, 1990
Benämning Totala Varav kostnader för

Emballage Ledja %rörelse- %av av
kostn. mkr. rörel- rörel-trans-

sekostn.mkr. sekostn. port.
Fisk- fiskkonserv-och
industrin 174 8,0 34 1,62 182
Livsmedelsindustrin 120 2,294 337 4 053 4,3 2
Tillverkningsindustrin 7717869 319 15 073 211 1

iSCB: Industristatistik1990

Både rörelsekostna-och emballagekostnademas andel de totalatransport- av
tillverkningsindustrin. Tilldema inom livsmedelsindustrin inomär större än

detta kommer de dubblañsk- och ñskkonservindustrin har i det närmasteatt
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emballagekostnadema livsmedelsindustrin SOU 1993: 103totalt. Däremotsom tran-svarar
sponkostnadema for lägre andel.en

13.6 Handeln

Livsmedelshandeln består dels partihandel, dels detaljhandel. Med partihan-av
del i vid mening förstås försäljning till andra privatpersoner, hu-änav varor
vudsakligen till detaljhandeln, till storhushåll såsomävenmen restauranger
och skolor.

Med detaljhandel förstås försäljning till privathushåll och privatpersoner.
Till detaljhandeln räknas följaktligen försäljning i butik, butiksbussar, kios-
ker, torghandel och försäljning hembesök.genom

Under efterkrigstiden har handeln, särskilt dagligvaruhandeln, genomgått
mycket snabb stmkturomvandling. Såväl grossister butiker har bliviten som

färre och fynioårigtIstörre. perspektiv domineras dagligvaruhandelnett
strukturomvandling bl.a. självbetjäningens genombrott, Förpacknings-av ny
teknik blockbildning såväl horisontellt vertikalt. Integrationsgradensamt som
varierar från samverkan i frivilliga kedjor till centralstyrda och helägda filial-
företag.

Av partihandelns totala omsättning på 580 miljarder kronorca svarar
livsmedelsbranschen för 25 % ca 145 miljarder kronor. Omsättningen for
fisk och ñskkonserver 5 % ca 7 miljarderutgör kronor livsmedels-av
branschens omsättning.

I Sverige finns femtiotal företag kan betecknas ñskgrossisterett som som
och har specialiserat sig på sälja färsk fisk och skaldjur till butiker,som att

och andra storhushåll. En del företag kombinerar grossiströrel-restauranger
med verksamhet, förstahandsmottagnin eller beredningsverk-sen t.ex.annan g

samhet fisk och skaldjur.samt export av
ñskgrossisterDe inte själva förstahandsmottagareär köper sin ñsksom

från förstahandsmottagare eller på fiskauktion. Eftersom det under delstoren
året brist på mångaär slag vitñsk och skaldjur kompletteras den svensk-av av

fångade fisken ofta med betydande import.en
För sälja färsk fisk krävs aktiv marknadsbearbetning eftersom färskatt en

fisk inte alltid självklar delär sortimentet för livsmedelsbutiker. Deen t.ex.av
fiskgrossisternastörre får ofta hjälpa sina kunder utbilda kunniga säljareatt

för butikernas fiskdiskar. På motsvarande krävs hjälp med menyförslagsätt
och till och storhushåll för få dessa fisk pårecept restauranger att att ta upp
matsedeln. Det skälet till regleringsforeningenär Svensk Fisk inomatt ramen
för sin verksamhet bedrivit infonnation, utbildning och marknadsföring av
fisk.

För partihandel med livsmedel, dryckesvaror, tobak växlar in-m.m.
täkterna från fisk och ñskkonserver bl.a. beroende på foretagsstorleken.
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1993:103SOUTabell 5. Intäkter för fisk frskkonserver 1991och i partihandeln
Intäktslag: Företâgsstorlek efter antal anställda, mkr

v04: v--s-49 so- Totaltv vvñskkonserveroch 3544Fisk 964926 2 494 6.
43%13% 2,4%00,5%- v.V

3áfsá75ji -143s72t034-i 102951-
låapportKing söii Miranda iéêij i i24,

Av tabellen framgår hos företag med färre 50 anställda andelenän äratt
intäkter från fisk företa-och frskkonserver betydligt hos destörre än större

För den allra minsta 0-4 anställda dryckesvaror den bety-ärgen. gruppen
delsefullaste intäkten, intäktsslagmedan de övriga företagens enskildastörsta

övriga såsom 29 %tandkräm, tvål, hushållspapper cautgörs av varor osv.
de totala rörelseintäkterna.av

Detaljhandel

Detaljhandelns omsättning har sjunkit kraftigt under 1992, i första hand bero-
pående kraftig livs-nedgång för sällanköpsvaruhandeln. Handeln meden

medel har däremot varit relativt stabil.
Omsättningen i livsmedelsdetaljhandeln miljarder kronor,1989 82var ca

vilket 24 % den totala dctaljhandelsomsätmingen på 339 miljar-motsvarar av
der lcronor. Livsmedelshandeln den omsättningsmässigt del-störstavar
bransch inom detaljhandeln 40 sin1989. Varuhushandel hade % omsätt-av
ning knuten till livsmedel.

På konsumentmarknaden viasäljs fiskkonservemai huvudsak de tre stora
grossisterna ICA, KF och Dagab. Det förekommer mindre producen-även att

och importörer säljer butiker och varuhus.och levererar direkt till störreter
Färsk opaketerad fisk vilket innebär kravkräver manuellt betjänade diskar,

på inredning och Tillsammans svårigheter få jämn tillgångmedytor. att en
färsk fisk det oftasärskilda kompetenskrav på personal medför detsamt att

svårt få lönsamhet i ñskförsäljningen.attanses
Färsk fisk kan också kundmagnet för livsmedelsaffär. Påutgöra en en

frågan vilka egenskaper värderar högst hos livsmedel toppasman svaren av
färskhet, näringsvärde och bra råvaruinnehåll .

Antalet fiskdiskar 1977 500 300 fanns iuppskattades till 1 renaca varav ca
fiskaffárer. Härtill kom 200 försäljningsställen. 5 %ambulerande De ca avca
allivsbutikema fiskdisk i lokaliserade i närheten land-har allmänhetärsom av
ningsharrmar.

Genom åter börjatpaketering färsk fisk har antalet försäljningsställenav
000öka. Antalet ñskdiskar till 500-2 000. Bortåt 7 livs-uppskattas idag 1ca

medelsbutiker har djupfryst fisk, och eventuellt skaldjur.rökta varor
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103SOU 1993:litet på fiskbuti-Från fiskbranschens håll framkommer mycketdetatt satsas
investering-eftersom relativt fasta ställetker, dessa har kosmader. l görsstora

800 000i fiskbil ligga på uppåt kr.i och bilar. En investering kanar vagnar
Fiskhandlar-Färskfiskförsäljningen i Göteborg omfattande. l Göteborgsär

30 fiskbutiker ochförening finns 100 medlemmar. i Göteborg finnsRuntom
kör medTill 68 fiskbilar32 fasta försäljningsställen. detta skall läggas somca

avstånd Norrland.Göteborg utgångspunkt. Bilarna täcker t.0.m.storasom
Fiskbilen kör från Göte-vanligt distiibutionssätt kan följande:Ett mer vara

torsdagen. För-borg på anländer till mellansvensk stadonsdagen och en
likatid kan fiskbilensäljning sker sedan lördag. Under denna omsättat.0.m.

hel vecka.mycket butik undersom en en

några ñskeföretag13.7 fiska och förädla självAtt -
fisk. Fiskenfångsten förädlar många insjöfiskare sinFör öka värdet påatt

för-såväl direkt olika kategorier kunder. Försäljs, färsk förädlad, till attsom
fiske-hantering-forädling-försäljning betydersöka belysa vad kombinationen

1993.besökte utredningen anläggningar under vårentre

langshamnsK fiskehamn vid Vättern

fyra licensie-Klangsharrm hemmaharrm förvid nordvästra Vättemstranden är
handelsbo-yrkesfiskare. fångst tillrade Dessa levererar all ägtgemensamtett

värdefulltlag. Fiskevatten sjöar, vilket kom-arrenderas i närbelägna utgör ett
fiskenbetalar kilopris påplement till fisket i Vättern. Handelsbolaget ett som

1992 40 krligger grossistpriset. färsk lax betaladenågot Föröver t.ex.man
36,60kg medan det genomsnittliga grossistpriset krkg.var

ochfisk från ytterligare två Vättemñskare köperHandelsbolaget tar emot
håll. Bolaget har loka-vid behov eller efter beställning in fisk frånäven annat

för direktför-ler för förädling fångsten butikomhändertagande och samtav
flår lake, fileterar,säljning förädlingen består ii hamnen. Den att manegna

Kallrökning skervarmröker sik, röding, lax och lax. laxsamt avgravar
djup-hos sortiment åretfiskarkollega. För kunna hålla komplett runtatt etten

Utrustningtillfälle.fryses fisk då tillgången god och förädlas vidär senare
djup-för vakumförpackning serviceskäl tillhandahållerfinnes. Av ävenman

frysta plattfisk, inlagd sillräkor, m.m.
ivanligtvis efter anbud,Ca omsättningen säljs, större50 % den totalaav

istorkök hotellpartier till olika kommunala och militära inrättningar, när-samt
heten.

två säsongsanställdaheltidsanställd och ytterligareHandelsbolaget har en
deltidsanställd revisor.för fiskhantering försäljningoch samt en

dllandsö,K Spiken i Vänern

ytterli-fiskare ochSpiken tolv licensieradeVänerns fiskeläge medstörstaär
Direktförsäljningfiske dispens.några bedriver yrkesinriktat avgare som
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olika fiskprodukter har pågått sedan länge i Fiskehamnen. SOU 1993:103fiskelägetI finns
fyra fiskeföretag i varierande grad förädlar och direktförsäljer fisk. Detsom
företag besöktes familjeföretagär drivs aktiebolag. Tidigareettsom som som
kombinerades fisket visstmed jordbruk. Förutom fiske i Vänern arrenderas
ytterligare fiskevatten.

Aktiebolagets affärsidé förädla helaär den fångsten och sälja den-att egna
på plats. Den fångsten räcker dock inte riktigt till under högsäsong.na egna

Fisk fryses under perioder med god tillgång för förädling under högsäsong.
Förädlingen beståri varmrökning främst lax, sik och ål, and-ävenav men

på beställning. Utrustning för vakumförpackninarter finns. När denra g egna
laxfångsten slut röks regnbåge och odlad norsk lax undertar säsong-resten av

Sikfångsten kompletteras inköp från andra fiskare. Hela denen. genom egna
fångsten, bortsett från del löjrommen, säljs direkt i den bu-sommaröppnaav
tiken.

Under har två heltidssysselsättning. Till detta kommersommaren personer
fyra timanställda. På hösten har lika många anställda för tömningman av
siklöja. Till kommande anställa ytterligareattsommar avser man en person
för fiskrensning och förberedelser för rökning för kunna intensifiera detatt

fisket.egna

Ringsjöfisk vid Ringsöarna och Sätoftasjön

Ringsjöfisk beläget vid Ringsjönär i Malmöhus län. Fiskevattnen ellerägs ar-
renderas enskild finna också båtar, redskapäger och allav en motorer,som

utrustning krävs för det direkta fisket.annan som
AB Ringsjöñsk bedriver fisket och för ålutsättningar. Ca hälftensvarar av

ålen och del säljs tillgösen grossist, fångsten säljs till aktie-en av resten ettav
bolag, JB Fisk. Detta bolag bedriver förädling och butiksförsäljning på plat-
sen.

JB Fisk köper fisken till pris, något grossistpris, tjänaröver ändåett men
20 % slippa mellanled. Genom och redskapsägarenca att ärgenom att vatten-

delägare i Ringsjöfisk och delägare i bolag delägare iäven JBären samma
Fisk. banden starkaär mellan bolagen.

Förädlingsgraden långt driven försäljningenär och omfattande. Man säljer
färsk och djupfryst fisk gös, abborre, gädda, braxen, sik rökt fisk ål,samt
sik, braxen. Dessutom röker inköpt lax. Man lägger sillfiléer efterman eg-

tillverkar fiskpatéer, och stekergratänger gäddbiffar. Manrecept,na soppor,
köper Ävenin och vidareförsäljer bl.a. rökt sill och makrill, räkor m.m. om
förädling och försäljning inköpta produkter del omsättningen,utgörav en av

det fisket i Ringsjön basen förutgör verksamheten. efterLäget ivägensom
sundet mellan Ringsjöama och närheten till flera städer utmärkt. För-större är
säljning sker till hotell ochäven restauranter.

AB Ringsjöfisk har 2,5 heltidsanställda och praktikant. FiskJB har likaen
många på heltid två deltidsanställda. Den enskilda firmansamt attavser expan-
dera och upplåta ytterligare lokaler till försäljningsbolaget bl.a. för uteser-
venng.
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SOU 1993:10314 Fiskkonsumtion i Sverige

14.1 Hälsoaspekter på fiskkonsumtion

Fisk bra med högt näringsvärde. Fisken proteinrik har braär ochärmat en
Ävenaminosyrasammansättning. Fettmängden relativt låg i flertalet fiskar.är

feta fiskar, lax sill,och långt exempelvis falukorv. Denär änsom magrare
feta fisken innehåller dessutom fett med hög halt s.k.typen av en av essen-
tiella fettsyror.

Fisk viktig källa för mineraler och spårämnen. Saltvattenñskär etten ger
nödvändigt tillskott jod. Både och saltvattenñskar viktiga källor försöt-av
selen. Fisk innehåller samtliga vitaminer. Fiskleverolja, innehåller storasom
mängder vitamin D och vitamin A, länge viktigaste förden källan dettavar
vitamin i födan. Fisk innehåller också inte obetydlig halt flera B-vita-en av
miner.

Det finns epidemiologiskt hjän-stöd för fisk. Risken dö iäven ätaatt att
infarkt relaterad till hur mycket fiskär dvs. deomvänt äter, äterman som me-

fisk dör sällan i hjärtinfarkt. Det förefaller skillnaden framför alltra mera som
finns mellan intede alls ñsk och de fisk åtminstone någonäter ätersom som
gång i veckan. fleromättadeDet de n-3 fettsyrorna, påverka bå-är som anses
de blodfetthalt, blodtryck och benägenhet bilda mins-och därmedatt proppar
ka risken för hjärtinfarkt. Det har dessutom visats drabbatsatt personer, som

hjärtinfarkt och därefter ökar konsumtionen fet fisk, löper mindre riskav av
under åren efter infarkten dö i hjärtinfarkt, fetde inteän äteratt en ny som

fisk.
Det finns också andra aspekter på fiskkonsumtion. sådanEn aspekt deär

kemiska föroreningar kommer från miljön och finns anhopade isom som
fisk. Det gäller främst kvicksilver, vissa organiska klorföreningar radio-samt
aktivt cesium. svenska Fiskevatten framförI det allt gädda, abborre, lake,

och innehållakan höga halter kvicksilver. Cesiumproblemet,gös som som
följd det radioaktiva nedfallet efter Tjemobylolyckan, berör delarär en av av

Norrland och kommer långsamt försvinna. fettlösliga organiskaDe klor-att
föreningarna, DDT, PCB och dioxiner, finns framför allt i fet fiskt.ex.

Östersjönliksom i torsklever, från och Bottniska viken.
Begränsningar i fiskkonsumtionen framför allt fisk fångats närarör som

vissa industriorter vid kusten vissa finnsDetsötvattenarter.samt vatten som
så förorenade svartlistadede Livsmedelsverket. I sådana fall blirär äratt av

det förbjudet sälja eller bort fisk fångats där. Gravida kvinnor fåratt ge som
rådet inrikta sin fiskkonsumtion i huvudsak på de fiskarter kan ätasatt som

inskränkning. Fisk fångats någrai havet kan medöppnautan som
undantag inskränkning.ätas utan
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14.2 Fiskkonsumtion SOU 1993:103

Uppgifter fiskkonsumtionen i Sverige finns i Statens jordbruksverksom
livsinedelsstatistik, hushållsbudgetundersökningar och kostundersökningar.
Konsumtionen capita speglar mängden fisk och fiskprodukter kon-per som

i hela riket under visst år medan hushållsbudgetundersökningarettsumeras
upplysningar inköpen fisk olikai hushållstyper. från kost-Datager om av

undersökningar information hur fiskmycket ätits under vissger om som en
period.

l4.2.1 Nationell capita statistikper

I Jordbruksverkets statistik används två begrepp, nämligen direktkonsumtion
och totalkonsurntion.

Uppgifter direktkonsumtion leveransertotala från producenterom avser av
livsmedel till enskilda hushåll och storhushåll naturakonsumtion produ-samt

hemmaforbrukning, hemodling grönsaker och frukt, bärplock-centemas av
ning, jakt, fiske m.m.. Kvantitetsangivelsema i direktkonsumtionen redovi-

i möjligaste mån i den form når konsumenten ochsas varorna avser varomas
netlovikter. innebärDetta avdrag for handels-, distributions- och lag-görsatt
ringssvinn i leden innan når konsumenten.varorna

Totalkonsumtion definieras den totala åtgången olika råvaror försom av
humankonsumtion. Detta innefattar dels de produkter levereras direkt tillsom
konsumenten i oförädlad form, dels de råvaror och halvfabrikat livsmedels-
industrin förbrukar för tillverka direktkonsumerade livsmedel högre för-att av
ädlingsgrad. Totalkonsumtionen beräknas i allmänhet produktio-attgenom

kan liktydig skörd,med slakt, fångst justeras för utri-nen, som vara m.m.,
keshandel och lagerändringar. I dessa beräkningar inget avdrag förgörs
svinn.

Statistiken ñskkonsumtion nationellöver nivå hör till de områden som
behäftade med relativtär metodproblem. Problemen gäller bl.a. osäker-stora

het den totala fångsten, industri- och handelsstatistikens detaljeringsgrad,om
omräkningsfaktorer mellan produktvikt, hel färskvikt och ätlig del Im.m.
tabell 1 redovisas totalkonsumtionen fisk uttryckt hel farskvikt samtav som
direktkonsumtionen enligt den nationella statistiken. Av tabellen framgår att
totalkonsumtionen ökat något under perioden 1960-1990. Direktkonsumtio-

färsk ñsk har däremot minskat medan ökning skett vad gäller fryst,nen av en
filéad fisk och ñsk- skaldjursberedningar.samt

Som jämförelse redovisas i tabell 2 totalkonsumtionen ñsk och skal-en av
djur i de nordiska länderna. Konsumtionen särskilt påhög Island och lägstär
i Danmark.
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1993:103SOU
Sverigeñsk iårochdirektkonsumtionen kgTabell Total- och avpersonper

1960-1990
19901970 198019603
31,026,7 28,5landad vikt 24,3Totalkonsumtion i

16,9 18,5 17,416,5fryst ñskfärsk och- 13,610,09,87,8beredningarochkonserver-

produktviktDirektkonsumtion i
0,60,60,9ñlead, färskFlatfisk, styckad ellerhel,
1,11,13,5färsklstyckad eller ñlead,Torskñsk, hel,
1,94,2 1,5fárskleller filead,Sillñsk, hel, styckad
1,40,60,3farsklñlead,Lax, hel, styckad eller

saltvattensñsk, styckad ellerhel,Annan
0,30,31,2ñlead, fárskl

styckadeller filead,Sötvattensñsk, hel,
1,11,51färskll
6,45,61IfiskSumma färsk ,g
0,50,40ñlead djupfrystFlatfisk,
1,61,7ñlead, djupfrystTorsk,
0,70,30djupfrystñSk, ñlead,Annan
2,82,4fileadfisk ISumma djupfryst,

0,50,81fiskSaltad och kryddad w 0,00,10Fisk, torkad v 0,40,3Rökt fisk a 0,6 0,70fiskromKaviar beredningarandraoch av
1,41,91Sillkonserver 0exkl. kaviar ochslagFiskkonserver, andra
0,90,89 ÄFiskbullar

färdigiagadc ñskrätter,beredd fiskAnnan - . 1,91,5rñskbullar m.m. I- i . 0,90,8paneradeFiskñléer och fiskpinnar, l ,; . l 6,76,8914,9och beredd fiskSumma konserver -; . ..
saltadefrysta,och blötdjur, färska,Kräft- e 1,4 1,50,4Konservertorkade,och

1,20,8konserverade 0,3ellerblötdjur, bereddaKräft- och
Även1 djupfrystfisk ingårfiléad

2 ingårhärvattenbruketProduktioninom
1970-19903 redovisasförjämförbarameddeUppgifterna heltär som

ländernanordiskaskaldjur i deñsk ochkonsumtioncapitaTabell Per av
årochfärskvikt, kgpersonhel1980-1988 uttryckt som

1988198 0Land

1527Danmark
. 3129iFinland

119171368Islandl
4634Norge

, 3128Sverige . A Vjhushållsbudgetundersökrtingar1 frånUppgifter dataavser
51985-861978-79
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l4.2.2 Fiskkonsumtion i olika SOU 1993:103grupper

Uppgifter frskkonsumtionen i olika kan hämtas frånom hushållsbud-grupper
getundersökningar och individuella kostundersökningar. SverigeI genom-
förde SCB i samarbete med Livsmedelsverket 1989 undersökningen Hushål-
lens livsmedelsutgifter och kostvanor.

Av undersökningen framgår hushåll med äldre köperatt personer mest
ñsk. Barnfamiljer, främst ensamstående med barn, köper minst. Ide redovi-
sade mängdema ingår dock inte fisk konsumeras utanför hemmet. Utgif-som

för utemåltider varierar betydligtter mellan olika hushållstyper, varför uppgif-
inte speglar den totalaterna konsumtionen fisk och därför bör tolkas medav

viss försiktighet. Så har exempelvis ensamståendeen utgifter förstörst ute-
måltider

Skillnaderna mellan olika delar landet marginellär vad gäller de totalaav
inköpen. Däremot inköpenär laxñsk iövrestörst Norrland, vilketav sanno-
likt avspeglar den andelenstörre egenproduktion fritidsfrske förekom-som

Vissa skillnader för sillströmming.ävenmer ses
Undersökningen innehåller även uppgifter vad och hur mycket olikaom

ätit under sjudagarsperiod. Det framgår bl.a.personer barn mindreen äteratt
fisk än spridningen i intaget betydande.samt att är Andelenvuxna intesom
ätit fisk under veckan 5-20 %. Andelen högst bland ungdomarvar var samt
hos med kortmän utbildning eller tillhörande arbetarhushåll.

Undersökningen visar också ñskintaget tenderar ökai relation tillatt att ut-
bildningsnivå hos intemän, hos kvinnor. Samma tendens för socio-men ses
ekonomisk gruppering. Pensionärer fiskäter övrigaän och ensamståendemer
kvinnor med bam äter övrigaän kvinnor. I övrigt skillnadernaär relativtmer
små mellan regioner och hushållstyper. En viss tendens till högre konsumtion
iStockholms och Göteborgs tätortsområden kan skönjas. Jämför uppgif-man

intag med inköpsdata kanter de lågaom inköpen fisk blandnotera attman av
ensamstående hushåll med barn inte låg konsumtion. Dettamotsvaras av en
kan sannolikt förklaras med ensamstående och deras barn iatt utsträck-stor
ning dagensäter huvudmåltider utanför hemmet

14.2.3 Den fångstentotala tiskkonsumtionenoch ett av-
metodproblemen

Inledningsvis nämndes de statistiska metodproblemen kring ñskkonsumtio-
nationell nivå. Osäkerheten gäller bl.a. dennen totala fångsten. Detta fram-

går särskilt försökernär få uppfattning fritidsñskets betydelse förman en om
konsumtionen.

Om studerar den totala årliga konsumtionen Färskman sötvattens-t.ex.av
fisk finner den uppgick till 13 000 i slutetatt 1970-talet jämförtman tonca av
med 9 400 år 1989.ton

Även statistiken visar på nedgång så det ändå differensom ären storen
mellan den kvantitet sötvattensñsk det yrkesmässiga insjöfiskettassom av
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1993:103SOUcasötvattensfisk konsumerasfärsk200 och den kvantitetca 2 ton som
den fångadefrånblirDifferensen dessutom9 400 ton. än större om man

im-sötvattensfrsk,kustfångadSkillnaden bestårdrarkvantiteten exporten. av
Fri-Enligt studienyrkesmässiga fisket.i det ickefisk fångasport samt som

ochgädda, abborreomfattande fiske; bara gös-90 redovisastidsfiske ett
fångstuppgif-Fritidsfiskets300-13 900uppgå till 11beräknas fångsten ton.

Stor-användningen.förbehållangiven med vissti undersökningenärter om
mängderavsevärdaindikerar dock detleksordningen fångsterna äratt som

förvid 100 kiloSamtidigt har studienfritidsfisket. gränsändå satttas enav
fritidsfiskare.inte kan betraktaseliminera dematt somsom

fångstenvisarundersökning fritidsfisketMotsvarande finsk att an-avav
skänktessåldes ellermänniskoföda medan 10 %vändes 70 % direkt som

Även verkligadenvilketdel har troligen görbort. denna använts attmat,som
80 %.70 ochlivsmedel ligger mellanandelen använtssom som

fri-omfattandebl.a. till detSverige med hänsynKonsumtionen ñsk i är,av
dockfritidsfisket fårFångster fråntidsfisket, få klar bildsvår ansesatt av.en

folkhushållningen.ha betydelse förstor
kon-sig tillkunna slutajämförelser tordesvårigheterTrots göra attatt man
med10 åren,stabilt devarit tämligen undersumtionsmönstret senaste men

olika vanislag.förskjutningar mellansmärre

1960-1992, kgFigur l fisk, kräft- och blötdjur,Konsumtion per personav
och år
Kgperson
12

1Färsktisk10-

0. --,I i,
psl6

skaldjurKonserveradfisk och
4

liéad liskFryst:då2 .m

0 .,....,1...,...,..r.,..j...,... 1995199019851975 1980197019651960
1988inteheltfr.0.m.uppgifternaberåkningsunderlagetPågrund åröversynen avav

jämförbara år.medtidigare
ingårfrleadfryst fisk hår.1 skaldjurochFärska

Jordbruksverket1989-1992,Källa: Livsmedelskonsumtionen

fiskprodukter14.3 Djupfrysta

Djup-statistik frånilivsmedel redovisasdjupfrystaFörsäljningeni Sverige av
förföretaglevereratsfrysningsbyrån, registrerar de resp.avsomvarorsom
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försäljning djupfrysta livsmedeli detaljhandeln ellertill SOU 1993:103som storhushåll. Upp-
gifterna således enbart märkesvaror direkt imponeradeavser livsmedelsamt

säljs under handelskedjomassom eller importeras fárdigpackat.eget namn
Marknaden för djupfryst fisk och skaldjur har under perioden 1975-1992 ut-
vecklats enligt följande.

Tabell Marknadsutveckling djupfryst fisk och skaldjur 1975-1992av
TotalmarknadenÃr Djupfryst fisk, Djupfrystaton skaldjur, ton1975 25 700 7 835
1992 32 251 90017

DÅrKonsument
.1975 16 590 6 264

1992 19 832 13 523
2ÅrStorhushåll V

1975 9 110 1 571
1992 12 419 3774
1 Konsumentmarknaden
2 Storhushållsmarknaden
Källa: Djupfrysningsbyrån

Sammantaget har under perioden 1975-1992 försäljningen djupfryst fiskav
skaldjur, särskilt denresp. ökat lcraftigt För fisk har ök-senare varugruppen,

nin varit 25 % och för skaldjur fördubbling.en än Mönstret ärmer en unge-
fär det på såväl konsument- storhushållsmarknaden.samma som

K onsumentrrtarknaden för djupfryst fisk

Bristen på torsk och periodvis högt pris volymemaett gör för denna fiskatt
successivt minskar, denäven fortfarande den dominerandeär fiskarten.om
Alaska Pollack går fram Ävenmycket starkt alternativ till torsk. volymer-som

på djupfryst lax, rödspätta och sillströmmingna ökar. Hel och ñlead rå ñsk
har drygt 75 % den totala ñskvolymen i frysdiskama.av

Skaldjursförsäljningen visar på fortsatt uppgång under 1992. Det främstär
räkor skal 0001 ton kräftorutan med skal 350 ton ökar.samt Densom

surimiprodukter, stod stillnya 1991, ökar återigengruppen kraftigt tillsom
150 ton.

Storhushâllsmarknaden för djupfryst fisk

På storhushållsmarknaden minskade försäljningsvolymen djupfryst fisk med
2 % under 1992. Rå, hel och ñléad fisk ökade dock med ett procenten-par
heter, främst volymer forstörre Alaska Pollack, lax och rödspätta,genom me-
dan torsk, sej, sill Ökadeoch strömming och blåkveite minskade. gjorde ock-
så förstekta produkter medan panerade produkter och bulk fardiglagat fort-

Försäljningensatte skaldjuratt minskadetappa. påtagligt.av
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1993:103SOUåretDjupfryst -färskhet om

erfarenhetertidigaregår alla1992underutvecklingenmycket starkaDen emot
bl.a.detta kanFörklaringar tilllågkonjunktur.idjupfrystförsäljning enavav

följande:vara
sortimentet,delarbutik har påiprodukterpå djupfrystaPriset stora av-

stilla.ståttsänkts ellerfärdigmat,t.ex.
ökat.varianteroch antaletförbättratsharKvaliteten-

ob-har kunnatsvenska folketsförskjutning imycket snabbEn matvanor-
middags-samladeochsnabba luncherfler lätta,blir alltDet tyngreserveras;

basvaror hemma.på förädlademål byggda

strömmingsill ochKonsumtion14.4 av

livsmedel.viktigttid varitlångSverige underhar ioch strömmingSill ett
svenska yrkes-för detutgjort basendärmedsillströmming harFisket efter

särskilt intresse.därförströmmingochsill ärKonsumtionenfisket. avav
del tilltillgårfetthalt,högreoch haroftastVästerhavssill, större storärsom

direktkonsumtion.tillutsträckning gårströmmingeniberedning, medan större
sill-uppgifterställtFisk harSvenskRegleringsforeningen omsamman
ochimportochlandningar,Uppgifterna inkl.Sverige.ikonsumtionen export

visarResultatettill helimportochskettviss omräkningdär enexport vara.av
sillkonsumtion på över1980. Frånsedantendensnedåtgåendestadigt en

1992.000till 35minskat1980 har den50 000 tonton ca

1980-1992Sverigesillströmming iKonsumtionFigur av

Sverige 1992sillströmming i 1980Konsumtion av -
TonT° 000so000so

5000050000

4000000040

3000000030

0002020000

1000000010

00 1992198219831984198519861987198819891990199119801981
DIAGRAM8

9

sill-försäljningenår harmångaoförändrad undervarit relativtEfter ha avatt
sillinläggning-alltframför8 %. Detmedåret ökat ärinläggningar det senaste

orsakviktigEn ärförsäljningsökning.haft attglasburkar nyai storensomar
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produkter tagits fram har fallit väl Vidare har konsumentpriserna SOUsom 1993:103ut.
sänkts.

Färsk sill och strömming för minskningen sillkonsumtionen,svarar av
låga konsumentpriser.trots Detta påverkar hela kedjan. Yrkesfiskaren får då-

ligt betalt. Grossistemas och detaljhandlarnas marginaler blir så små att pro-
dukten blir närmast ointressant.

Omstruktureringen livsmedelshandeln orsakerna till det föränd-av en av
rade konsumtionsmönstret. Den traditionella ñskhandeln, sålde hel rundsom
fisk, har till del försvunnit. Tillgänglighetenstor färsk fisk och därmed
färsk sill strömming har minskat. Ett köpmotstånd kan märkas hos vissa kon-

bl.a. för fiskensumentgrupper, inte benfri,att denäven filead.anses om
Produktutveckling och marknadsföring medelär används för vän-som att

da den nedåtgående tendensen för sillströmming. Så har exempelvis de två se-
åren sammanlagt 4 miljonernaste kronor från prisregleringsmedlen avsatts

för produktutveckling sillprodukter. Under våren 1994 kommer Svenskav
Fisk 3 miljoner kronoratt satsa kampanj för marknadsföra produkteren att

sillströmming.av
lett projekt, delvis finansieras prisregleringsmedel,som samarbetar deav

svenska västkustfiskama och beredningsindustrin på västkusten med Insti-
för liv smedeisfoisktungtutct SIK. Projektet har mål förse markna-attsom

den, i första hand storhushållen, med färdiga baseraderätter på sillfärs.

Ökad14.5 avsättning svensk fisk produktutvecklingav -
Det finns antal livsmedelprodukterett stort bygger på fisk och fiskfärs.som
Att sönderdela fisken för Fiskbullargöra fiskpuddingochatt har gamlam.m.

Med införandet maskinell rensninganor. och avblödning, oftaav numera om-
bord, har hela kedjan från rund fisk till ñskfärs blivit möjlig effektivisera.att
Iden svenska ñskeflottan finns emellertid antal båtar lämnar vida-ett ston som

beredningssteg bli utförda i land på traditionelltre att vis. För insjöfiske la-är
ke underutnyttjad fisk, det gåren bra färsproduktergöraattsom av.

Med den ofta relativt goda tillgången fet fisk sillströmming och vi-som
kande tillgång på vitñsk görs ansträngningar för hitta användningsom-att nya
råden för fars eller från fet fisk. Det höga fettinnehållet, med benägen-massa
het härskna, och denatt mörka färgen den typiska smaken upphovsamt ger
till speciella problem. Vissa produkter sillbullar hör ihop med sill-t.ex.som

smak och färsprodukterIens eftersträvar liknaarom. traditionella vit-som att
fiskprodukter, exempelvis fiskpinnar, måste färg och från sillen borttasarom
eller maskeras.

Några riktiga genombrott för konsumentprodukter tillverkade fars från
fet fisk har inte ägt kanskeännu, beroende på den nuvarande tendensrum att

öka fiskkonsumtionenatt har handlat antingen traditionellamest fiskpro-om
dukter, surimi-baserade produkter eller hälsomedel. Institutet för livsme-rena
delsforskning framhåller det finns kunnande tillverka färdigaatt produk-ett att

och med hjälp olikater, utvecklingsprojekt och marknadspassadav en pro-
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1993:103SOUproduktiontill ståndfågoda möjligheterduktutveckling det finnasbör att en
sillfarsprodukteri Sverige.av

produktionenmed utvecklapågår arbeteutanför NordenBåde inom och att
övrigamedfortlöpande kontakterSIKSverige harfärsprodukter. Iolikaav

forskningsinstitutioner.europeiskaandrainstitutioner liksom mednordiska

fiskprodukterfisk ochKonsumtionsvärdet14.6 av

År frys-22 900färsk ñsk,53 900Sverige totalt1992 konsumeradesi tonton
16 000beredd ñskkonserverad ochproduktviktfiléer, 20054 samtta ton

10 700blötdjurkräft- ocheller torkadesaltadefärska, frysta, tonsamtton
kon-totalablötdjur. Denldäft- ochkonserveradeberedda ellerproduktvikt

Under perio-miljarder kronor.8,6motsvarade värdesumtionen 1992 ett av
och andrablötdjur inkl. konserverkräft- ochñsk1983-1992 harden samt

livsmedelskonsumtionen itotalaför % denberedningar 7svarat avca
Sverige.

ökning. Medstadiguppvisarpriser,i löpandeKonsumtionsvärdet, mätt en
1992 årstillkonsumtionsvärdet räknatskonsumentprisindex harhjälp uppav

1992,Konsumtionsvärdetbild.annorlundavilket någotpenningvärde, ger en
kronor780 miljonerminskning medreellinnebär8,6 miljarder kronor, en

1986-1989årenfisk. För över-konsumtionsvärde1983 årsjämfört med av
1992 års priser.i10 miljarder kronorkonsumtionsvärdetsteg

1983-1992, mkrñskprodukterfisk ochTabell Konsumtionsvärdet av
1992 års priserpriserLöpandeAr

346933551983
0191091461986
140108 2111989
566856681992

perio-underñskprodukter harochfiskKonsumtionsvärdet varugruppenav
livsmedelskonsum-totaladenvärdetpåden utvecklats sätt avsamma som

inne-bör1983 och 1992. Detta% mellanmed 8minskningtionen, dvs. caen
1980-underställningsinhar försvaratñskprodukter ifisk ochbära stonatt

1990-talet. Se tabellbörjantalet och i av

1983-1992, mkrlivsmedel totalt 1KonsumtionsvärdetTabell av
År års priser199;priserLöpande

134 827961761983
143 38498 9431986

1171239 7881441989
272 2721241992 124

ochtobaksvaror.alkoholhaltigadrycker1 läskedrycker,Exkl. malt,
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1993:103SOUfisk ochutrikeshandel medSveriges15

fiskprodukter

15.1 Import och export

egentliga impor-omfattar dels denfisk och ñskprodukterUtrikeshandeln med
landetsellervarupartier förs in grän-och dvs. de överutten exporten, som

ifångster direktför ilanddå svenska fiskareskerdels den export somser,
offici-inräknade i deninteutomlandsDirektlandningarutländska hamnar. är

ñsk-ingår utländskautförseluppgifter. Däremotutrikeshandelsstatistikensella
införseluppgiftema.landnin iares gar

utomlands ochdirektlandningarFiskestatistiken från SCB beaktar däremot
här-importuppgifterochuppgifter med delägger dessa export- somsamman

utrikeshandelsstatistiken se tabell 1.frånrör
utgjordesmiljarder kronor1991 300svenskaAv den totala importen ca

betydligtlivsmedel6%. stör-livsmedel ca Importen19 miljarder varavca av
importsidanlivsmedelinomDen störstaän varexporten. varugruppenre

skal-importvärdet. Fisk- ochtredjedel det totalafrukt grönsaker,och avca en
vilketmiljarder kronor,importerades för 2,7djursprodukter motsvararca

totala import-% deteller knappt 1livsmedelsimporten14 % den totala avav
värdet.

utgjordesmiljarder kronor1991 på 330Av den totala cavaruexporten ca
exportsidan 1991påproduktgrupp2 %. En viktig6 miljarder livsmedelav

försvarade1,0 miljarder kronorskaldjursprodukterñsk- och unge-somvar
totala0,5 % deteller knapptlivsmedelsexportenfär den totala17 % avav

Vattenbruk.kapitel l 1och iexponvärdet. Se importäven export
ochfiskochñskestatistik redovisas importSCB:s särskildaI export av

direktlandningar utomlands.fiskprodukter inkl.
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Tabell Import och ñskprodukter 1992 och 1991, fördelat SOU 1993: 103efterexport av
antal länder, och mkrett ton

Import Export
1992 1991 1992 1991
ton mkr mkrton mkr åum Inn

Danmark 33 141 600,4 35660 629,5 179322 436,1 98603
Norge 54976 086,1 563 499 011,31 3774 78,8 6614
Finland 446 11, 7 124 3 7 544 130,2 10182 s
Island 032 103,11 7 9 255 120,2 48 1 51
Sovjet. 315 9 1369 13,2 5 346 7,0 18751 h
Ryssland 1701 25,4 5 868 7,0- - -Tyskland 2443 35, 7 1441 27,5 5476 79,3 4 626
Nederl. 3670 98,3 3634 118,7 2130 22,8 3656
Österrike 750 22,5 1027- - - -Frankrike 144 4 63 3 803 23,0 1041
Spanien 108 9 1375 15,8 48 2 110 \Canada 4 602 128,0 2204 123,5 403 9 104
USA 7938 186,4 7 182 165,9 284 5,0 327
Grönland 2 63,314 8083 2 78,6 - - -japan 95 4 770 7 837 31,2 1 287 pS.Övriga
länder 20480 350,0 17708 350 8950 75,6 10432i

Summa 142874 2 711,7 142108 2668,3 222186 925,7 154921
Källa: SCB.Fiske 1992 En översikt-

Under 1991 importerade Sverige 142 000 fisk och ñskprodukter tillton ett
värde 2,7 miljarder kronor. Importen 1992 hade värde,av ca dvs.samma
2,7 miljarder kronor, volymen hade Ökat något till 143 000men ton.ca
Knappt 40 % Sveriges import ñsk- och skaldjurspnodukter kommerav av
från Norge till värde 1,1 miljarder lcronor. Danmarkett står för 23 %av ca av
importen, motsvarande 600 miljoner 1992.ca

Den svenska ñskeexporten omfattar huvudsakligen konserver och hel ñsk
huvudsakligen direktlandningar i mindre omfattning beredd fisk. Ex-samt

hel fisk domineras torsk och sill.porten Värdet den svenska ñskeex-av av av
understiger kraftigt värdet importen.porten Exporten 1992 926 miljo-av var

kronor, vilket innebar minskning från 1991 då 1,0ner miljar-en exporten var
der kronor.

Danmark står för 47 % exportvärdet fisk och ñskprodukter 436 mil-av av
joner kronor, följer Finland med 14 % 130 miljoner kronor. Exporten till
Norge drygt 8 % 79är miljoner kronor.

Import och sillströmming och torskexport av

Exporten domineras, nämnts sillströmming och torsk. I tabellsom ovan, av
2 redovisas import och dessa under perioden 1980-1992 iexport arterav
form färsk, fryst filéer,och dock saltad, konserverad eller på sättannat
förädlad fisk. I och med tulltaxenumren har ändrats from. 1988 försvå-att

jämförelser med tiden dessförinnan.ras
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1993: 103SOUTabell 1980-1992,Import och sillströmming och torsk tonexport av
och mkr
År siIlströmmingexport sillströmming import

totalt mkrtotalt mkrton ton
1980 597 152,2 120 0,461
1984 453 3,164 173,5 801
1988 19095 4,26 5741
1992 38593 72,0 174 0,8

Är torsk importtorskexport
totalt mkr mkrtotaltton ton

1980 30 117,412954 35,9 634
1984 30 160,1 857 105,3642 17
1988 25314 190,5 19218 171,8
1992 8 240 93,6 20384 215,3
Källa: SvenskFisk

Dessa siffror visar på nedgång för sillströmming torsk,exporten resp.en av
dock Sverigemed kraftiga svängningar mellan åren. För sillströmming är

Sverige nettoimportör torsk. Nettoexportennettoexportörer, ärmen en av av
sillströmming uppgår till 71 miljoner kronor medan nettoimporten torskav
uppgår till 122 miljoner kronor.

I det svenska prisregleringssystemet ingår bl.a. licenstvång för ochexport
import. färsk sillI praktiken har för förhindra importanväntssystemet att av
och torsk svenskproducerad funnits tillgänglig. På tid detnär ärvara senare
dock i import sill avslagits.enbart vid ansökningarstort sett av som

Import högförädladeoch livsmedelexport av

Exportrådet sammanställer statistik och import högförädladeöver export av
livsmedel. definieras förädlade produk-Detta Exportrådet industrielltav som

inte behöver någon vidareförädling i utlandet, dvs. produkterter som som
kan säljas direkt till konsument eller storhushåll. tabell 3 redovisasI exporten

högförädlade ñskprodukter ñsk. redovisas ochinkl. rökt I tabell 4 exportav
import mellan 1990 och 1992 högförädlade ñskprodukter, beredda ellerav
konserverade dock rökt fisk.

Tabell omrâde, 1991,Sveriges förädlade livsmedel på fisketsexport av
mkr

fisk Skaldjurs-Land Rökt Fisk och
konserver-

EFTA:
Finland 0,9 94,4
Island 0,6-Norge 0,4 36,1
âchweiz 25,30,4
Österrike 15,42,1

SummaEFTA 171,83,8
EG:
Belgien 0,1 1,6
Danmark 0,1 8,3
Frankrike 2,60,1
Italien 13,11,1
Nederländerna 0,90,2
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forts tabell 3 SOU 1993: 103
Land Rökt fisk Fisk och Skaldjurs-

konserver
Portugal 0,0 0,1

Spanien 0,1 1,8
Storbritannien 0,1 2,3

Tyskland 5,7 17,9
SummaEG 7,5 48,6

ÖVRIGA:
Canada 0,0 0,6
USA 0,3 3,3
Saudi-Arabien 0,0 0,1
Singapore 0,0 0,2
Australien 0,0 0,7
Japan 0,1 1,7
Sydkorea 0,0 0,1VÖvriga länder 0,2 8,0

ÖvrigaSumma 0,6 14,7
TOTAL EXPORT 11,9 235,1
Källa: Exportrådet

Tabell Import och högforädlade ñskprodukter 1990-1992,export mkrav
Import Export
1990 1991 1992 1990 1991 1992

kräftdjurFisk, och
iblötdjur 862,1 869,7 880,0 237,4 235,2 223,2

Källa: SCBUtrikeshandel

Av totala 247 miljoner kronor går huvuddelen tillexporten EFTA-ländema
71 %. Finland det främstaär exportlandet med sammanlagt drygt 95 miljo-

kronor. EG omfattar 56 miljoner kronor eller 23ner % den totalaav expor-
En nedgång kanten. i under perioden 1990svag till 1992noteras exporten

sammanlagt 6%. Bakom totalminskningcn döljer sig ökning exportenen av
till EFTA medan till såväl EG övriga länder minskat.exporten som

Importen högförädlade ñskprodukter dock betydligtärav större än expor-
Importen har också ökatten. under perioden 1990 till 1992 med sammanlagt

2 %.

15.2 Handeln på några viktigare marknader
avtalssituationen-

Villkoren för handeln med olika länder väsentlig delär vid bedömningenen
svenskt fiskes konkurrenskraft. I detta avsnitt redovisasav villkoren i de vik-

tigare avtalen. Som bakgrund redovisas något de årens utveck-en om senare
ling EG- BETA-marknaden.resp.
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SOU 1993:103påHandeln EG- EFTA-marknadenresp.

Medan den totala importen fisk och fiskprodukter varit relativt stabil underav
de åren har fallit. Värdet importen 1992 beräknades tillsenaste exporten av ca
2,7 miljarder kronor och till 0,9 miljarder kronor.exporten ca

De fem åren har betydligtobearbetade produkter varitsenaste exporten av
till EG-ländema till EFTA-ländema. 1992 obearbe-större Av årsän export av

tade produkter beräknas produkter för 314 miljoner kronor till EG och
72 miljoner kronor till EPTA.

bearbetadeFör produkter gäller det förhållandet. Medan statisti-motsatta
ken visar ökad till HETA-marknaden under denna period, harexport exporten
till EG förblivit på låg nivå 1992 års 181 mil-till EFTA beräknas tillexporten
joner kronor, vilket ökning från 146 miljoner kronor 1988. tillExpertenär en
EG uppgår till 53 miljoner kronor 1992, vilket ändå innebär ökningen svag
från 44 miljoner kronor 1988. Tullama viktigaste förklaringamadeär en av
till den begränsade bearbetade från Sverige till EG.produkterexporten av

Sveriges import från EG har under perioden 1988-1992 överskridit ex-
ÅrDet gäller såväl obearbetade bearbetade produkter. 1992 hadeporten. som

Sverige negativ handelsbalans för ñskprodukter EG 388 miljo-pågentemoten
kronor.ner

Sverige handlar främst med de nordiska länderna. består huvud-Importen
sakligen beredda produkter tillmedan det del oberedda produkterärstorav

exporteras.som
Sveriges konkurrensläge kan dock dramatiskt förändras vid EG-med-ett

lemskap, bör innebära omedelbart marknadstillträde och därmedett ettsom
avskaffande tullama inom EG.av

EES-avtalet

EES-avtalet innebär EG har tullfri tillgång till BETA-marknaden.hela Föratt
Sverige innebär avtalet tullfrihet för bl.a. torsk, torskfrléer och kaviarsubsti-

Vissa produkter betydelse för ñskerinäring undan-svensk dockärtut. storav
från avtalets tullfrihet, såsom sill, havskräfta.lax, malcrill, räkor ochtagna

För andra produkter innebär avtalet gradvis sänkning tullen ned tillen av
30 % dagens nivå. Regnbåge tillhör det fiskslag omfattas den grad-av som av
visa tullsänkningen.

Sverige-Island

Avtalet mellan EG och Island från 1972. sinaEG har successivt reduceratär
tullsatser för inhemska ñskprodukter från 1977. importenDen svenska av
torskrom uppgick under 1992 till värde 21 miljoner kronor. Det ärett av av

värde Sverige efter EG tillgång till tullfrimedlemskap i harävenstort att ett
torskrom från Island. Sveriges import salt sillñlé uppgick 1992 till 5,4 mil-av
joner kronor. EG-tullen på salt sillñlé 16 avskaffas EES-avta-%,är närmen
let träder i kraft.
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Sverige-Norge SOU 1993:103

EG och Norge har 1977 1986 gjort överenskommelser EG-tullarresp. om
olika fiskprodukter från Norge för fisk importeras till Norge frånsamt som
EG. Importen från Norge hel salt sill uppgick 1992 till värde 8,2 mil-ettav av
joner kronor. Där EG:s tull 12 %. Importen salt sillfiléär 12,6 miljo-av var

kronor. EG:s tull 16 %, avskaffas EES-avtalet träderiär kraft.närner men
Importen torskrom 1992 omfattade värde 20,7 miljoner kronor. EG-ettav av
tullen for denna produkt 1l %. ingårTorskrom bland de produkter iär EES-
avtalet där tullen sänks successivt till dess 30 % bastullen återstår.att av

Sverige-Färöarna

Färöarna har avtal med EG sedan 1974. De nordiska länderna har in-separat
gått olika former handelsöverenskommelser med Färöama. Sverige harav
medgivit tullfrihet eller tullnedsättrting för import på villkor frånsamma som
EFTA- och EG-länder, dock inte för beredda ñskprodukter enligt kap. 1604
och 1605 i tullstadgan.

Av Sveriges import från Färöarna fisk den delen 69 % 1991utgör största
till värde 37 miljoner kronor 1992. viktigasteDe produkternaett av ca ut-
gjordes filéer gråsej 06,5 miljoner kronor, torskñsk 4,7 miljonerav av
nor koktafrysta räkor skal 7,8 miljoner kronor.samt utan

Vid EG-medlemskap måste frihandelsavtalet mellan Sverige och Färö-ett
förhandlas För Sveriges del kan detta innebära kvantitetsbegräns-arna om. att

ningar införs för viss import importeras fritt, för vissa frskfrléert.ex.som nu
och för räkor skal.utan

Sverige de baltiska staterna-
Sverige och debaltiska har träffat frihandelsavtal under 1992. Sam-staterna
tidigt med frihandelsavtalen träffades jordbruksavtal i vilka beredda fisk-även
produkter ingår. Avtalen innebär Sverige tullfrihet kvantitetsbe-att utanger
gränsningar för bl.a. beredda ñsk- och skaldjursprodukter kap. 1604 och
1605. Enligt de gällande avtalen awecklar inte de baltiska staterna motsva-
rande tullar.

Den svenska importen ñskprodukter från Estland uppgick 1992 tillav
10,7 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor beredda fisk- och skal-var
djursprodukter. Från Lettland imponerades för 1,3 miljoner kronor varav
89 000 kronor avsåg beredda produkter och från 1,8Litauen för miljoner
kronor varav 128 000 kronor avsåg beredda produkter. tillExporten de
baltiska länderna uppgick sammanlagt till 150 000 kronor.

Sverige har begärt avtalen med de baltiska fortsättaskallatt staterna att
gälla vid EG-medlemskap.ett
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Sverige SOU 1993:103-Polen

Den svenska ñsk till Polen uppgick 1992 till 19 miljoner kro-exporten av ca
huvudparten 9,3 miljoner kronor bestod färsk eller kyld fisknor, varav av

nästan uteslutande strömming beredda ñskprodukter for 4,9 miljonersamt
kronor. Importen uppgick till 7,4 miljoner kronor. Den andelen utgjor-största
des ñskfiléer 3,8 miljoner kronor beredda ñskprodukter 1,8 miljo-samtav

kronor.ner
Enligt frihandelsavtalet mellan EFTA och vissa däribland Polen,öststater,

avskaffar EFTA-ländema alla tullar på fiskprodukter avtalet träder i kraftnär
Polen däremot avskaffar sina tullar successivt fram år 2001.t.o.m.

Sverige-Schweiz

Den svenska ñsk till Schweiz uppgick 1992 till värdeexporten ettav av
22,9 miljoner kronor. Den utgjordes beredd och konserve-mesta exporten av
rad fisk ca 18 miljoner kronor. En enskild produkt färsk sötvatten-stor var
fisk abborre, gädda uppgick till 0,9 miljonergös, kronor.som

15.3 De nordiska länderna ñskexportörersom

Av de nordiska länderna hör Danmark, Norge och Island till världens största
exportnationer.

Norden område står för 15 % världens totala ñskexport, dvs.översom av
tillsammans Norden världens klart ñskexportör. Värdetär största nettoex-av

utgjorde 1990 36 miljarder kronor.nästanporten
Av de nordiska länderna har Danmark de exportvärdena för ñskpro-största

dukter följt Norge. Danskar-na hartätt under l980-talet, hjälp frånutan ettav
starkt växande vattenbruk, nått starkare exporttillväxt Norge.änen

Exportmönster

Danmark har relativt inslag bearbetade produkter i sin vil-ett stort export,av
ken femtedel exponvärdet. Andelenutgör har ökat under l980-ta1et.en av

Norges de sista tio åren har karaktäriserats kraftig ökningexport av en av
försäljningen färsk frystoch obearbetad fisk. Försäljningen odlad laxav av

för l3 Norges totala exportvärde.svarar ca av
Islands försäljning ñskvaror har varit starkt dominerad ñléproduk-av av
Filé och block har stått för 40-50 % de totala exportvärdena. harDetter. av

varit stabil tillväxt i exportvärdena färsk ñsk.en av
F exportbildäröarnas sammanfaller i drag med Islands. Båda länder-stora
har filéprodukter grund för Dessutom har försäljningenna exporten.som av

färsk fisk ökat, bl.a. ökad produktion odlad fisk.genom av
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SOU 1993:103Ensidigheten i Grönlands fångstunderlag återspeglas i landets frskexport,
dominerats skaldjur, dvs. räkor. andra exportkategorin någor-Densom av av

lunda storlek torskprodukter.är
Utmärkande för Sveriges frskexport 1980-talet varitunder har relativten

fallande kurva för försäljning färsk fisk, uppgång isett exportenav en av
fryst fisk och stabilganska exportandel för beredda och konserveradeen pro-
dukter. Den i 1990 tillbakagång-största svensk export trotsvarugruppen var,

färsk fisk. Försäljningen färsk torsk till utgjorde 19 %Danmarken, av av
Sveriges totala 1990.exportvärde

Finlands ñsk och fiskprodukter lägst bland de nordiska länder-ärexport av
och dessutom ganska instabil. svängningarna i försäljningen har reflekte-na
betydande svängningar i enskilda produkter.rat exporten av

Exportmarknaden

Den nordiska fisk och frskprodukter äri hög grad prägladexporten av av ex-
färsk fisk till den europeiska marknaden och i högre gradännuporten av av

leverera råvaror och halvfabrikat till den industriella marknaden EG.iatt
En växande del den europeiska fiskeindustrin sig frånhar ställtav om en

produktion grundad på det landets råvaruförsörjning till använda im-attegna
porterad råvara. Genom dirigeras råvarorna från områdenavancerat system

Nordatlanten, Alaska, Sydamerika efter just-in-time principen såsom attosv.
fabrikerna undviker de störningar i råvaruförsörjningen säsongsvariatio-som

förorsakar.nema
Den marknad många nordiska frskproducenter uppfattar mycketsom som

intressant marknaden för bekvämlighetsprodukter, exempelvis utportione-är
rad benfn fisk i förpackningar eller fárdigrätter med frskinnehåll. Dessa varor

i hög gradär produkttyper önskar få i fångstregionemabearbetasom man ,
bl.a. följande skäl:av

Med dessa produkter kan bidra till upprätthålla sysselsättningen iattman-
områden starkt beroendeär frskesektom samtidigt sysselsättning-som av som

går i fångstledned och beredningsindustri.en
En avancerad produktion möjligheter till differentieradmer ger en mer ar--

bctsmarknad.
Det möjligt uppnå fortsatta vinster i de nordiska fångstområdenaär att ge--
vidareförädling.nom

15.4 lnköpsallianser

En faktor kraftigt påverkar marknadssituationen den koncentrations-ärsom
dagligvaruhandeln genomgår i alla europeiska länder. Genomprocess som

sammanslagningar har kedjeföretag vuxit kraftigt åren, medan de-de senaste
marknadskraft i köpkraft vuxitbetydelsen samlad förhandlings- och harras

kraftigare. De sig i inköpsor-ännu supennarknadema har slutitstora samman
ganisationer för i förhandlings-stå starkare livsmedelsindustrinännu änatt

160Utrikeshandel15Kapitel



situationer. För närvarande finns SOU 1993:103det 15 sådana organisatoner, AMSt.ex.ca
Associated Marketing Service AG ligger i Schweiz och omfattar tiosom

livsmedelskedjor i tio olika europeiska länder, bl.a. ICA i Sverige. Orga-stora
nisationen etablerades 1988. Målsättningen for AMS är:

utveckla produkteratt nya-
utveckla märkenatt egna-
få industrin producera vad sammanslutningen har användning föratt att-
skaffa sig själv djupare insikt i produktkvalitetatt en-
rationalisera logistikenatt-

produkternas utbredande i hela Europaatt garantera-
främja marknadsföringen initiativatt genom gemensamma-

fram och utbyta marlmads- och produktinformationatt ta-
fram produkter med den kvaliteten till det lägstarätta prisetatt ta genom-

inköp och till viss del också långtidsavtal.stora en genom

Av de 100 produktgrupper AMS arbetar med köper ICA in 25 försom attca
täcka sina behov, både inom storhushálls- och detaljhandelssektorema. ICA
har tillsammans med Danske Superrnarked och Kesko utformat inköps- och
fraktavtal med Italien, Grekland, Kina, Thailand, Indonesien och Hongkong.
De två andra svenska dagligvamblocken Dagab och KF har liknande samver-
kan inköpsallianser.genom

En orsak till detaljhandelskedjomas tillväxt och Övertagande industrinsav
styrande position dess kunskapär marknaden. Inga marknadsundersök-om
ningar kan i detaljeringsgrad sig med demmäta dagligen kan utföras medsom
hjälp streckkodema i butikerna. Denna informationsteknologi handelnav ger

starkt redskap det gäller optimeranär varuutbudetsett sammansättning.att
Att samordna konsumenternas önskemål från flera länder har emellertid

sina problem. Olika länders specifika krav pâ produktens utformning, för-
packningsstorlek och den information skall finnas på förpackningen ärsom
några exempel många handlare komma naturligasätta gränsertrossom av att
för samköp under många år framöver.
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SOU 1993310316 Forskning och utvecklingsverksamhet på fiskets
område

16.1 Nuläge

Fiskeriverket Skogs- jordbruketsoch och forskningsråd SJFR till-svarar
för sammanhållet forskningsprogram fiskets område. Ansva-ettsammans

fördelat så Fiskeriverketär skall främja forskning och bedriva undersök-ret att
ningsverksamhet, medan SJFR:s stödja grundforskning och till-är attansvar
lämpad forskning. Utöver detta medel till grundforskning från Natur-ävenges
vetenskapliga forskningsrådet NFR och Forskningsxådsnämnden FRN.
Miljöanknuten forskning fisk kan också få bidrag från Naturvårdsver-rörsom
ket SNV. Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK stöder bransch-
anknuten forskning vid Institutet för livsmedelsforskning SIK.

Den tillämpade forskningen och undersökningsverksamheten bedrivs vid
Fiskeriverkets laboratorier havsfiske, lcust- och sötvattenslaboratoriet.tre -

Universitetsforskningen splittrad. Förutom Lantbruksuniversitetetsär vat-
tenbruksinstitution i Umeå finns ingen institution speciellt för ñskforskning.
Detta innebär fiskforskning bedrivs flertalvid institutioner i regelatt ett av
små forskargrupper med de begränsningar detta innebär. Beträffande forFoU
vattenbruk kap.11.ävense

SJFR:s och Fiskeriverkets tillstöd biologisk forskning vid universitet och
högskolor har under perioden 1983-1992 uppgått till totalt 71,5 miljoner kro-

och fördelats enligt följande:nor

Genetik 2,9 mkr
.Fiskevård 2,8

Vattenbruk 12,5-
Sjukdomar 11,3
Fysiologi 31
Algfysiologi 0,8
Ekologi 21,0
Molekylärbiologi immunologi 3,4
Toxikologi 1,9
Miljö 1,1

.
Utöver ovanstående fomingsinsatser har SJFR finansierat forskartjänster
inom följande områden:

Fiskendokrinolgi
Marina algers biologi
Näringsfysiologi
Experimentell fiskekologi
Sjukdomar i vilda populationer
Marina makroalgernäringsfysiologivattenbruk upphört
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1993:103Stöd till SOUteknisk forskning och utveckling inom fiskets område har i större om-
fattning givits först fr.o.m. 1989.

Tillsammans med SJFR Fiskeriverketstödjer tekniska projekt sedansom
1989 fått stöd med sammanlagt 7,3 miljoner kronor inom följande område:

Fartygsutvecklingekonomi, säkerhet
Redskapsutvecklingselektivitet, effektivitet

iHantering ombord
Förädling
Arbetsskador

SJFR finansierar forskartjänst inom området fartygsredskapsteknologien
knuten till Lindholmen Utveckling Göteborg.AB i

Fiskeriverkets forsknings-, undersöknings- och monitoringverksamhet om-
sluter omkring 55 miljoner kronor år. detta ingår också driften Fiske-Iper av
riverkets två forskningsfartyg. Verksamheten finansieras till 40 % verketsav
budgetmedel, i övrigt frånmedel bl.a. forskningsråd, Nordiska minis-genom
terrådet, SNV vattenavgiftsmedel.samt

Verksamhet bedrivs förutom vid havsfiske, kust- och sötvattenslaborato-
Älvkarlebyriet, vid forsöksstationema i och Kälarne vid verketssamt ut-tre

redningskontor. följerHär kortfattad redovisning viktigastede arbets-en av
fälten.

Havyiskelaboratoriet
Resursövervakning Fångstanalys fisk och skaldjurav

Hydroakustiska Översikter pelagisk fiskav
Beståndsuppskattning
Rekryteringsundersölaiingar

ÖstersjönFlerartsmodeller i och Västerhavet

Biologiska studier Beståndsseparation hos sill
Studier tillväxt och fetthalt hos sillöver
Reproduktionsbiologi hos ñsk och kräfta i

Västerhavet
Experimentella studier rörande havskräfta
Hummerns ekologi
Övervakning fisksjukdomarav
Överlevnad bland plattfiskarunga

Miljöstudier Fisk, havskräfta miljöoch i Västerhavet
Öresundsbron
Hydrobiologiska studier i Skagerrak
Sjukdomar och parasiter hos fisk

Akvakultur Odling och utsättning främst torskav
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1993:103Rcdskapsförsök SOUTrålningseffckter på bottenstruktur och bottenfauna
Selektionsförsök med trâlar

K ustlaboratoriet
Rekrytering Rekryteringsmodeller

Prognoser
Åtgärder

Fisktillgångar Resursskattningar
Utveckling fiske fiskhantexingochav
Utveckling fritidsñskeav

Miljöstömingar Refcrensomráden
Recipientundersökningar
Miljölarm och miljökonsekvensbeskrivningar

ÄlvkarlebySötvattenslaboratoriet inkl. och Kälarne
Sjölevande ñsk- och Nationellt provñskeregister

Övervakningkräftpopulationer i forsurade och kalkade vatten
Fiskevårdsätgärder i kalkade vatten
Introduktion signalkräftaav
Introduktion av
Inomartskonkurnens hos lcräftor
Odling kräftor i Norrlandav

De sjöarna Pelagiska ñskbeståndstora
Utvecklingen âlbeståndav
Gösundersökningar i Hjälmaren
Siklöjans tillbakagång i Mälaren
Fiskmärkningar

Högproduktiva sjöar Sjörestaurering och effekter mörtreduktionav
Ålproduktion

Nordliga laxñskar Rödingartkomplexet
Rödingñskcvård i sjöarreglerade
Bevarande genetiska hos istammarav resurser

odling
Utveckling djupfrysningsteknik för genbankav
Ekologisk karakterisering stammarav
Utsättningsforsök med öring
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SOU 1993:103Strömlevande ñsk Nationellt elñskeregister
Styrfaktorer för ñskfaunan i strömmande vatten
Livshistoriestrategier och populationsdynarrtik hos

havsvandrande öring
Experimentella beteende-ekologiska studier av

örin i strömmande vatteng
Uppföljning miljö- och ñskevård i strömmandeav

vatten

Utredningskontoret:
Rekryteringen hos vilda lax- och havsöringbestånd

förstärkning lax-Metodutveckling för och havs-av
öringbestånd

Studier ñskvandringav
Utvärdering ñskvägarav

kustñskets omfatt-Undersökningar insjö- ochav
ning och struktur

Undersökningar effekter utbyggnader i vat-av av
på fisk och fisketen

Effekter miljostömingarav

16.2 Framtida behov

Nationellt perspektiv

Den utvärdering Fiskeriverket SJFR genomförde 1987 pekade påoch tresom
områden inom vilka ñskforskningen behöver förstärkas, nämligen ñsksjukdo-

molekylärbiologi fiskekologi. ocksåoch Utvärderingen framhöll beho-mar,
organisera tvärfackligavet attav program.

Sjukdomssituationen för såväl fisk blivit mycket allvar-odlad vild harsom
lig under de åren. kassodlingar sjukdomarFör kustbaserade utgörsenaste ett

Ävenhot möjligheterna huvud verksamhet.bedriva lönsamövermot att taget
i övriga odlingar sjukdomar hot, möjligheternautgör ävenett stort attom sane-

anläggningarna relativt förebyggande sprid-goda. Forskning kringärra av
ning viktigt område liksom forskning kring problemet smitta mellan vildär ett
och odlad fisk. studierKvantitativa och kvalitativa epidemiologiska och kart-
läggningar förnödvändiga utveckling vattenbruk.är en av

Forskning i sjuk-syfte kartlägga förhållandet mellan miljön ochatt yttre
domsfrekvensfunktionsrubbningar fått myck-viktigt områdeär annatett som

hög aktualitet kringsjukdomssyndromet M74. Forskninget genom upp-
komsten sjukdomen, förmodas miljöbetingad, ochkräver storaav som vara
snabba insatser. Följdproblemen för bestånden också särskil-rädda kräveratt
da forsknings- undersökningsinsatser främst inom genetikomrâdet.och Rege-
ringen har miljo-under hösten 1993 beslutat Fiskeriverket får använda 4,5att
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1993:103kronor SOUvattenregleringsmedel till FoU-verksamhet laxens fort-ner av om
bestånd.

Situationen ansträngd för många ekonomiskt viktiga Fiskbestånd. Sär-är
Östersjönsskilt svårt läget för torskbestånd.är Detta ställer krav på vidare ut-

veckling och ökad säkerhet i de beståndsprognoser Metod- ochgörs.av som
modellutveckling inom detta område därför angeläget. svåra situatio-Denär

det också angeläget utvecklagör metodiken för odling och utsättningnen att
marina Odling torsk har påbörjats vid Fiskeriverkets havsñskela-arter.av av

boratorium i samarbete med Stockholms universitet övriga nordiska län-och
der. Andra aktuella plattñsk och hummer.ärarter

Förändringar i fiskets situation det nödvändigt utvecklingsinsatsergör att
riktas det kustnära fisket och insjöñsket. Forsknings- och utveck-motmer
lingsinsatser behövs inom brett fält. Kust- och insjöfiskets förutsättningarett

område kräverär tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingspro-ett som
med koppling till näringen. sådantnära Inom bör studerasgram ett program

fiskresurser, flSkCVåId, fångstmetoder, fiskhantering, beredning, distribution
och marknadsföring. Såväl biologiska tekniska måste ingå.aspektersom

Forskning kring ekonomiska aspekter knutna till yrkesfiske, resursutnytt-
jande, fritidsñske och turism förekommer knappast alls i dag. forsk-Detta
ningsbehov klart dokumenterat och behovet tordeär öka vid svenskt med-ett
lemskap i EG. En ñskeriekonomisk FoU-kompetens måste frånbyggas upp
grunden.

Genom EES-avtalet och svenskt medlemskap i EG kommer denett sven-
ska fiskerinäringen i konkurrenssituation. Sverige utnyttjar i pådagen ny
grund avsättningsproblem inte sillströmmingkvoterde tillgängligaärav som

Östersjön.i Produktutveckling för finna för fisk-användningsområdenatt nya
råvara från det i dag svårt få avsättning for mycket angelä-är ärarter attsom

ÄvenDet gäller i första hand sillströmming, småñsk.get. ävenmen annan
kvalitetsaspekter på råvaran förväntas bli viktigare och få genomslag istörre
priset i framtiden.

Förbättrad selektivitet i redskap nödvändighet for långsiktigt opti-är etten
malt resursutnyttjande. Förutom den resurshushållande aspekten detärrent

ekonomiskt intresse för fiskeföretagen slippa hantera oönskad fiskav att om-
bord. Resursema inom fiskeritekniskaden forskningen små jäm-mycketär
fört med i grannländema. Utvärderarna fann den låg på absolut minimi-att en
nivå.

Inom sötvattenområdet kan ökade FoU-insatser kring kräftodling, både
intensiv och extensiv sådan, förväntas snabba resultat. finnsDet storge en
potential för inhemsk kräftproduktion, minskaskulle kunna den i dagsom

importen.stora
Frågor kring bibehållande den biologiska mångfalden bevarandeochav av

och har hög aktualitet och kräver ökade biologiska och genetis-arter stammar
ka kunskaper. Närmast berörs i dagsläget. Hit hör ocksåsötvattenarter pro-
blematiken kring fiskevårdsmetoder för återställande skador, kraft-t.ex.av
verksutbyggnadens inverkan på rödingbestånden. S.k. biomanipulering av
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sjöar område ñskforskningen SOU 1993:103är där direkt kan bidra till miljövårdan-ett annat
de åtgärder. Monitoring fiskbestånden del miljöövervakningenav som en av

fåväntas betydelse. Understörre år har FoU-insatser avseende fiske-senare
vård i rinnande fått ökade viktigtDet kunna bibehållaärvatten att ettresurser.
kvalificerat FoU-arbete inom detta område då efterfrågan sportfiske i ström-
mande kan förutsättas öka betydligt.vatten

Nordiskt perspektiv

Nordiska ministerrådet stödjer och bidrar till samordning nordisk fiskeri-av
forskning knuten främst till näringen. Ministerrådet prioriterari gällandenu
forskningsprogram följande områden:

F lskereglering och förvaltning med utveckling bl.a. flerartsmodeller förav
underlag för regional förvaltning.att ge

Redskapsutveckling för ökad selektivitet och minskad bifångst och dödlig-
het;
Odling och marina förutsättning stärka naturliga bestånd;arter attav
Produktionsteknologi, bl.a. kvalitetsfrågor och ökad förädlingsgrad.

Svensk ñskforskning ligger väl i linje med Nordiska ministerrådets prio-
riterin gar.

E uropiskt perspektiv

EG:s gällande FoU-program inom ñskesektom prioriterar följande områden:
iskeregleringar:F Undersökningar beståndsstorlek och beståndsfördel-av

ning, utveckling flerartsmodeller med tillämpning i ñskereglerin under-av gen,
sökning miljöproblem påverkar bestånden.av som

Fiskeriteknik: Enerigbesparande åtgärder, artselektivitet hos redskap,
fångstkvalitet.

Akvakultur: Studier tillväxt i tidigt stadium, kostnadseffektivitet vad gäl-av
ler ñskfoder, sjukdomar, genetiska undersökningar och bevarande, interak-
tion mellan miljö och odlad fisk, smoltkvalitet.

Produktutveckling: Teknik för hantering, lagring, och packning,process
utvinning ätliga proteiner och andra komponenter fisk och skaldjur, kon-av ur
sumentreaktioner och efterfrågan.

ÄvenEG:s särskilda fiskprogram riktat näringen. här finns godär mot en
samstämmighet med det svenska fiskforskningsprogrammets näringsanknut-

del.na
Problemen inom fisket kan delvis härledas till inte har tillämpatatt man en

helhetssyn inom fiskeripolitiken. Det behövs integrering struk-en resurs,av
marknads- och ekonomiska frågor. Detta ställer också krav forskning-tur,

där biologisk och teknisk forskning måste kombineras med ekonomisken
och sociologisk forskning.
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1993:103SOUFiskets17 betydelse

17.1 Fiskets bidrag till bruttonationalprodukten

Sedan 1950 nationalräkenskapemahar beräknat produktions- förädlings-och
värdet för fisket. Produktionsvärdet SCB:sredovisas i statistik Saltsjö-över
fiskets fångster. Till detta läggs insjöfiskets Efterproduktionsvärde. avdrag
för beräknade kostnader för förbrukningsmaterial, emballage, is, bränsle, re-
parationer erhålls förädlingsvärde. fisketsDetta bidrag till brut-utgörettm.m.
tonationalprodukten, BNP.

I tabell 1 redovisas fiskets förädlingsvärde under perioden 1950-1991.
Utvecklingen redovisas också iñgur 1. Av tabellen framgår fiskets föräd-att
lingsvärde högst vid 1960-talets mitt. Därefter har värdet fluktueratvar som
på lägre nivå. Lägsta forädlingsvärdet 1978 innebarnoterades och änen mer

halvering från toppåret 1963. främsta till nedgångDen orsaken dennaen var
den begränsning det svenska fisket fått vidkännas i Skagerrak och Nord-som
sjön. Därefter har långsam ökning skett.en

Tabell Fiskets Förädlingsvärde 1950-1991, i löpande och fasta, 1980 års
priser.

Produktionsvårde .Förädliugsvärde
årsLöpande 31980 årLöpande 1980

GAr priserpriser priser priser:1950 1.15 533- 74 246.
.1955 153g 108640 394

.i1960 197 772: 133 478.1965 306 ;1007- ;224 706:T g:, .1970 247 7605 2163 519v1975 287 491 206 314
1980 597 S97. 370 370
1985 907 637 567 427
1990 1931 762 546777
1991 7011162 748 492

CentralbyrånKälla: Statistiska
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Figur l.Fiskets förädlingsvärde 1950-1991, SOUi löpande 1993: 103och fasta, 1980 års
priser, mkr
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17.2 Fiskerinäringens omfattning Sverigei

l7.2.l Yrkesfiskarna i Sverige

Enligt den officiella statistiken 1990 antalet yrkesfiskare inkl. binärings-var
fiskare 3 823, 350 fiskare bedrev sötvattenñske. Antalet yrkesfiskarevarav
enligt SBC:s statistik, dvs. fiskare har minst halva sin inkomst frånsom
fiske, 1990 3 250, vilket innebar yrkesfiskarkåren har minskat medvar att
16 % i jämförelse med fiskeriräkningen 1985. Biyrkesfiskare definieras med

lägsta infiskningengräns under år. Denna 1990 30 000 krgränsen ett var
år 1985 10 000 kr. Yrkesfiskamagränsen finns redovisat inärmarevar
kap. 8 De fiskande.

flestaDe yrkesfiskarna verksamma på västkustenär 42 % Viktigaste.
länet Göteborgsär och Bohus län där 1 145 yrkesfiskare verksamma. Avär
binäringsfiskama drygt 50 % verksammaär ostkusten.

Tabell Antalet fiskare den 1januari 1990 fördelat på län
Län Yrkesfiskare Binäringsfiskare Summa fiskare
Saltvattenfiskare 3 007 466 4733
Stockholms 1l 1 34 145
Uppsala 35 8 43
Södermanlands 32 5 37
Östergötlands 61 38 99
Kronobergs 2 2-Kalmar 286 62 348
Gotlands 147 46 193
Blekinge 357 39 396
Kristianstads 214 20 234
Malmöhus 162 30 192
Hallands 227 6 233
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1993:103SOUforts. tabell 2
Binåringsfiskare SummaYrkesfiskare fiskareLän

jbg 225Bohus 1145 80 1o
2Alvsborg 2 - 82Gävleborgs 70 12

Västernorrlands 41 8039
50Västerbottens 26 24

89 23Norrbottens 121

Sötvattenfiskare 350243 107
Stockholms 9 101
Uppsala 12 12-Södermanlands 33 374
Östergötlands 12 4 16
Jönköpings 2 3 5

15Kronobergs 8 7
Kalmar 11-Kristianstads 3 1 4
Malmöhus 1715 2
I-1allands 1 1-Alvsborg 1 12l 1
Skaraborgs 58 7 65
Värmlands 3227 5
Orebro 3118 13
Västmanlands 26 8 34

6 8Västernorrlands 2
Jämtlands 11- 2Västerbottens 2-Norrbottens 6 41 47
Summa fiskare 250 573 3 8233
Källa: SCBFiskeriräkningen januari 1990den1

K medflest antal fiskareommuner

Av ñskenräkningen 1990 femton har flestframgår vilka kommunerna som an-
Öckerö.tal fiskare. Västkusten dominerar med kommuner Göteborg ochsom

Tabell flest fiskare 1990Kommuner med antal
Kommun Yrkesfiskare Binäringsfiskare Summa fiskare

FR90 FR85
l Göteborg 339 394 3467

Öckerö 2852 269 333 16
3 Gotland 46 193147 171

185Karlskrona 169 164 211
5 Simrishamn 166 171182 5
6 Sölvesborg 16 159143 171

1507 Tanum 138 129 12
8 10 142Sotenäs 132 159
9 139Varberg 135 154 4
10 109Borgholm 93 101 16
11 103Västervik 79 93 24

9712 Tjörn 83 89 14
13 93Strömstad 83 91 10

Falkenberg 5214 7152 -15 52Trelleborg 44 54 8
Källa: 1990 1985SCBFiskeriräkningen januari 1990. ñskeriräkningenden 1 FR resp
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Antal fiskare och dess andel befolkningen SOU 1993: 103av

Räknat på länsnivå finns den andelen fiskare Gotlandsstörsta i och Blekinge
län. Som fiskare här yrkesfiskare och binäringsfiskare.avses

Tabell Län med andel fiskarestörsta befolkningenav
fiskareAndel av

befolkningen i
Län fiskareAntal länet, %
1. Gotland 193 0,34
2. Blekinge 396 0,26
3. Göteborgs och Bohus l 225 0,17
4. Kalmar 349 0,15
5. Hallands 234 0,09
6. Kristianstads 238 0,08
7. Norrbottens 159 0,06
8. Västernorrlands 88 0,03
9. Södermanlands 74 0.03
10.0stergötIands 115 0,03
Källa: SCBFiskeriräkningenden l januari 1990

Kommuner med andel fiskarestörst

[följande tabell redovisas de femton kommuner har den andelenstörstasom
fiskare i förhållande till folkmängden. Som fiskare här yrkesfiskareavses
och binäringsfiskare.

Tabell Kommuner med andelen fiskarestörsta befolkningenav
fiskareAndel av

befolkningen i
Kommun Antal fiskare %kommunen,Öckerö 285

q2. Sotenäs 142i o3. Tanum 150
u.4. Sölvesborg 159

5. Borgholm 109
6. Strömstad 93

Simrishamn7. 171
8. Tjörn 97-Valdemarsvik

allâgtlând1 e log 16. 193
u12.Karlsk1ona 185
u13.Lysekil .45e. o14.Varberg1 139

liMörbylâñga 38
Källa: SCBFiskeriräkningenden januari1 1990

De kommuner med andel fiskare återfinnsstörst i Göteborgs och Bohus län
Öckerö,med Sotenäs och Tanum i topp.
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1993:103SOUandel fiskareFörsamlingar med störst

tabellnedan iredovisasfiskarehar andelförsamlingarDe femton störstsom
Med fiskaretagits med.fiskare harmed minst tioEndast församlingar av-

binäringsfiskare.yrkesfiskare ochhärses
betydelse. Denlokalafiskets störstasammanställningen framgårAv stora

Stock-iVärmdö kommunfinns i Möja iförsamlingsnivåfiskare påandelen
% fiskare5församlingar med är6 % fiskare. Andra överholms län nära

Östergam iVästerviks kommun,Gotland. VästmmTjärnö i Strömstad och
befolkningen.fiskare4 %Smögen och Styrsö har över av

befolkningenfiskareandelenTabell Församlingar med största av
fiskareAndel av

ibefolkningenKommun
%Antal församlingen,fiskareFörsamling och län

21Värmdö ABMöja. 56OTjärnö Strömstad
Östergam 21Gotland I

31Västervik HVästrum
O 70SotenäsSmögen

158Göteborg OStyrsö
41Västervik HLoftahammar
30Söderköping ESankt Anna a35Borgholm HBöda v n. 64Grebbestad O10. Tanum a11O11 Mollösund Orust.12.ÖstIa 36Sirririsharrm LHoby
53O13;Rönnängi Tjörn
42K4. S lgarlslcrona1 turkö

285015. Öckerö Ockerö
SCB januari 1990Fiskeriräkningenden1Källzu

län,Blekingelän,Bohus län, KalmarGöteborg ochAv tabell 6 framgår att
fisketdärkommunerStockholms län harochGotlands Kristianstads länlän,

församlingsnivå.påsärskilt framträdandeär

l7.2.2 Vattenbruket

fördelningenlänsvisasamtliga län. Denfinns iinom vattenbruketFöretag
totalt minskat1992 harföretagAntalet1991 1992 framgår tabellresp. av

453.1991, från 462 till9 företag sedanmed

19911992 ochläninom vattenbruketTabell Antal företag per
företagSummaLän

19911992
16 17Stockholms

. 76Uppsala
. 10Södermanlands 11.

29v31Ostergötlands
67Jönköpings

1820Kronobergs
32. 32Kalmar
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forts. tabell7 SOU 1993: 103
Län Summa företag

1992 199lGotlands 6 4
Blekinge 26 23
Kristianstads 18 22
Malmöhus 25 26
Hallands 22 16
Göteborg Bohus 11o 18
Alvsborg 13 10
Skaraborgs 18 13
Värmlands 11 14
Orebro 1l 8
Västmanlands l 2
Kopparbergs 22 22
Gävleborgs 17 16
Västernorrlands 17 24
Jämtlands 53 54
Västerbottens 25 26
Norrbottens 34 45
Hela riket 453 462
Källa: SCBVattenbmk 1991och 1992

Flest vattenbruksforetag ñnnsi Jämtlands län, sammanlagt 53 företag 1992.
Av dessa 36är inriktade odling matñsk, de övriga inriktadeärav sätt-
tiskodling. Av Norrbottens läns 34 vattenbruksforetag bedriverst. 23 matrisk-
odling. Västerbottens län och Kopparbergs län har vardera 14 företag med in-
riktning på sättñskodling. Malmöhus län har flest företag med odling kräf-av

17 företag, Kalmar Östergötlandstor län har 15 företag och län har 13 före-
Musselodling bedrivstag. enbart företag i Göteborgstre och Bohus län.av

Statistiken innehåller inga uppgifter antal anställda. Antalet anställdaom
växlar, framför allt beroende odlingens storlek och läge. Till det kommer

flertal tillfällenett hjälpnär behövs, exempelvisextra vid räkning fisk,av
och flyttningtvätt och slakt.nät Verksamhetenav sysselsätt-ävengenererar

ning i form kläckerier, importtransporter, foderav Vidare kanav m.m. mat-
ñskodling ha lokal marknad försörja med tiskforsäljningen att i gårds-egen
butik eller fiskbil. Andra odlare har sin försäljning via grossister.

En odling på 75 matñsk behöverton uppskattningsvisca skötas 1-2av
En samlad bedömningpersoner. vid handen det svenska vattenbruketger att

bör sysselssätta i storleksordning 300 â 400 personer.

l7.2.3 Förstahandsmottagare

Den ñsk förs iland i Sverige köps huvudsakligensom in 160 första-av ca
handsmottagare. Förutom de fyra fiskauktionema förstahandsmottagamaär
oftast enmansföretag, det finns också beredningsföretag förstahands-men med
mottagning, exempelvis Gotlands fisk AB och sysselsätter femtonsom perso-

Förstahandsmottagama bedriver oftaner. verksamhet fångstmottagan-utöver
det, vilket medför det svårtär renodla justatt den delatt forsta han-som avser
delsledet. Så använder exempelvis antal företag den fångstenett iegna annan
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1993:103SOUfyraDepälsdjursuppfodning m.m..minutförsäljning,beredning,rörelse
Strömstad. DessaLysekil ochGöteborg,i Smögen,finnsñskautionema sys-

fisk-Göteborgsfemtiotalsammanlagtuppskattningsvisselsätter ett personer.
förstahandsmottagare.landetsauktion störstaär

Fiskberedningsindustrin17.2.4

industristati-regionala1990 åtsenligtkonservindustrin fannsInom fisk- och
indu-officiellaideningåFör036 sysselsatta.med 2arbetsställenstik 46 att

pådeninnebäranställda. Detta10ha minstarbetsstället attstristatistiken skall
kombinationsverk-beredningsindustrin, iblandsmåskaligamånga somorter

här.redovisasinteför yrkesñskaren,samhet

sysselsattaantalocharbetsställenñskkonservindustrin,Fisk- ochTabell 8.
1990länsvis år

Län1990
sysselsattaArbetställeKommun
antalantal

4.2.2Stockholms län
191Huddinge
23lStockholm

liSödermanlands län
141Strängnäs

är.Kalmar län
241Vimmerby

läGotlands län
:mZBlekinge län

1763Karlskrona
121Karlshamn

1223Sölvesborg
11§ålänKristianstads

1183Simrishamn
EMalmöhus län

201Trelleborg
.3..Q2Hallands län

141Halmstad
. 161Falkenberg
. 143025länGöteborgs- Bohuso 131Ockerö

2030Tjörn
1104Orust
8105Sotenäs

211Tanum
282Göteborg

2453Lysekil
29Orebro län

20lHällefors -lllNorrbottens län
101Luleå

203646Totalt
redovisning 1990för årindustristatistik,regionalKälla: SCB:s
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Arbetsstället denär enhet i industristatistiken för vilken uppgifter SOUinsamlas 1993:103
och redovisas. Det förekommer skilda arbetsställenatt redovisningsteknis-avka skäl sammanslås till redovisningsenhet. Det kan s.k. hjälparbets-en ettvaraställ: inte har tillverkning huvudkontor,som försäljningskontor,typ lagerlo-
kal Därför kan detetc. uppstå vissa skillnader iSCB:s publikationer beträffan-
de industzistatistiken. I den regionala industristatistiken här har nyttjatssomproduktionsvärdena från samtliga.rar redovisade arbetsställen omfördelats till
företagets övriga arbetsställen. I Industri 1990 48 arbetsställen och iangesden regionala redovisningen 46 arbetsställen de skäl här haranges av som an-Utredningengetts. använder sig de regionala uppgifterna, dvs. 46av av ar-betsställen. Arbetsställen och sysselsättning finns redovisade i kap. 13. Fisk-
industrin.

Av de totalt drygt 2 000 anställda i detär närmaste fjärdedelar verksammatre
inom industrin belägenär i Göteborgs och Bohussom län. Enbart i Sotenäs
kommun 810är sysselsatta, se avsnitt 17.3. Mellan 1989 och 1990 har sys-
selsättningen inom frsk- och ñskkonservindustrin gått ned med 18 %, dvs.
minskat med 360ca personer.

Om utgår från hur många s.k. ñskanläggningarman kontrollerassom en-
ligt miljö- och hälsoskyddslagen blir bilden annorlunda. Med ñskanläggning

i första hand anläggningar däravses tillverkarbereder ñskvaror. Där-man
räknas inte ñskodlingemot eller fiskbutik ñskanläggning. Enligt Statenssom

Livsmedelsverk finns det 307 ñskanläggningar år 1993, 38 ärst.varav ex-
portföretag.

Av statistiken framgår på västkusten finns 64 frskanläggningar,att därefter
följer Stockholms län med 29 Kalmar län har 24 ochst., Malmöhus län 23st.

Stockholms län har dockst. ingen exportkontrollerad anläggning.
Antalet sysselsatta i ñskberedningsindusnin, redovisas SCB tillav ca

2 500 år 1990 3 017 är 1985.personer Denna statistik inkluderarpersoner
de har förvärvsarbetat i genomsnittsom minst 1 timme vecka, inteper men
medhjälpande familjemedlemmari familjens rörelse. Den innefattar heller inte
lejda livsmedelstransporter, förpackning, produktion insatsvaror, livsme-av
delsförsäljning, statlig administration eller branschens intresseorganistioner.

Den samlade bedömningen utredningen bl.a. utifrångör, underlag från
länsstyrelserna fiskerinäringen är sysselsättningenom inom fiskbered-att
ningsindustrin ligger på drygt 3 000 för hela riket.personer

Fiskberedningsindizstrin pd västkusten

Svensk ñskberedningsindustri tidigareär koncentrerad till västkus-som sagts
Mer hälftenän landetsten. arbetsställen finns i Göteborgsav och Bohus län.

Flertalet anläggningar i den bohusländska beredningsindustrin vidareförädlar
ñléad sill och torsk. Beredningsindustrin iHalland traditionelltär inriktad
rökning avi första hand lax och makrill.

I Bohuslän har beredningsindustrin flest anställda i Sotenäs 810 anstäl-
da, Lysekil 245 anställda,Tjöm 203 anställda och Orust 110 anställda.
Råvaran kommer dels från svenska fiskare, dels omfattande im-genom en
port.

Kapitel 17 Fiskets betydelse 176



1993:103SOUolikakraftigt mellanñskberedningsindustrin skiljer siginomStrukturen
tilllokaliserade Klä-anläggningarnakommuner. På Tjörn i södra Bohuslän är

40 anställda. I10 ochtiotal företag med mellandesholmen. Där verkar ett
Abba-fabriken i Kungshamn,Sotenäs kommun dominerar svararsom ensam

frskberednings-sysselsättningen i Sveriges helaför fjärdedelnästan en av
Hållö-Festab ochSotenäs bl.a. företagenindustri. sidan Abba finns iVid om

fisk.
uppståttilönsamhetsproblemkonjunkturen harPå grund den svagareav

köpt torsk-ñléteringsföretagberedningsföretag. Samtidigt harenskilda som
Östersjömarknaden kostnader. Enoch höjdadrabbats råvarubristråvara på av

Östersjön i dag fråntidigare kom från kommerdel leveransernastor av som
ryska och norska ñskelag.

regionalt och lokalt17.3 Fiskets betydelse

vill belysa dettabetydelse. UtredningenFisket skiftandenäring har ge-som
betydelse,fisket harpå kommunerregioner därexempel storatt trenom ge
i Sotenäsförst förhållandenadetta avsnitt redovisaspå helt olika lsätt.men
17.32.skärgårdfiskets betydelse i Stockholmskommun l7.3.1, därefter

frsketurismen i Jämtlands län.I avsnitt 17.42 redovisas

l7.3.1 Sotenäs kommun

ekono-framträdande plats i SotenäsFisket mycketoch dess produkter har en
arbetstillfällen000arbetsmarknad på 4miska liv. Omkring % Sotenäs25 av

direkt till fisket.knutetär
lill detta kom-107 trâlñskare.yrkesfiskare, vilkaI Sotenäs finns 132 ärav

20 ochmedellängd på40 med10 binäringsñskare. finns skeppDet metermer
med medelvikt på 63 bruttoton i kommunen.

Vid detotalt 810Fiskberedningsindustrin i Sotenäs sysselsätter personer.
uppskattningnäringens650beredningsföretagen sysselsättsstörre personer

april 1993.

1993aprili Sotenäs,i fyra beredningsföretagTabell Sysselsättning
sysselsattaf AntalFöretagi Sotenäs kommun

iAbba-AB 520 personer-. jiFestabAB, 70 personerv
40Hâllöñsk AB personer
20Strannes RökeriAB personerv

650Summa personer
A

denhittills,sig relativt brahar klarat ävenFiskerinäringen i Sotenäs tycks om
ñsketiförekonomin i ochförockså påverkas de dåliga tiderna stort syn-av

nerhet.
fördel.tillverkat kommunensSotenäs följande faktorerFör har
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Yrkesñsket iSotenäs har relativt låg skuldsättning. SOUFörhållandevis 1993:103låga
kostnader för och drift innebärtonnage undvikit underskott,att storaman

intäkterna från fisket periodvis varit låga.atttrots
2. Beredningsindustrin i kommunen har hög produktivitet följdsom en av

gången rationalisering.långt Abba-fabriken i Kungshamn Europasär en av
modernaste. Flexibilitet och tillgång till bred råvarumarknad har gjorten att
ñleteringsindustrins verksamhet har kunnat fortsätta nedgången torsk-trots av

Östersjön.ifisket
Fiskauktionen i Smögen bedöms långsiktig betydelse. Un-storvara av

de årens konkurrensder med auktionernasenaste i närområdet Lysekil och
Strömstad tycks Smögen ha hävdat sig väl, liksom i förhållande till Göte-

och andra landningsplatser.borg För yrkesfiskarena tycks det relativtvara
attraktivt landa i Smögen grund närhetenatt till frskeområden.av

kommunSotenäs med Kungshamntätortema och Smögen har bibehållit och
stärkt sin ställning regionalt ñskecentrum i takt med andra fiskelägensom att

Idag har Sotenäsförsvagats. omfattande infrastruktur land för yrkes-en
fisket. Det gäller omhändertagande, försäljning och distribution fångster-av

tekniskt underhåll, service redskap och farkoster, beredningsindustrina, av
sill och räka.för

följandeInom delbranscher finns eller aktiva företag i kate-etten par resp.
i kommunen:gori
motorservice-
nautisk utrustning-
elforetag-
slipar, underhåll på ñskefartyg-
bränsle-
snickerier-
åkerier-

Enligt uppskattning gjorts Sotenäs företagarförening fem-en ärsom av ett
tiotal företag beroende havet för sin utkomst. Nårga dessa redovisas iav av
tabell 10.

10.Tabell Antal sysselsatta i i några företag i fiskets service och underhåll
april 1993
Nordens fisjkarförening, Smögen 10-12 sysselsatta
Kungshamnsñskama 4

trålbinderiSzversens 9
fiskauktionSatenäs 10

SVCkälla:

Iolnnetecknande för flera företagen i Sotenär kommun verksamhetenärav att
älflexibel och sällan helt beroende fisket eller marina näringariav ens stort.

Plåt och Svets,Snögens med sextiotal anställda inkl. Sotenäsverken,ett var
under 1980-talet Sveriges främsta för utveckling och produktionux. varv av
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1993:103SOUproduktionen dockår 1990 harfiskefartyg. Sedan den leveransensenaste
beställareoch andraför Vägverketkonstruktionerställts till marina utan-om

för tiskenäringen.
turistkommun.Sotenäsbetydelse föravgörandeFisket har också somen

turis-årsbasis inompå241 sysselsatta1989 hade SotenäsberäkningarEnligt
medikommunenomsättningendirekt effekt påtillupphovDen engavmen.

133 miljoner kronor.

skärgårdsnäringStockholmsregioneni17.3.2 Fisket en-
mi-från Nordiskavilarexempel främststudie detta ärDen rapportensom

iskärgårdamastuderat1993. Projektet harskärgårdssamarbetenisterrådets
Åland Åboland. enbart deredovisasHärochStockholmsregionen, landskapet

skärgård.Stockholmsbeträffandeslutsatser drassom
självhushåll-skärgårdsbomasavgörande roll ispelatFisket har alltid en

viktigasteskärgårdssamhällenasvaritFisket harning inkomstbildning.och
därmedliv ochskärgårdsbomaspräglatpåtagligtnäring och den har sättett

hela skärgårdskulturen.
Även tidiga-omfattanderoll idag intetraditionella fisketsdet somom

viktigare. Avblifiskets rollstudien kanviktig. Enligt änden fortfarandeärre
tillproduktionenförmårfiskerinäringenbetydelseavgörande är anpassaom

marknadens krav.
fiskeri-medi jämförelsehar skettyrkesfiskareminskning antaletEn enav

binärings-antaletliggeri huvudsak påMinskningenfrån 1976.inventering
fiskarkåren.föryngringvissåren skettfiskare. Samtidigt har det under aven

år 1985. Me-1976 till 41från 46 årsjunkitför yrkesfiskare harMedelåldern
41 år.från 48 tillsjunkitñskarkåren hardelåldern för den totala

1976-1990skärgårdStockholmsTabell ll. Antal fiskare i
19901979 19851976Fiskarkategori

9668 97yrkeEnda
55 1l l5053Huvudyrke

343682 51Biyrke
145198 187203Totalt

1993skärgårdssamarbete,ministerrådetsKälla: Nordiska

Torskfisk-fjärdedel.till1980-talet minskatunderStrömmingsfisket har ca en
hälft halverats.andral980-taletsunderuppgång, harförst hadeet, som en

harålfångstenmedankraftig uppgånghaftsikenGösfisket har liksom en
ungefär lika1990 års fångsterärvärdetnågot. Totaltminskat stort somav

1985 års fångster.
husbe-elleryrkesfiskefiskearrenden förarrenderarSkärgârdsstiftelsen ut

sammanlagtnärvarandeförvattenområden. Dessahovsfiske inom sina är
det nöd-då stiftelsenförhållandevis lågaArrendeavgiftema30 är anserst.
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vändigt skärgården har bofast befolkning,att vilken bör SOUha möjlighet 1993: 103en att -
helt eller delvis -leva på de gamla basnäringarna.

Vattenbruk relativtär företeelsei länet. Det finns tillstånd 900en ny ca
Genom närheten till Stockholmsområdetton. har länets odlare inga avsättnings-

problem.
De flesta yrkesfiskarna anslutnaär till Ostkustfisk, SLF Fisk AB,numera

fiskarägt företagär för södra ostkusten.ett De fiskaresom medlem-ärsom
har leveransplikt till föreningen i sin har skyldighetmar alltursom att motta

fisk levereras. De enskilda fiskarna har emellertid säljarätt delsom att en av
fångsten vid hemrnahamnemvilket framför allt utnyttjas under turistsäsongen.

SLF Fisk AB har bilar hämtar fisken vid vissa landningshamnaregna som
iÅrstaoch all fisk går sedan till partihallarna i Stockholm. Därifrån distribu-

fisken dels till dagligvaruhandeln, dels till beredningsanläggningaruteras
inom och landet.utom

Den fisken inom regionen går till Fiskgrossistemamesta delvis föräd-som
lar råvaran. Torsk och strömming ñléas, lax och lax röks. IGrissle-gravas,
hamn finns två relativt rökerier filear torsk.även Dessa denstora som tar mes-

fisken landas i Roslagen.ta I Nynäshamn öppnades 1986 moderntsom ett
rökeri. Dessa anläggningar har butiksförsäljning.äventre Dessutomegen ut-
för de legorökning för fiskodlingsföretag.

I Stockholm finns fiskberedningsföretagstörre torsk frånett helatarsom
landet och distribueraräven till hela landet. En utvecklingsmöjlighetsom som
studien pekar på är del fångstenstörre förädlas inom regionen.att en av

StockholmsI län hamnarnaägs kommunerna harnnavgift deav tarsom av
båtar utnyttjar dessa. Kommunen sköter underhållet.även Hamnar isom som

omfattningstörre används fiskare Ankarudden,är Nynäshamn, Dalarö,av
Stavsnäs, Räfsnäs Grisslehamn.och

Studien framhåller ñskevattnen i skärgården bör utnyttjas såatt att ett ut-
hålligt fiske kan bedrivas och året-runt-bosättning möjliggörs. Samti-att en
digt bör eftersträvas stabil och i jämförelse med andra yrkesgrupper rimligen
inkomstnivå. För detta skall uppnås fordras enligt studien bl.a.att att

tillräckligt ñskrika finns for skärgårdsfisketsstora behovvatten-
nedsmutningen minskas åtgärder från samhällets sidavattnenav genom-
fångstmetoderna med inriktning på småskalig teknik utvecklas-

fisk från hav till konsumenttransportsystemen vidareutvecklasav-
fiskehamnama modernaär och välutrustade-
ökad konsumtion inhemsk fisk stimulerasav-
ekonomisk rådgivning till fiskarbefolknin gen-
fiskodlingarna i skärgården i huvudsak bedrivs skärgårdsbomaav-

Själva.
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1993:103SOUSverigeifisketurismFritidsfiske och17.4

Fisketurism generellt17.4.l

ritidvirkarenF

omfattan-gradi högoch byggersmåskalighetpräglasSvensk turism enav
fri-ochturism-delminst denintegällersmåföretagsamhet. Dettade stora av

mångsidigtSverigesportfisket. ärkringuppbyggdtidssektorn ettärsom
efteroch saltbräcktsportfiskaikan sött,sportiskeland, eftersom vattenman

fiskarter.attraktivavästvärldensflera mestav
befolkningen ärdenframgårFritidsfiske -90SCB:s studieAv att vuxnaav

dessamiljoner1,4 ärfritidsfiske.intresserademänniskor2,2 miljoner avav
0,8 miljonerYtterligarehandredskap.medenbartde fiskarsportfiskare, dvs.

haråren. Intressetdeinte fiskatharintresserade,sig senastemenvaraanser
1970-talet.nivå sedanstabilt på dennavarit

Fångs-840 000fritidssysselsättning förviktigasteFiske ärden personer.
50 %fiskandede00 AvO0 och 4030 atttill mellan ton. uppgerten anges

all ellerfångat näs-31 % harfisk iall sinall eller sötvatten,de fångat nästan
fisk i havet.alltan

1991Undergrundpelare.turistnäringensden svenskaSportfiske är aven
längreMedfiskeresor.900 000 längresvenskargenomfördes närmareav

resmål läng-tilloch dagsresorövernattninginbegriperresor somresor menas
från hemmet.10 milänre

särskiljas:fiskare kankategorierolikaTre
basensjälvklaradenkostnader. Dettalågautmärks ärHemmafisket av-

utveckling.för sportfiskets
Fisketaktiviteter.andramedtillsammansingår fisketVfamiljefisket-

lättillgängligt.skall bla. vara
fiskekännedomomfattandemedfiskareSpecialistfisket bedrivs omav-

långakaraktäriserasFisketutrustning.specialiseradharoch re-avävensom
fiskevariationsriktvistelse medmöjlighet till längrevilket förutsättersor,

förhållanden.lokalainformationgodsamt om
finnasdockDetSverige oklart.tillfisketurister ärutländskaAntalet anses
finnsStorbritannienAlpområdet ochTyskland, Benelux,potential. lstoren

sportfiskare.miljoner20sammanlagtuppskattatgrovt

ritidsfiskets ekonomiF

årligenFritidsfiskare läggermiljardindustri. utsportfisketDet inhemska är en
storleksordning-uppgår tillmiljoner kronor,600-800fiskeutrustningpå resor

fiske-miljoner kronor;200-400logi tillochmiljoner kronor,400-600 maten
mil-1,5-2uppgår tillbåtarförUtgiftemamiljoner kronor.180-250kort till

sambandierhållsturisminkomsterdedetta kommerjarder kronor. Till som
på fiske.inriktadedelvishelt eller ärbesökmed utländska som

någonkanskeutspritt året änbli övertenderarSportfisket annan re-att mer
tillväsentligtbidrarochförhållandevis långkreationsaktivitet. Säsongen är

181betydelseFiskets17Kapitel



säsongsutjärrming inom turisrrmäringen. Sportfisket därförär källa till SOU 1993:103kom-en
pletterande sysselsättning och inkomster i glesbygd.

Förutsättningar för utveckling sportjfisketurismenav

Samordningen i fiskevårdsområden erbjuder, i internationellt perspektiv, ett
unikt samarbete mellan privata vattenägare öppnar sina för allmän-som vatten
het och turism. Detta viktig förutsättningär för den vidare utvecklingenen av
sportfisketurismen.

Samtidigt finns vissa problem. Såväl ñskerättsägare ortsbefolkningsom
kan ha svårt intrång iatt urgammalacceptera ochett rätt tradition samtidigt

det kan finnas olika uppfattningarsom hur skall nyttjas på bästavattnetom
sätt.

l7.4.2 Fisketurism i Jämtland ett exempel-
Jämtlands län rikt påär sjöar och vattendrag. Vattentill gångarna representerar

samlad produktionspotential storleksordningenen 3 000 fisk år.av ton per
De största problemen för ñsketi länet har förorsakats vattenkraftutbygg-av

naden. Ca 85 % den totala vattenföringen läneti tageniav är anspråk för
kraftproduktion. Trots låg industrialiseringsgrad behövs omfattande kalk-
ningsinsatser, bl.a. på grund diffus påverkan storskaligt skogsbruk.av av

Den organisationsstrukturen bygger ñskevårdsormådennya skaparsom
enligt länsstyrelsen goda förutsättningar utveckla fisket i länet. Totaltatt skall
ilänet finnas 165 fiskevårdsområden och tjugotal samfallighetsföreningerett

täcker länetssom sammantaget enskilt ägdamerparten vattenareal.av
Inom länet finns fem anläggningar producerar sättfisk för fiskevårds-som

ändamål. Dessutom förekommer betydande lokal uppfödning sättñsk ien av
dammar för utsättning i närbelägna Tillm.m. detta kommer femtio-vatten. ett
tal anläggningar för vidareuppfödning i kassar, s.k. översomring.

Turismen näringsgren ilämtland för 10 %sorti den totala syssel-svarar av
sättningsvolymen ilänet. Direkt och indirekt beräknas turismnäringen omsätta
2 500 miljoner kronor årligen.

Fiskefrågoma har lyfts fram i den allmänna samhällsplaneringeni länet,
i den kommunala planläggningent.ex. hushållningen med mark ochav vat-

ten.
Totalt säljs i dag 150 O0 fiskekon år. Länet besöks årligenca per av ca

100 000 ñsketurister.
Länsstyrelsen bedömer fisketurismen ilänetatt värdemotsvarar ett om ca

300 miljoner kronor. Sportñskets sysselsättningseffekt uppskattas till 275-
550 årsarbeten.

Det inte baraär turismnäringen också olika former handel ochutan av ser-
viceföretag drar turismen. I glesbygd kansom nytta turisminkomsterav en

avgörande betydelse för verksamhetvara av skall kunna bedrivasatt en
årsbasis.
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1993:103SOUförunderlagetbreddarJämtland ochivinterturismenkompletterarFisket
småska-förutsättning för denviktigsamtidigtturistanläggningarna. Det är en

guide-uthyrning,formerOlikaglesbygdsområden.turismen i länetsliga av
tillkomplementvärdefulltför besökareserviceochverksamhet ettgerannan

Frostvikenoch ärHotagenlänet t.ex.områdenvissasysselsättningen. I av
livsmedels-mångafisket. Förberoendedelnäringslivet tilldet lokala stor av

sådant tillskottfisketurismenserviceverksamheter attbutiker och andra ger
lokalbefolkningenservice tillupprätthållaöverleva ochkanverksamheten un-

året.der övriga delar av

fiskerinäringenSysselsättning inom17.5 en-
sammanfattning

binärings-inkl.yrkesfiskareca3 800fiskerinäringenisysselsatta ärDe direkt
detta kommerfiskberedningsindustrin. Tillpersoneri000fiskare 2och ca

10 anställ-med färrearbetsställen änharberedningsindustrinden del somav
vattenbruket.och inomförstahandsmottagarnahossysselsättningenda samt

frskbe-sysselsatta inom000minst 3 ärbedömerUtredningen att personer
fiskeri-direktadenInomanläggningarna.mindreinkl. deredningsindustrin

000500-8till 7uppskattassysselsättningendärförnäringen kan personer.
verksamhetintebeaktade,handelsledetförstaochDå vattenbruketär men

oljeföretag,nätbinderi,såsom skeppsvarv,till näringen trans-inom service
fiskhandeln,inomsysselsättningenhellerinteinkluderasVidareporter osv.

sysselsatta500-8 000 ärsiffran på 7angivnaadministration o.d. Denstatlig
minirninivå.därför en

åtminstonehar,turisrrmäringenidelfisket såsomTill detta kommer re-att
sysselsättningen.pågionalt, effekterstora

minska-sammanhang. Denbeaktasi dettaocksåbetydelse börMarknadens
bered-och denfiskaredeinverkansillströmming harde efterfrågan stor

Efterfrågan be-fiske.dettabaseradverksamhetsinningsindustri harsom
hänfö-framför alltorsaken kanpriset,grundminskatdöms inte ha utanav

ochprodukterandra närSillströmming ersättsändradetill matvanor. avras
Marknadsfö-slut.veckansundersker detskaldjur, konsumerasfisk, gärna

for fiskupprätthålla intressetkunna ettviktiga förpåverkanringens är somatt
tilllevafiske kansvensktnyckelord ochlivsmedel. Kvalitetbra är uppett

alltför mycket.krymperfiskerinäringenintehögt ställda krav om
näring.viktigtraditiondet ärstarkast därfisketsvenskaDet är enavsom
distri-försäljning ochomhändertagande,betydelsefull finnsnäringenDär är

och fartyg,redskapunderhåll, service ut-teknisktbution fångsterna, avav
utbildningtillTillgånghamnförvaltning.servicekommunalbyggd t.ex.som

ochyrkeskårens återväxtförsörjakunnaviktig förnivåpå gymnasial är att
så-yrkesfiskarnapåkravalltställasockså störreföryngring. kommerDet att

kompetens-därföryrkesfiskarnaFiskeriverket ochföretagare. satsarsom
ikunskaperökadeviktensjälva betonarYrkesfiskamahöjande åtgärder. av

EG-rättkapitalförsörjning,juridiska frågor,företagsekonomi, m.m.

183betydelseFisketsKapitel 17



Studier från Danmark COWIc0nsu1t Rådgivande Ingenjiorer AS, SOU 1993: 103rapport
1988 visar den direkta sysselsättningseffektenatt fiskare ligger mellanav en
1,3-3,0 heltidssysselsatta beroende på vilken beredningsprocess i in-typ av
dustrin den landade fisken genomgår och fartygetssom fångsteffektivitet.av
Den större sysselsättningseffekten fås levereransen råvaror går till be-om av
redningi konsumtionsindustrin. Vidare varierar sysselsättningseffekten i be-
redningsindustrin starkt beroende på graden fiskproduktens förädling lik-av

på mekaniseringsgraden. Beräkningen byggersom också på det faktum att
fiskarna landar fångsten i sitt hemland.

Iden danska studien har arbetat utifrån olika fartygsexempel. Rap-man sex
betonar dessaporten exempel tjänaratt till illustrera beräkningsme-att

todens användbarhet. Utredningen erfar liknande studier svenska för-att av
hållanden saknas.

Det danska resultatet inte direktär överförbart till förhållanden.svenska
Ändå utredningen det rimligtär fisketsmenar att sysselsätmingsef-att anta att
fekter liknandeär i Sverige. Om de danska nyckeltalen används på svenskt
fiske hamnar sysselsättningseffekten de 3 800utöver fiskarna på mellan- -
5 000 och 11 500 sysselsatta. Utredningens uppskattning på 7 50-8 000ca
sysselsatta innebär emellertid nyckeltalet i svenskt fiske skulleatt attvara en
fiskare 1,0 direkt sysselsatta på land.genererar ca

Iden danska beräkning inkluderas dock följandeäven verksamhetsområ-
den såsom:

Förstahandsmottagare-
Oljeföretag o.d.-
Fiskeredskap, nätbinderier, motorfabrik m.fl.-
Skeppsvarv-
Landtransporter.-

Yrkesfrsket har vidare effekt på och emballageförpackning, for-transport-
don, lastning och lossning, isförsörjning och storkök restauranger och skol-
kök m.m.

Beaktas dessaäven funktioner det rimligtär sysselsättning i detatt anta att
svenska fisket hamnar inom intervall det danska, dock troligtvis isamma som
intervallets nedre del. Om sysselsättningseffekten i Sverige skulle 1,5vara
sysselsättningstillfallen fiskande blir den totala sysselsättning fisketper som

i Sverige 9 500genererar ca personer.

Kapitel 17 Fiskets betydelse 184



Block

övervägandenfrågor,Vissa

förslagoch





1993:103SOU18 Inledning

Uppläggning

sinaredovisautvecklingsmöjlighet harUtredningen fiskerinäringens attom
åtaganden inomSveriges internationellaförslag, bakgrunddels mot ramenav

bakgrunddelsförestående EG-medlemskap,för EES ochEPTA, mot avett
skapar del-överenskommelsemasituationen. internationelladen biologiska De

dessasamband medsvenska fiskerinäringen. Ivis förutsättningar för dennya
finnas behovutredningen, det börförändringar, ett stortatt av en sam-menar

beskrivningenfiskerinäringen. Denlad beskrivning den svenska senasteav
Fiskerinäringen iSOU 1977:74finns redovisad i betänkandetdetta slagav

beskriv-samladdärför i block bred,framtiden. Utredningen redovisar I en
ning den svenska fiskerinäringen.av

utred-inom vilkaantal områdenSlutbetänkandets andra block tar ettupp
1992:136delbetänkandet SOUningen bedömt förslag bör läggas. Iatt

utredningenredovisadeutvecklingsmöjligheterSvenskt fiske nuläge och-
förslag199394. Flera dessaförslag avsåg budgetåreti första hand avsom

förslag. Dessaytterligarehar detta slutbetänkande läggsockså genomförts. I
svårigheter ochaktuellasyftar i första till överbrygga fisketshand att ge en

behandlasEGEES-perspektiv. block HIgod grund för svenskt fiske i ettett
samlingsbeteck-har fåttdärför avgränsade sakfrågor. Blockantalett mer

förslag.ningen frågor, överväganden ochVissa

områdetpåAnpassning till EES-avtalet fiskets

utredningen konse-bedömdeSOU 1992:136 redovisade ochI delbetänkandet
föränd-föreslog delsfiskets del. Utredningenkvenserna EES-avtalet förav

marknadsreglering.delsring det statligt stödet till yrkesfisket, en nyav
till yrkesfisket1985:439 statligt stödvåren förordningenUnder har om

pris-1974:226lagenlinje utredningens förslag. Vidare harändrats i med om
prisreglering1986:428reglering fiskets område och förordningen om

fisk-marknadsreglering1993:649fiskets område lagersatts omav en ny
fisk-marknadsreglering1993:651område förordningets samt omen ny

område.ets
område innebärmarknadsreglering på fisketslagenDen anpass-ennya om

Fiskeriverket harföreskrifterning till EGzs marknadsreglering. De att ut-som
vill-marknadsregleringsförordningen kommerfärda rörapå grundval attav
ochproducentorganisationerkoren för försäljning fisk bildandetsamt, avav

deras verksamhet.
Fiskeriverket136 föreslog utredningenSOU 1922:I delbetänkandet att ges

tillkomplementskullekontrollorganisation,för utgöra ettansvaret somen
MedelLivsmedelsverket.den bedrivs Kustbevakningenkontroll resp.som av
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har för innevarande budgetår för ändamålet. Utredningen SOUåterkom- 1993:103reserverats
meri kapitel 23 till förslag utformning och dimensionering kontroll-om av en
organisation.

Förhandlingar svenskt medlemskap i EGettom

Utredningen har enligt sitt uppdrag bedöma inom för intematio-att ramen-
nella överenskommelser i vilka fall och under vilka former statligt stöd skall-
kunna lä.rnnas, regionalpolitiskt stöd. Dennat.ex. uppgift har försvårats attav
Sverige befinner sig mitt i förhandlingar med EG svenskt medlem-upp ettom
skap.

Sverige har lagt fram sina positioneri EG-förhandlingama på fiskets om-
råde. Resultaten förhandlingarna inte klaraär och kan därför inte liggaav till
grund för utredningens överväganden och förslag. De svenska positionerna
gäller bl.a. Östersjön,tillgång till fiskevatten och kvoteri SkagenakKattegatt
och Nordsjön, omedelbar tullfrihet, möjlighet upprätthålla regionaltatt ett
stöd och EG-finansiering utsättningari kust-inlandsvatten. Av mycketav stor
betydelse för fiskerinäringen tullarnaär på svensk fisk och svenskaatt fisk-
produkter omedelbart avskaffas vid EG-medlemskap. EES-avtalet där-ett ger
vidlag inte tillräckliga tullättnader för fiskerinäringen viktiga områden. Se

kapiteläven 15 Sveriges utrikeshandel med fisk och fiskprodukter.
Utredningen föreslog i sitt delbetänkande regionalt stöd till ostkusten.ett

Utredningen regionalt stöd bör utgå underatt ett även det kommandemenar
budgetåret och det för ändamålet 5 miljoneratt kronor avsnittreserveras
24.3.

Utredningen har i sin bedömning utgått från svenskt medlemskap i EGett
from. den l januari 1995. Förmodligen kan inte Sverige vid denna tidpunkt
komma i fullt åtnjutande de olika stödformema inom EG, varför utredning-av

bedömer det troligt nationella stödinsatseren behövs fram till densom att
julil 1995. Skulle inte Sverige medlem vid denna tidpunkt måstevara nya

överväganden stödet till fisket göras.om
I 199293: 184 vissa fiskefrågor uttalade föredragandeprop. statsrådom att

de kvarvarande medlen i prisregleringskassan skall användas för överbryg-att
svårigheterna för fiskerinäringen intillga svenskt EG-medlemskap. Utred-ett

ningen kommer i kapitel 24 lämna förslag vilka stödinsatser i förs-att som
hand bör vidtas. På motsvarandeta bör medelsätt från foderregleringsavgif-

kunna användas för stärkaten vattenbrukets konkurrenskraft.att Se avsnitt
2 1.9

Den fiskelagennya

Den l januari 1994 träder fiskelag 1993:787 och fiskeförord-en ny en ny
ning 1993:1097 i kraft. I och med detta förväntas förutsättningarna för det
yrkesmässiga fisket förbättras Genom begränsningaravsevärt. fisket förav
icke licensierade fiskare skapas klart bättre förutsättning för utvecklingatt
framför allt för det kustnära fisket. Utredningen det därför angelägetanser att
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1993:103SOUeffekter avsnittFiskeriverket ñskelagensföljer och utvärderar denupp nya
2 1 .

Generella åtgärder näringspolitikeninom

för arbeteutredningens framhålls utgångspunkten utredarensI uppdrag att
fast riksdagen. Detbör den inriktning näringspolitiken lagtssom avvara av

innebär generella ågärder, skattesänk-politiken inriktas t.ex.att att genom
ningar, konkur-skapa goda förutsättningar för företagandet i Sverige och att
renssnedvridande och selektiva företagsstöd avvecklas.

i riktning. Under hösten harRegeringen har också lagt fram förslag denna
propositionbl.a. 199394:40 småföretagsutveckling ochproposition om
fram.199394250 reformering i företagsbeskattningen lagts Des-fortsattom

åtgärder syftar till företagsklimat.skapaatt ettsa gynnsammare
näringspolitikenUtredningen vid tillämpning den generellaatt avmenar

näringsverk-måste skilda förutsättningar olikasärskilt beaktas de typer avsom
i syfte främ-samhet bedrivs Utredningen lägger därför vissa förslagunder. att

kapitel 22.och stärka fiskets och vattenbrukets konkurrensvillkor

Beståndssituationen

måste förval-Utredningen beskriver ñsktillgångama i block Fiskresursema
statsñnansiella läget tillsam-och vårdas tillgång. Dettas som en gemensam

finansierings-innebär viktigamed prisregleringssystemets awecklin attmans g
källor möjlig-framgent faller bon. avnitt 21.2 behandlas detta DenI närmare.
het, finansiering.på, någon form alternativutredningen vill peka ärsom av
Frågan behandlas vidare i kapitel 24.

ÖstersjöniFiskbestånden fluktuerar tiden. Torskbeståndets nedgångöver
har ochinneburit kris för ñskerinäring. andra laxsvensk För arter somen
finns gällerockså vilket tagits i block Detsammasärskilda problem, upp
den uppmärksamhe-allmänna rniljösituationen. Utredningen vill därför rikta

Östersjön.resurshushållning i Det-behovet bättre :miljövård ochten mot av en
lika graduppgift inte enbart faller på Sverige i minst högärta utanen som

proble-havsområden,övriga östersjöstater. Samma sak gäller övriga även om
Östersjön.idär mindre uttaladeär änmen

möjlighetenSom led i förbättrad beståndsvård vill utredning betonaett en
huvudsakligt styrmedel av-begränsningar fångstkapaciteten tillgöraatt ettav

fiske-förslagsnitt 20.3. Utredningen lämnar i detta sammanhang även attom
omprövninglagen 1993:787 förtydligas i fråga prövning ochbör avom

införas, varvid hänsynyrkesfiskelicens. ordning med fartygstillstånd börEn
EG avsnitt 20.5.bör utformas inomtill det aviserade licenssystemtas som
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SOU 1993:10319 näringensStatens och roll

Grunden områ-för diskussion kring näringens roll fisketsstatensen resp.
inne-de den inriktning näringspolitiken lagts fast riksdagen. Denär av som av

på skapabär statliga insatser skall inriktas generella åtgärderatt att genom go-
och selek-da förutsättningar för företagandet och konkurrenssnedvridandeatt

tiva företagsstöd awecklas.skall
näringspolitiskaUtredningen vill emellertid framhålla den allmännanäratt

inriktningen ñskesektom måste näringens specifika förutsätt-appliceras på
ningar tillgång i princip till-beaktas. Fisket utnyttjar förnyelsebar ären som
gänglig för samhälleligt nödvändigt föralla. Därför är ett gemensamt ansvar

skydda fördelaochatt resursen.
EFTA-överenskommelsen ochI 198990: 123 fisket redovisadesprop. om

dess frskeripolitik. i enlighet medkonsekvenser för svensk Riksdagen beslöt
198990:JoU22, rskr.regeringens förslag godkänna överenskommelsenatt

l98990z34l. snedvriderVarje form statligt stöd till fiskerisektom somav
konkurrensen avskaffat denskall enligt denna överenskommelse senastvara

Ävenjanuari kraft januari1 1994. EES-avtalet, sannolikt träder i den 1som
1994, innebär måste avvecklas.sådana stödatt

redovisade199192:l2O reglering priserna på fiskI prop. m.m.om av
föredragande förändringar prisreg-statsråd bl.a. vissa riktlinjer för framtida av
leringsssystemet prisregleringsavgiftenför fisk. I propositionen slogs fast att

avvecklas tilloch alla generella pristillägg inom prisregleringens skallram
följd internationella Föredragande framhöll iöverenskommelser. prop.av
1992932184 rimligt bi-producentorganisation bildas detär att statenatt om en
drar bety-med vissa prisregleringsmedel under uppbyggnaden denna. Denav

Svensk Fiskdelsefulla inforrnationsverksamhet, regleringsföreningensom
bedriver, bör fortsätta. Statrådet framhöll också finansieringen utsätt-att av

område fram-ning ñsk kollektiva trygghetsförsälcringen fisketsoch denav
väsentligtskulle bli fråga för yrkesfisket. Vidare anfördes det är attgent atten

används för stärkade medel, återstår inom för prisregleringen, attsom ramen
överbrygga denden svenska ñskerinäringens konkurrensfönnåga och nuva-

bekymmersamma situationen for näringen.rande
före-199192:12O reglering priserna tisk uttaladel prop. om av m.m.

organisationer,dragande statsråd bidrag lämnats till näringensdeatt an-som
tingen via prisreglering, skall upphöra.budgetmedel eller

närinGenom ansvarsfördelningen mellan ochdessa uttalanden har staten g-
verksamhetförtydligats, huvudparten denfrämst att somen genom av

inomSvensk förs för där handhasFisk bedriver till näringenöver att ramen
harför 24.3. Genom EES-avtaletproducentorganisation vidare avsnittseen

statlig uppgiftkontrollfrågoma Då delvisfått betydelse. detta ärstörre en ny
23.behandlas den särskilt i kapitel
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SOU 1993:10320 Hushållning fiskresursemamed

20.1 Inledning

Förändringar i havsmiljön i kombination med hårt fisketryck har på många
håll i världen orsakat svårigheter för fiskerinäringen.

Som visats i kapitel 4 och 6 gäller detta de for svenskt fiske viktigasteäven
Östersjön, SkagerralcKattegatt och Nordsjön. Av central betydelsevattnen

Östersjönhar nedgången i torskbeståndet i varit. Svårigheter för fiskedetta
har också lett till konkurrensen andra vilketökat, bl.a. lett tillatt arter ettom
flertal fiskestopp de åren. Detta har också ökat behovet effektivasenaste av
kontrollsystem.

Genom internationella överenskommelser kvoteras de flesta för det svens-
ka fisket kommersiellt viktiga med TAC Totalarterna ett systemgenom
Allowable Catch. Syftet med TAC begränsa fisk till vadär att uttageten av

rimligt frånär bl.a. biologisk synpunkt. Dock har visatdet sigsom att syste-
med TAC inte alltid lyckats begränsa detta i tillräcklig utsträckning.met uttag

Det gäller särskilt fiskekapaciteten överstigitnär tillgängligt fångstutrymme,
vilket i praktiken innebär fisket för året kvotennär äratt stoppas resten av upp-
fiskad eller under viss tid dessförinnan särskilt beslut.en genom

Sverige har i jämförelse med de flesta andra länderi vår omgivning haft
förhållandevis få fiskestopp, de har ökat i frekvens och längd under demen

åren. Särskilt besvärande för fisket och beredningsindustrin har torsk-senaste
Östersjönfiskestoppen i varit.

Ett optimalt utnyttjande kapital och arbetskraft inom fisket och bered-av
ningsindustrin kräver jämnt fiske. Fångststopp leder till räntabilitetssänk-ett
ningari hela Beredningsindustrin vidare beroende vissaärsystemet. attav
produkter finns tillgängliga vid vissa tidpunkter.

Förutom dagens leder till fångststopp, har det visat sig svårtatt system att
TAC få till stånd effektiv kontroll och optimalt utnyttjande be-genom etten av

stånden vad gäller fiskesätt, användning fångsten Därför pågår in-av m.m. en
ternationell debatt möjligheterna förbättra TAC-systemet modi-attom genom
fieringar eller kompletteringar. Diskussionen har främst kretsat kring olika
modeller for insats- och mängdreglering.

I de följande avsnitten diskuteras bakgrund internationella diskus-mot av-
sioner och erfarenheter hur det svenska förvaltningssystemet kan förbättras.-

20.2 Individuella kvoter

Ett lands TAC eller någon totalkvot kan delas enskilda fisk-annan upp- -
Var och förfogar då sin kvot, vilketöver underlättar hushållningare. en en

under året och minskar konkurrensen mellan yrkesfiskarna. Risken för fiske-
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1993:103SOUminskar. Sverige inte fisk-tillämpar någon kvotering detta slag,stopp av men
har i flera fall inbördes överenskommelser infört ransoneringsbe-arna genom

stämmelser, varje tilldelats förstadär fartyg bestämd I hand kanen ranson.
räkfisket på västkusten fiskarna infört begränsningardär självanämnas, se-
dan lång tid tillbaka.

Individuella kvoter kan överförbara, dvs. möjliga köpa och sälja.attvara
.Sådana kvoter Individual Transferable Quotas, ITQ den form individu-är av
ella kvoter i första infört ITQ kanhand diskuteras. Bland länder Ka-som som
nada Syfte överförbarheten skall främ-och Island exempel.nämnas är attsom

effektiviteten i fisket. Genom köpa sälja kan fiskeföretagenoch kvoteratt
inrikta sig på former fiske för.de de har bäst förutsättningarav som

Individuella enskilde fiskaren tilldelaskvoter innebär i allmänhet denatt
fiskerättigheter utifrån historiska fångster. sådant leder ofta till kon-Ett system
flikter, riskerar ocksåhur den tilldelade kvoten beräknas. Systemetoavsett att
försvåra bästnyrekryteringen till fiskaryrket. Vidare individuella kvoterär
lämpade för fiske i efter fåtal fisket omfat-skala och Det svenskastor ett arter.

flera möjlighet tilldet varierar starkt under året och måste därför hatar arter,
flexibilitet i inriktningen, försvåras införs.vilket individuella kvoterom

Ytterligare ITQ till ökadnackdel med visat sig ledaär att systemeten
koncentration Systemetfiskerättigheter till begränsat fiskeföretag.antalettav
kan också individuella fiske-leda till bestående marknadsvärde knyts tillatt ett
rättigheter, vilket försvårar övergång till någon förvaltningsform.en annan

Utredningen nackdelarna individuella kvotermed väger änatt tyngreanser
fördelarna ioch med individuella kvoter därför inte bör införasatt ett system
Sverige.

Givetvis individuella kvo-kan totalkvot fördelas på andra sätt änen genom
på fiskarorganisationer Iexempelvis kuststräckor, fiskefartyg,ter, etc.typ av

Sverige det framför allt frågan regionala kvoter, fördelade kust-är perom
sträcka, kvotering skallvarit föremål för diskussion. Krav sådanattsom
införas i den svenska fiskepolitiken har framförts till utredningen. Argumen-

i första sådant tillförsäkra syd- och ostkust-hand skulleärtet att ett system
Östersjön.fiskarna rimlig andel kvotema ien av

regional kvoterUtredningen förutsättningar för medatt ett systemmenar
för närvarande inte föreligger i Sverige. Regionala kvoter skulle inte änannat
till formringa del bidra till lösning de grundläggande problemen ien aven av
otillräckliga fiskestopp. fisket vad fiskeornrådenkvoter och Flexibilitet i avser

ocksåoch nödvändig för optimalt resursutnyttjande, skulleärarter, ettsom
fiskeansträngningminska. interna styrning fiskeinriktning,Denavsevärt av

försvåras.i sker fiskets organisationer, skulledag ävenetc., som genom

20.3 Begränsning fiskeansträngningenav

effort-begränsning princi-Begränsning fiskeansträngningen s.k. ärav en
ipiellt nedbrytning totalkvothelt metod reglera fiske änsett att enannan en av

kapital, arbetedelkvoter. effort-begränsning innebär insatsen i formEn att av
s.k. input begränsas.etc.
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SOU 1993:103Begränsningar fiskeansträngningen kan omfatta brett spektrumettav av
åtgärder. De kan reglering tillträdet till fiske i dess helhet eller tillettavse av
vissa fisken. Exempel effort-begränsningar licenssystem, skrot-ärtyper av
ning fiskefanyg, planerat stillaliggande, reglering fiske-fiskesäsongen,av av
förbud vissa dagar i veckan, redskapsbegränsning, fredningsområden och
krav på redskapsutformning.

Samtliga dessa former begränsning har praktiseras i Sverige, antingenav
myndighetsbeslut eller frivilliga åtaganden från fiskarnas sida.genom genom

Systemet med yrkesfiskelicens torde exempelvis ha bidragit till svenskadeatt
överkapacitetsproblemen mindre uttalade på många håll i omvärlden. Ettär än
framgångsrikt exempel den frivilliga räkfisketbegränsningen påär väst-av
kusten till dagar i veckan.tre

Utredningen begränsning ñskeansuängningen detäratt mestmenar en av
effektiva reglera fisket och därmed undvika fångststopp ochkunnasättet att
konkurrens kvoter. Effon-begränsningen också i utsträckningtorde storom
främja anpassning fångstkapaciteten biologiskatill de tillgängligaen av resur-
serna.

Utredningen förordar begränsning fiskeansträngningen får spelaatt av en
roll i regleringen det svenska fisket. måste emellertid skestörre Dettaav som

komplement till TAC-systemet. Strävan bör dock effort-begränsning-ett attvara
på sikt blir huvudinstrumentet i fiskepolitiken, vilket innebär TAC:n iatt ettar

nationellt perspektiv skall kontrollsystem, dvs. den refe-ettmer ses som vara
renspunkt vilken bedömer gjorda begränsningar varit väl avväg-mot man om
da. TAC-systemet måste i internationellt perspektiv kvarstå under över-ett
skådlig tid, då detta det möjligt följa olika ländergörsystem attatt upp-upp
fyllt sina internationella åtaganden.

Utredningen vill understryka begränsningar fiske-det angelägna i att av
kapaciteten så generella möjligt. fartyg inomExempelvis bör allagörs som en

omfattas, nationalitet. Systemets möjligheter åstadkommaoavsett attgrupp
lättkontrollerade bestämmelser sprider fisket tidsmässigt bör i störstasom
möjliga utsträckning tilltas vara.

En begränsning den totala fiskeansträngningen genomförs från denav
januaril 1994 den fiskelagen dels ställer krav på licens förattgenom nya

yrkesñske, dels begränsar redskapsanvändningen för övriga fiskande. Det
regelsystemet därigenom möjligheter fiskeansträng-bättre regleraattnya ger

ningen. Utredningen vill i följande föreslå vissa kompletteringar idock det
licenssystemet.

20.4 Licens för yrkesfiske

Dagens licenssystem

Fram till 1994 inför-den 1 januari gäller det licenssystem för yrkesfiske som
des 1978. Syftet vilka fisk-med dagens yrkesñskelicens bl.a. bestämmaär att

möjlighetkan ekonomiskt stöd eller harkomma ifråga för statligt attare som
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fiska i utländsk Den SOU 1993:103saknar licens sålunda inte förbjudenärzon. som att
fiska.

Enligt förordningen 1987:886 licens för yrkesfisket kan licensom
beviljas fiskeföretag innehas eller drivs yrkesfiskare eller någonsom av av

för försörjning fisket väsentlig betydelse. licensär För krävsannan vars av
dessutom fisketnormalt bedrivs eller bedrivas med fartygatt äravses som
infört i skepps- eller båtregistret enligt sjölagen.

Förordningen innehåller krav särskilt skall beaktas licensnär prövas:som
Tillgång på fisk.-
Förutsättningar i övrigt bedriva rationellt fiske.att ett-
Möjligheter fångsterna.avsättaatt-
Förutsättningar för företaget sådan inkomst fisket denatt atten av en--
eller tillsammans med varaktig inkomstmöjlighet tillfreds-sam annan ger en

ställande försörjning.

l förordningen föreskrivs licens meddelas för viss tid eller tills vidare.att en
Licens kan förenas med särskilda villkor. licensEn kan återkallas villkorom
åsidosätts eller förutsättningarna for få licens inte längre uppfyllda.ärattom

Plyyfiskclag och fiskeförordnizzg

Riksdagen har beslutat fiskelag 1993:787, vilken träder i kraft denom en ny
l januari 1994. Den har kompletterats med fiskeförordning 1993:1097.en

denI fiskelagen bl.a. bedrivagörs yrkesfiske beroenderättennya att av
innehav yrkesfiskelicens. fiskeriforordningenI regleras redskapsbegräns-av
ningar för fiskare yrkesfiskelicens. Föreskrifter kan också meddelas förutan
fiskevården rörande bl.a. fiskemetoder eller fiskeredskap.

Enligt den fiskeförordningen får Fiskeriverket föreskrivaäven attnya yr-
kesmässigt fiske inom område med användande viss fiskemetod endastett av
får ske efter tillstånd verket.av

Enligt den fiskelagen licens krav för bedriva yrkesfiske. Enär ett attnya
grundläggande förutsättning för yrkesfiskelicens fiskaren stadigva-är äratt
rande bosatt i landet och bedriver fiske väsentlig betydelse förärett som av
hans försörjning.

Motiven till ändringdenna licenssystemet det knappast finns bio-är attav
logiskt för någon utökad kapacitet inom det svenska yrkesfisket.utrymme
Genom begränsa fritidsfisket skapas bättre för yrkesmässigtatt utrymme ett

Ändrinfiske. också föranledda EES-avtalet förbjuderär diskri-garna av som
minering medborgare från EES-land.annatav

Utredningen emellertid fiskelagen förtydligasbör på vissa punk-attmenar
Även Fiskeriverket vid prövning licens i första skall beaktahandter. om av

den allmänna tillgången på fisk måste, framför allt praktiska fak-skäl, detav
tiska fiske, den sökande bedriva, spela väsentlig roll vid be-attsom avser en
dömningen licensansökan. Likaså bör förtydligande såtillvidagörasett attav
vid omprövning licens bör kompletterande skälett att ett annaten av en vara
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1993:103SOUdrasdärför kunnalicens skallansökan. Enifiske bedrivs detän angettssom
grund.in på dennaav

frskeflottanKapaciteten inom20.5

Fartygstillttånd

hus-lönsamhet i fisket,uppnåmedmålsättningenUtredningen attatt omanser
berednings-tillråvaruförsörjningjämnoch skapamed frsktillgångenhålla en

kapital,arbetskraft ochmåste insatsernauppfyllasindustrin skall kunna av
regleras.bl.a. form fartyg,i av

regleringbestämmelseinförasbör därförñskelagenI den avomennya
påkravi formRegleringen bör skebiologiskatillträdet till den avresursen.

storlek.vissfartygför användandettillstånd över enav
yrkes-innehavfartygstillstånd börförförutsättningGrundläggande avvara

i förstatillstånd bör hänsynVid beslutfrskelagen.fiskelicens enligt omnya
Fartygstillstånd börutnyttjas.fiskpå sådanhand till tillgångentas avsessom

begräns-särskilda fall böritidsbegränsning,normalt utfärdas enutan men
vill-med särskildaförenatTillståndet bör kunnaning ske.kunna även vara

Ändras fiskeinriktning börfartygs ävenredskap.beträffande ettkor, ettt.ex.
tillstånd kunnaicke tidsbegränsat omprövas.

hushåll-bättreför åstadkommaför fartyglicenssystemEtt förslag attom
där-regleringen börutformningenEG.ning aviserat inom Den närmareär av

EG:s forslag.råderför först klarhetske när om

områdepå fisketsMiljökonsekvensbeskrivningar20.6

mångfald lagtbiologiskstrategi för19939430 EnRegeringen har i ettprop.
bevarandeprinciper förgrundläggandemedstrategiförslag svenskt avom en

Strategin in-biologiskanyttjandehållbartbiologisk mångfald och resurser.av
ekononris-skildabetydelsevikt ochmiljömålen skallnebär somatt sammages

ekologisk grund.påverksamhetmänskligbyggaka överväganden i syfte att
åtgärder förgällervadpropositionen tillämpasenligthelhetssyn skall attEn
överlevnad.långsiktigasäkraochupprätthålla ekologiska artersprocesser

där detfrskepolitikensvenskadenlång tid präglathar sedanDetta synsätt
densamtidigtbiologiskadensyftet bevaragrundläggande är somatt resursen

Fiske-framgår bl.a.långsiktigt Synsättetutnyttjas hållbart ochpå sätt. attavett
angivenbiologiskabevara denriverket uppgiften ett ut-har somatt resursen

rikt ochforverkaFiskeriverket skallsin instruktion;sektorsmål itryckligt ett
fiske.ansvarsfulltochvarierat Fiskbestånd ett

fisketiljäkonsekvensbeskrivningar inomM

naturresurslagen,tillinte knutenmiljöskyddslagenFiskelagen tilliär motsats
fisketförmiljökonsekvensbeskrivningarsärskildavarför bestämmelser om
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inte kan utfärdas med stöd naturresurslagen. Något formellt SOUkrav 1993:103miljö-av
konsekvensbeskrivningar finns inte i fiskelagen. Fiskeriverket emellertidgör
redan i dag allmänna bedömningar konsekvenserna för fiskbestånden,av
bl.a. i samband med införandet föreskrifter fiskets område.av nya

Utredningen föreslår bestämmelse införs i frskelagenatt en ny som ger re-
geringen eller den myndighet regeringen bestämmer befogenhet före-som att
skriva miljökonsekvensbeskrivningaratt skall göras.

Miljökonsekvensbeskrivningar bör krävas för varje verksamhet störreav
eller principiell betydelse inom fiskets områdemer riskerar påverkasom att
miljön negativt. Det kan exempelvis gälla ñskemetoder miljöeffekternya vars
och långsiktiga påverkan på resurshushållningen inte klarlagda. Miljökonse-är
kvensbeskrivningar bör också krävas för utsättning fiskarter ochav nya rote-
nonbehandling sjöar.av

Fiskeriverket bör kunna besluta miljökonsekvensbeskrivningaratt skall ut-
föras i den utsträckning verket bedömer erforderlig. Beskrivningama börsom

det innehåll myndigheten beslutarges i varje enskiltsom ärende. Läns-om
styrelsen bör, liksom beträffande miljökonsekvensbeskrivningar inom övriga
samhällssektorer, få tillfälle sig.att yttra

Enligt gällande regler bekostas miljökonsekvensbeskrivningar denav som
för verksamheten eller denansvarar skall vidta åtgärden. Till skillnadsom

flera de sektorer,mot omfattas reglerav miljökonsekvensbe-som nu av om
skrivning, finns inom fisket så uteslutande små aktörer.gott Det inteärsom
rimligt enskild fiskare skallatt kunna åläggasen miljökonsekvens-göraatt en
beskrivning, vid exempelvis införandet redskapstyp. Utredningenav en ny
föreslår därför miljökonsekvensbeskrivningaratt helt eller delvis skall- -kunna utföras och bekostas Fiskeriverketav

Miljökonsekvensbeskrivningar inom vattenbruket

Enlig miljöskyddslagen skall vid prövning miljöfarlig verksamhetav natur-
resurslagen tillämpas. Anläggning fiskodling för produktion änav en av mer
tio fisk år sådanton är verksamhet erfordrar tillståndper enligt miljö-en som
skyddsslagstiftningen. Ansökan tillstånd skall bl.a. innehålla miljökon-om en
sekvensbeskrivning, skall möjliggöra samlad bedömningsom plane-en av en
rad anläggnings inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturre-
surser.
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1993:103SOUfrämjandeför fisketsStrukturåtgärder21

Inledning21.1

fisk-strukturåtgärderförslagkapiteli dettalämnarUtredningen avsersom
ratio-dåvarandedetredovisades1992:136SOUdelbetänkandetområde. Iets
vårengenomfördesstödsystemi dettaförändringarVissanaliseringsstödet.

tillstödnivåerutformningsåvälavseendedetsyfte1993, i somatt anpassa
EG:s system.

fiskekustnäraförslagdedelvis såFörslagen avseratt sompresenteras
Iavsnitt.särskildai21.9 samlatsvattenbrukoch21.8insjöñske21.7,

FoU-verksam-21.2,frskevårdsinsatsertillstödförslaglämnasövrigt om
21.5redskapsutveckling21.4, samtutbildning21.3,inriktninghetens

21.6.stödregionalpolitiskt

ñskevårdsinsatsertillStöd21.2 m.m.

statsbi-skettdelentillñskevården har störstastödet tillstatliga genomDet
och andrautsättningartilldelsfrskevårdsområden,bildandetilldrag, dels av

ñskevårdsåtgärder.
biotopåtgär-direktañskevårdsinsatser rörbehovfinnsDet somstortett av

siktlångeffekthar attBiotopåtgärdemafisk.utsättning genomder och av
vik-tiskUtsättningar ärFiskbestånd.reproduktionnaturlig enfrämja avaven

fritidsfisketyrkesñsketsåvälutnyttjasvissatig åtgärd för somarter avsom
mänskliga ingrepp.grundminskatreproduktion harnaturligaoch avvars

vårdochförvaltningtillgrundenlagtfrskevårdsornråden harBildande av
ñskevårdsområden.ingårsjöarealtotalalandets%Ca 38Fiskevatten. avav

ñskevårds-bildandestödjakunnatFiskeriverkettioårsperiod har avUnder en
miljo-14,5betalatperiodunder dennahar utVerketstatsbidrag.medområden

medimöjligtdetFiskevårdsområden vattengör attändamålet.förkronorner
all-tillupplåta fiskedelsfrskevård,effektivbedrivaägarbild delssplittrad en

djupareoftainnebärñskevårdsområden engage-Bildande ettmänheten. av
deplaneringställskravliksomsida, avfrån ñskevattenägamas att enmang

kvarvarande be-detuppskattarFiskeriverketñskevårdsåtgärdema.konkreta
kronor.miljoner20tillñskevårdsområdenbildandeförbidraghovet caavav

riksdagenoch därinkommit till verket ut-redanansökningarDetta somavser
utgå.börför bidragtalat sig att

ñskevårdsområ-bildaockså börkvarvarandeför deKostnaden vatten, som
kronor.miljoner25Fiskeriverket tillden, uppskattas caav

betydelsentagit1992:136SOUdelbetänkandet avhar iUtredningen upp
avsågsalltFramförnivå.nuvarandeåtminstoneutsättningsverksamheten

skerutsättningarDessaoch lax.utsättningarnaviktigayrkesñsketde for av
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med stöd prisregleringsmedel ca 9 miljonerav kronor år och SOUde saknar 1993:103per
finansiering prisregleringennär upphör.

I delbetänkandet redovisades också genomförda utsättningar fisk. Föru-av
prisregleringsmedeltom finansieras fiskutsättningar domar igenom vatten-

mål, regionala medel och EG-medel. Det sker privataäven utsättningari stor
omfattning, framför allt fiskevårds- och sportfiskeföreningar,av skogsbolag
m.fl.

Vattenkraftföretagen har i vattendomar ålagts odla och sättaatt ut stora
mängder fisk kompensation för skador på Fiskbeståndsom till följd vatten-av
kraftutbyggnaden. Det sigrör årliga utsättningar lax och öringom förav ca
30-40 miljoner kronor. Därtill kommer 20 miljoner kronor påca satsassom
FoU kring utsättningar.

De vattenavgiftsmedel vattenexploatörer erlägger för främjandesom av
fiske s.k. 10:5-medel återgår till fisket i form fiskvägar, utsättningar, bio-av
topfrämjande åtgärder Det finns fonderatetc. 50 miljoner kronor på 900ca ca
domar. De åren har 5-6senaste använts miljoner år.ca per

Med stöd s.k. villkorsmedel regeringsbeslutav i samband med vattenkrafts-
utbyggnaderi Norrland och Stålverk 80 i Luleå finansieras framför allt bio-
topåtgärder och undersökningar. Ca 28 miljoner kronor fonderadeär och
1-2 miljoner kronor används årligen.

Regionala stiftelsen Laxfond Vänern bekostarorgan som vidare utsättning-
lax och öring. Stiftelsen bildadar av är berörda länsstyrelser kommu-av samt

Vänern.runtnerna
Sverige får också årligt bidrag EGett ersättning för de laxfångsterav som

Östersjön.görs EG-ñskare isom Vidav EG-medlemskap Sverigeett menar
EG bör ersättaatt även den laxfångst dä svenskautgör fiskares del.som
Slutsatsen är fortsatt fiskevårdatt i huvudsak kan bedrivasen enbart med

stöd vattenavgiftsmedel, eventuella EG-medelav med hjälp ideellasamt av
krafter. Detta heltär otillräckligt varför utredningen i kapitel 24 återkommer
till frågan alternativ finansieringsform.om

21.3 FoU-inriktning

I kapitel 16 och 11 görs genomgång FoU på fisketsen vattenbruketsav resp.
område. Skogs- och jordbrukets forskningsråd SJFR och Fiskeriverket sva-

tillsammans för sammanhålletrar forskningsprogram.ett Det Fiskeriver-är
kets uppgift främja forskningatt och bedriva undersökningsverksamhet,
medan SJFR lärrmar bidrag till grundforskning och tillämpad forskning.

Som redovisats i kapitel 16 har SJFR:s och Fiskeriverkets forskningspro-
varit föremål för internationellgram utvärdering. Inomen områden behö-tre

forskningen förstärkas enligt utvärderingen,ver nämligen:
Fisksjukdomar-
Molekylärbiologi-
Fiskekologi-
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SOU 1993:103föreslås organisationen tvärfackliDessutom deatt programmenav ga
stärks.

inom Beträf-Utredningen vill särskilt peka FoU-behovet några sektorer.
fande 21.9.F0U-insatser på vattenbrukets område hänvisas till avsnittäven

F isksjukdømar m.m.

Sjukdomssituationen mycket allvarlig för såväl odlad vild fisk. Vik-är som
tiga forskningsområden sjukdomsspridning, förebyggande åtgärderär samt
smitta mellan vild odlad fisk. Forskning i syfte kartlägga förhållandetoch att
mellan den miljön och sjukdomsfrekvensfunktionsrubbningar är ytter-yttre
ligare viktigt område.ett

Regeringen 4,5 mil-har nyligen beslutat Fiskeriverket skall få användaatt
joner kronor vattenregleringsmedel till FoU-verksamhet laxens fort-omav
bestånd. Medel från Fiskeriverket, Naturvårdsverket, SJFR och Världsnatur-
fonden används också inom forskningsprogram kring 74.brett Mett

Kust- och insjáfsketsfärutsättningar

Ett utvecklat kust- insjöñske förutsättningar för jämnare och lokaltoch ger en
spridd försörjning färskfiskmarknaden. för kust-Inom FoU-programettav
och insjöñsket fiskhante-bör studeras frskresurser, fiskevård, fångstmetoder,
ring, tek-beredning, distribution och marknadsföring. Såväl biologiska som
niska aspekter bör ingå.

F iskeriekonomisk kompetens

Behovet yrkcsñske, resursutnyttjande,lägga ekonomiska aspekter påattav
fritidsñske inte minst i EG-perspek-och turism kommer öka framgent,att ett
tiv, måstevilket innebär frskeriekonomisk FoU-kompetens byggasatt en
upp.

Produktutveckling

finnaDet produktutveckling sker. bör syfta tillmycket angeläget Denär attatt
fåsvårtanvändningsområden för frskråvara från det i dag är attarternya som

avsättning för. gälleri första hand sillströmming. KvalitetsaspektemaDetta
förväntas ockå bli allt viktigare.

Redskapsutveckling

opti-för långsiktigtEn förbättrad selektivitet i redskap nödvändighetär etten
ñskeritekniska områdetresursutnyttjande. insatserna på detmalt De svenska

dock små jämfört grannländerna.medär
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ráftproduktiK SOU 1993:103on

Det finns Ökadepotential för inhemsk kräftproduktion.stor FoU-insatseren
kring kräftodling förväntas snabba resultat.ge

Biologisk mångfald och bevarande arterav

Frågor kring den biologiska mångfalden kräver ökad biologisk och genetisk
kunskap. Olika fiskevårdsmetoder för återställande skador behöver utvär-av
deras. Fiskeriforskningen kan bidra till miljövårdande och vattenkvalitehöj-
ande åtgärder s.k. biomanipulering sjöar. I nuljöövervakningen börgenom av
ingå monitoring Fiskbestånd.av

H elhetssyn inom fisket

För kunna komma tillrätta med många svåra problem behövsatt integreraden
på ñskeripolitiken rörande struktur, marknad och ekonomi.syn Kravresurs,

ställs på insatser där biologisk och teknisk forskning kombineras med ekono-
misk och sociologisk forskning.

De redovisade områdena utredningen hör till de framgentovan menar som
bör prioriteras. Resurser för sådana insatser bör förstai hand tillskapas ge-

omprioriteringar. FoU grundläggande karaktär, främst inomnom denav mer
renodlade biologin, bör kunna minska. Däremot behövs kunskapmer om-
rådet biologi kopplat till ekonomiska aspekter fishing management. Det be-
hövs kunskapäven de akvatiska ekosystemen kring biologiskmer om samt
mångfald och bevarande Insatser angelägna kringär utvecklingarter.av av
redskap med bättre selektivitet, för kust- och insjöfiskeprognoser samt ut-
veckling kräftproduktion.av

Staten har FoU viktigt instrument för främja näringen. Storaettgenom att
behov forskning finns, inte minst beträffande fisksjukdomar, både på vildav
och odlad fisk. Ett brett forskningsprogram har också initierats. kanDettanu
förhoppningsvis stimulera till forskning på området.mer

Fiskeriverkets beståndsuppskattningar bör finansieras Fiskeriver-genom
kets forvaltningsanslag. Medel för utveckling metodiken kring beståndsupp-av
skattningar böri princip belasta anslaget 2D Främjandet fiskerinäringen.av
För budgetåret 199394 finns för FoU på fiskets område 3,8 miljoner kro-ca

detta anslag.nor
Genom medverkan i EG:s forskningsprogram kan svenska forskare få del
de samlade forskningsresurserna delta i forskningsprojektav attgenom som

är for flera länder.gemensamma

21.4 Utbildning på fiskets område

Under 1970- och 1980-talen startades gymnasiala ñskeutbildningar framför
allt syd- och västkusten, bl.a. i Karlskrona, Simrishamn, Sotenäset, Vis-

Öckerö.by, Göteborg och Ett motiven till flera dessa utbildningarattav av
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1993:103SOUSedan dessñskaryrket.nyrekryteringen tillville stärkastartade attvar man
inomfinns kvargymnasienivå reducerats,har fiskeutbildningen på na-men

och energiprogrammen.tur-
inriktning påmedutbildningarbedrivs olikafolkhögskolorVid landets

medfolkhögskola,GrebbestadsVidekologi, miljösjö, hav, vattenbruk, osv.
Klarälvdalensmed marinafinns kurshuvudman, ämnen.landstinget ensom

specialkursnaturvårdslinje medochhar vilt-folkhögskola landstinget enen
folkhögskola, ävenStiftelsen Skeppsholmensingår.där bl.a. ñskevård som

Sten-och sjöfart.skärgårdkust, hav,profileradhar tillgång till båtar, är mot
Östersjön.kurservattenbruk ochdriver ävensunds folkhögskola eget omger
påbetoningekologiämnet medifolkhögskola har kurserBlekinge läns vatten-

finns.liknande kurserekologi. Ytterligare
ka-generellutbildningslinjerfinnsoch högskoloruniversitetInom merav

biologiskaallmännasåväl defor fisket. Hit hörbetydelseraktär, har ut-som
i Kal-kan avläggasSjökaptensexamensjöbefälsutbildning.bildningarna som

utbildning kan avläg-maskintekniskSjöingenjörsexarnenoch Göteborg.mar
miljö-utbildningslinjer,ha lokalaHögskolor kani Kalmar. även t.ex.gas

verksamhetbetydelse förKalmar, kannaturresurslinjen ioch vara avsom
fram-högskoleutbildning,område. Deninom vattenbruketsfiskets och som

universitet.vid Göteborgsñskevårdslinjenför till fisket,allt riktad ärär
för fiskeutbildningsutbudsamhälletsöverblicksamladDet saknas aven

genomgångnågon detaljeradgjortUtredningen har inteoch vattenbruk. av
tillgängligakunskapenvärdefulltdetdetta utbud, att omomvoreansermen

regional plane-ochför den lokalastödutbildningar samlades, bl.a. som
ringen.

och vi-nyrekryteringfrämjaviktigtnivåerUtbildning på olika sättär attett
Fisk-naturligtdetUtredningennäringen. ärdareutbildning inom attattmenar
finnsutbildningsmöjligheterfor kunskaperiverket på sig attetttar omansvar

myndigheter.utbildningsansvarigasamarbete medsamlad. Det bör ske i

selektivitetRedskapsutveckling, förbättrad21.5

ökadtillsyftarredskapsutvecklingtorskfisket finns behovFör ensomav en
fisketför utbytetsmåñsk, bl.a.angelägetselektivitet. Det är att avatt spara

havskräftaochefter räkatiden. I fisketmöjligtbliskall så överstort som
under-bifångstmöjligt minskapå så långtfinns ldavliknande avattett som

måste kastashavskräftor överfångaundgåsamtidigtmålig fisk och att som
bord.

Ökad biologi och be-fiskartemaskunskapi fisket kräverartselektering om
viktigastedematerial. Enkonstruktion ochredskapensteende avsamt om

ocksåväxlarArtselektionenform.vidd ochmaskansregleringsmetodema är
fångstdjup.fångstplats ochmellan

gstteknologiutveckla fånmedEG arbetarländer liksomAndra nordiska att
Sveri-bestånd ökar.enskildautbytetbiologiskai detkan resultera att avsom

på-så kunnaförforskning sätti dennautsträckning delbör i ökad atttage
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verka framtida regleringar. Det bör också undersökas SOUi vilken 1993:103närmare ut-
sträckning det möjligt direktär till svenska förhållanden överföraatt redskap
med bättre selektivitet, utvecklats i andra länder.som

I dag saknas tillräcklig kompetens inom området redskaps- och fångst-
teknologi. En forskare på detta område skulle kunna hjälpa fiskeredskapstill-
verkama i Ävenutvecklingen selektiva redskap. kompetens så-av nya annan

den hos redskapstekniker och yrkesfiskare bör kunnasom nyttiggöras i detta
sammanhang. Sverige bör delta i projekt delfinansieras Nordiska mi-som av
nisterrådet och EG.

För stödja utvecklingatt selektiva redskap föreslår utredningenmoten mer
Fiskeriverket möjlighetatt led i stödet till fiskerinäringenatt kun-ges ettsom
bevilja medel för byte till redskap med bättre selektivitet.na Detta bör ske ge-

tillägg till stödförordningen 1993:382.ett Dennanom stöd enligttyp av ges
EG:s stödkungörelse. Det dockär vikt stöd enbart utgår till investering-attav

omfattning.störrear av

21.6 Regionalpolitiskt stöd på fiskets område

Utredningen har inte gjort någon total genomgång det regionalpolitiskaav
stöd kommer fisket till del. Så kan turismsatsnin inkluderasom fisket.ex. gar

viktig del, redovisas generellsom regionalpolitisken satsning.men som en
Stöd för omställning jordbruket kan innefatta stöd till exempelvis kräftod-av
ling. Utredningen vill översiktlig bild några de regionala stödge en av av som
i dag förekommer.

Glesbygdsstöd. En stödform kommer fiskerinäringen till del, gles-ärsom
bygdsstödet. Stödet kan dels lämnas till företag i glesbygder, dels till kommer-
siell service i sådana bygder. Glesbygdsstöd, kan utgå i form avskriv-som av
ningslån eller långegaranti, får inte beviljas statligt stöd har lämnatsannatom
eller bedöms Ärendenkunna lämnas för ändamål. glesbygdsstödsamma om

länsstyrelsenprövas eller den regionala utvecklingsfonden.av
Under perioden 198687-198990 lämnades glesbygdsstöd i form låne-av

garantier till 38 företag inom fiske och vattenbruk till sammanlagt beloppett
7,4 miljoner kronor. Vidare beviljades 337 avskrivningslån tillav ett samman-

lagt belopp 30,8 miljoner kronor. Stödet utgick till följande åtgärder:av

Åtgärd Lånegaxantier, tkr Avskrivningslân, tkr
Förvärv fartyg 985 811av 4
Ombyggnader 21 1-
Utrustning 260 8 388
Förädling 740 5 653
Vattenbruk 5 407 11 783
Summa 7392 30846
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1993:103SOUutsträckningifiskesektorn störstverksamhet inomdenVattenbruk är som
38 %ochlånegarantiema73 %glesbygdsstöd medkommit i åtnjutande avav

avskrivningslånen.av
förprisregleringskassanpå Frånostkusten.yrkesfisketstöd tillSärskilt

yrkes-stöd tillsärskiltförmiljoner kronor5199293underfisk har avsatts
tillFinlandfrångäller kusten gränsenOstkuststödetostkusten. motfisket på

bl.a.stödet199293 harUnderGotland.Blekinge län anv-gränsen samtmot
följande sätt:änts

1,7 mkrPrisstöd
mkr1,3åtgärderKvalitetshöjande

0,3 mkrfiskefanygNybyggda
0,7 mkrñskefartygBegagnade
0,2 mkrñskefanygModernisering av
0,2 mlcSkrotning ñskefarygav

sinredovisatregeringentillLänsstyrelserna harregionalt stöd. resurs-Annat
Länsstyrelser-199192.budgetåretñnansieringskällor forsinaanvändning och

fisketsakområden utgörhar 13 ett.varavna
Underñnansieringskällor.FöljandeFisket harsakområdeLänsstyrelsernas

med 4,5AMSlänsarbetsnämnderfrånmedelbl.a.finansieringannan ryms
kronormiljoner3,7Fiskeriverketmiljoner kronor, m.m.

43 %15,3 mkrförvaltningsanslagRamanslag
5 %1,7 mkrSakanslag

%17,8 50mkrfinansieringAnnan
Övrigt 2 %0,7 mkr

mkr35,5Summa

på fisketsellerkronor1,0 miljonerharlänsstyrelserFöljande nio meravsatt
område:

7,9 mkrlänVästerbottens
5,9 mkrJämtlands län
2,2 mkrKalmar län
2,1 mkrlänGävleborgs4.
1,9 mkrGotlands län
1,8 mkrVärmlands län

mkr1,4Norrbottens län
1,0 mkrHallands län

mkr1,0Bohus länGöteborgs o.
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Följande länsstyrelser har störst andel det totalaavsatt länsanslaget SOU 1993:103inkl.av
samtliga finansieringskällor sakområdet Fisket.

Gotlands län 1,6 %
Jämtlands län 1,5 %
Västerbottens län 1,4 %

länKalmar 0,9 %
Gävleborgs län 0,5 %
Hallands län 0,4 %
Värmlands län 0,4 %

I utredningens direktiv till grund för förslagen böratt bl.a. liggaanges de åta-
ganden gjorts på fiskets område till följdsom internationella överenskom-av
melser. Inom för dessa åtaganden bör utredarenramen enligt direktiven bedö

i vilka fall och under vilka formerma statligt stöd skall kunna lämnas. Hit hör
frågan regionalpolitisktt.ex. stöd skall kunna lämnas.om

Utredningen har i delbetänkandet SOU 1992:136 lämnat förslag ettom
transportstöd täcka merkostnaden försom att på vissaavser kust-transporter
sträckor.

Regeringen lade våren 1993 fram förslag regionalt stöd, följdeett om men
inte den konsti uktion utredningen förslagit. l stället försom transportstödett
beslöt riksdagen särskilt stöd till fisketatt ett syd- och ostkusten Got-samt
land skulle utgå det skulle finansierassamt att med medel från prisreglerings-
kassan. Medlen skulle utgå engångsvis utbetalat inkomststödettsom och ba-

på föregående års regionala stödseras via prisregleringssystemet.
Utredningen bedömer det, åtminstone intill dessatt förhandlingsresul-ett

med EG klart,tatet är behövs nationellt stöd medett motsvarande inriktning
det idag utgår med 5 miljonersom kronor. Stödetsom bör finansieras av me-

del från prisregleringskassan. Sverige har i sina positioneri EEG-förhandling-
slagit fast behovet fortsattarna regionalt stöd för fisket vid östersjö-av norra

kusten.

21.7 Främjande det kustnära fisketav

Utredningen redovisar i detta avsnitt förutsättningar för utveckla detatt
kustnära fisket.

Beståndssituatiorien

För bedriva uthålligt yrkesmässigtatt kustfiskeett fordras i de flesta fall fle-att
kan utnyttjas. Ett lönsamtarter fiske påra vissa nyckelaner kan förutsätt-ge

ningar för fiske även på andra beståndEffekten detta tydligt iav t.ex.ser man
Norrbotten där grunden för fisket lax och siklöja,är där också fångstenmen

Ävensik viktig.är gädda och abborreav utnyttjas, dvs. arter som annars
knappast skulle nyttjas kommersiellt. Ytterligare exempel kan hämtas från
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1993:103SOUtorsk,bifångsterålbottengamdärSydkusten,ostkusten ochsödra avstora ger
kustfisketsiklöja förål, lax ochtillgångenMinskarflundra.abborre och

efterfisketyrkesmässiga ävenför detkonsekvenserdärförfår detta stora
andra arter.

strömming förgädda ochmedfiskeåretbörja attkannorrlandsfiskareEn
koncentrerasSedanundersikbifångstermedövergå till lax sommaren.av

eftermed fiskefall fortsättai vissaförunder höstenoch öringfisket till sik att
mellanväxlafiskarenkansydliga kustvatten ettvintern. Förlake under mer

torskochflundraabborre,sik, ål, gös,strömming,gädda,antalstörre arter
växlamöjlighetenfrämstdetkustfiskare är attVästkustensalltefter årstid. För

ef-och fiskeplattfiskvitlingkolja,torsk,vitfiskfiskfiskemellan samtsom
fiske-viktigt. Dettakrabbaoch ärhavskräfta, hummerskaldjur somter som
totaltårstiden,medvarierarvisserligenintäkter sommenmönster somger

försörjningen.forräckakansett
betydligtfiskas i störrekanoch gäddaabborreströmming,Arter om-som

ochhavskräftaål,siklöja,torsk,främsttillgången pådetfattning, medan är
Ävenkustfisket.yrkesmässigaför detmöjligheternabegränsarhummer som

saknasnorrlandsälvar,vandringssik ibestånd, utrymmeför flera lokala t.ex.
for de ärråder dessutomförutsättningarSärskilda arterför ökat fiske. somett

och öring.ål, laxfrämstutsättningar,starkt beroende av

Fiskevård

avsnittfisketdet kustnäraforfiskevårdsinsatserviktigafiskUtsättning ärav
21.2.

red-med fastafisketförgrundenlaxKompensationsutsättningama ärav
74.sjukdomen Mutsättningar hotasnorrlandskusten. Dessaskap längs avnu

Stöd-Ålen kustfrske.svensktförbetydelsenhar den störstadenär art som
återfångster.godaskala ochrelativtiutsättningar görs stor gerav

kom-fråganså hårtidagälvbestånd sikpå vissa ärFisketrycket att omav
beaktas.måsteutbyggda älvarnai depensationsåtgärder

ilekerandraöring ochbeståndlokalastärkaBiotopvård kan arter somav
efter kustenfiskevårdövrigt skerkustvattendrag. Ii små genomochsötvatten

mi-ochredskapsbegränsningarfredningsområden,fredningstider,beslut om
nimimått.

ombinationsverksamhetK

möjlig-varitlängesedankustfisket harförförutsättninggrundläggandeEn
kombinationTidigareverksamheter.med andrafiskeheten kombinera varatt

tjänstesek-inomskerutvecklingvanlig. Denfiskeochjordskogsbruk som
in-viktigidagTurismkustboende. ärför demöjligheter enöppnartorn nya

intäkterturismenöka. Förutomkunnabedöms genomkomstkälla att gersom
ochfiskföravsättninglokaltill skapaturisternabidrarserviceverksamhet, att

fångstermed godaområdensportfisketurismispecialiseradfiskprodukter. En
roll.betydandelokaltspelaroch gäddaöringlax, ent.ex.av
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De delar tjänstesektom, underlättas data-av och SOUteleteknikutveck- 1993:103som av
lingen, kan också underlag för småskalig företagsverksamhetge mycketsom
väl kan kombineras med fiske.

Basen för sysselsättning och service i kustsamhällen och skärgårdar är
verksamhet bygger på lokalt tillgängligasom exempelvis fisk. Förresurser,

nå positiv utveckling iatt dessa områden behövs ien större utsträckning än
hittills kompletterande sysselsättnings- och utkomstmöjligheter. Regeringen
har tillsatt särskild utredare dir. 1993:62 med uppgiften kartlägga förut-att
sättningarna for levande skärgård och föreslå sådana förändringaren ärsom
angelägna för underlätta bosättning och företagandeatt i skärgårdsområdena.
Kontakt har under hand tagits med denna utredning.

Drivmedelsbeskattning

Dieselolja används fiskefartyg skattebefiiad.ärsom Däremot måste fiske-av
fartyg med bensinmotorer betala drivmedelsskatt. Detta är nackdel för kust-en
fiskets fartyg. i allmänhet bensindrivnaär se avsnitt 22.1.1.Som

Avsättning

Priset på sillströmming har länge varit lågt. En viss förändring håller dock på
ske småskaligtatt och kvalitetsinriktatettgenom utbudmer produkter,av

dvs. marknadssegment där detett kustnära fisket har konkurrensför-storen
del. Fiske efter högre prissatta vanligen i kombination med ökad föräd-arter,
lingsgrad, kan ytterligare ökad avkastning på insatt kapital.ge sådantEtt fiske
kan bedrivas med liten insats fartyg, redskap och drivmedel samtidigtav som
det beståndsbevarandeär och miljövänligt i övrigt.

Marknaden utvecklas ständigt, även människors starktärom matvanor tra-
ditionsbundna. Konsumtionen fortfarandeär starkt riktad torsk ochmot an-

vittisk odlad lax och regnbåge.nan samt Undermot år har dock volym-senare
mässigt små produkter abborr- och sikfilé, rökt sik, flundra, piggvarsom

blivit allt intressantare.m.m.
Inriktningen på kvalitetsprodukter och färskvaruförsäljning bör bäst ut-ge

byte fisket kan ske i närheten deom tätorterna. Vad kan hämmastoraav som
sådan utveckling försämrad Ävenär miljösituationen efter kusten. småen

kustsamhällen kan erbjuda marknad, främst under turistsäsongen.en
Utvecklingen lokal marknad beroendeär möjligheten kunna till-en attav

godose den med lämpliga vid lämplig tidpunkt. Periodvis finnsvaror stora
problem avsätta gädda, abborreatt och strömmingt.ex. till acceptabla priser,

fisket inte särskilttrots äratt stort.
Marknadsfrågor är framför allt fallerett näringen. Det kust-ansvar som

fisketnära kommer främjas den långsiktiga infonnationsverksamhetenatt av
till förmån för konsumtion fisk beslutats riksdagen.av som av

Resurser och potentiell marknad bedöms alltså finnas för betydligt stör-ett
kustfiske dagens.änre
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1993:103SOUiskerättF m.m.

dvs depå ostkusten,den bästa marknadenFör den etablerar sig nära sto-som
delar knu-tillfiskerätten. Denuppstår ofta problem med ärtätortema, storara

Enligtsin utkomst.inte behöver fiska föreller andratill fritidsboendeten som
skärgård,Stockholmsi ärde gjorts fångstuttagetberäkningar, t.ex.som av

kustlaboratorium hävdardag så litet Fiskeriverketsdetta i vattenattm.m.att
det frånviktenutöka informationenvanhävdas. Fiskeriverket bör att av-avom

inkl. yrkesfiske.allsidigt fiske,kastningssynpunkt bedrivs ett
yrkesmässigt fiskei områden där bådeproblemfinnsNära tätortema även

fiskeplatser ochfritidsfisket konkurrerareftersomoch fritidsfiske bedrivs om
trollingfisket skadaExempelvis kanolägenheter.orsakar andra utsatta garn.

begränsningar.också innebärakustfiske och utsjöfiske kanKonflikter mellan

Fångststatistik

omfattning i kustom-fisketsbeståndens storlek ochöka kunskapenFör att om
nuvarandefiskevård bör denunderlag förrådet därigenom bättresamt ge

fiskestatistiken kompletteras.
följande delar.fiskestatistik bör omfattaanpassadEn till kustfisket

yrkesfiske-fiskare medlagstadgad och gäller allaLoggboksstatistiken är
uppfattning1977 och braförekommit sedanlicens. statistik harDenna enger
innebärfiskelagenkustfisket.licensierade Denhavsfisket och det attnyaom

licensieradeMed fleryrkesfiskelicens.yrkesmässigt måste haden fiskarsom
kustfisket förbättras.kontrollenfiskare förväntas kunskapen och avom

handelsledet. Iavräkningsnotor i förstapåLandningsstatistiken bygger
för-fiskare förlicensieradeickedenna också fisk landasstatistik ingår som av

säljnin
och land-till loggboks-komplementkanEnkätundersökningar utgöra ett

fiske-hand kunskapenså i förstabör utformasningsstatistik. Frågorna att om
undersökning-utformaGenomområden ökar.trycket fördelat på och attarter

förbättrasinformationenstatistiken kani finskapå densättama samma som
siklöja.torsk ochfiske på, lax,bedrivsde det gemensamt t.ex.anerom som

från antaljournalföringkompletteras medLoggboksstatistiken kan4. ett
kustornrådet.valda delaryrkesfiskare inom av

typornråden.Protyisken i utvalda

F0 U

beståndsupp-förbättradefisket b1.a.främjar kustnäraFoU-insatser det ärsom
21.3.avsnittredskapsutveckling seskattningar och

Export

FörbättradeEG-ländemaoch tillgädda, abborreIdag ål, gös trans-exporteras
stöd tillDetexportmöjlighetema.främjakylteknik kanportmöjligheter, etc.

miljoner kro-på 5fiskprodukterñsk ochavseendeexportfrämjande åtgärder
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beslutats för 199394 bör i dennanor del kunnasom komma kustfisket SOU 1993:till 103
del. I avsnitt 23.xx föreslår utredningen liknande stöd skall utgåatt ett även
för kommande budgetår.

Den fiskelagennya

Genom den fiskelagen bör bättre förutsättningaravsevärt förnya det kustnära
fisket i första hand konkurrensen frånges, husbehovsfisketatt mins-genom
kar. En uppföljning den fiskelagens effekter bör, tidigareav nya nämnts,som

Fiskeriverket.göras av

21.8 Främjande insjöfisketav

Förutsättningarna för utveckla insjöfisket enligt utredningensatt är bedöm-
ning i långa stycken liknande dem gäller för det kustnära fisket. Det gäl-som
ler exempelvis möjligheterna till kombinationsverksamhet, behov utsätt-av
ningar, fiskevård i övrigt och redskapsutveckling. Ett utvecklat kust- och in-
sjöfiske dessutom förutsättningar för jämnare och spriddger försörj-en mer
ning farskfiskmarknaden. På kommersätt deav planerade insatsernasamma
för främja fiskkonsiinitiortenatt stödet till exponfrämjand.: åtgärdersamt att

ökaäven avsättningsmöjlighetema för insjöfiskets produkter. Till detta kom-
några frågor specifikaär för insjöfisket.mer som mer

Biologiska förutsättningar

De biologiska förutsättningarna för utökat yrkesmässigt insjöfiske goda,ett är
framför allt på gädda, abborre och Ettarter lönsamt ålfiskegös. kan be-som
drivas med stöd utsättningar. I vissa sjöar tillkommer sik och Siklöja,av som
har betydande outnyttjad potential, röding ien de delarna lan-samt norra av
det.

Tillgång till fiskevatten m.m

Trots biologiska förutsättningar föratt utökat yrkesfiske finns på mångaett
håll, begränsas möjligheten för sådant fiske bristande tillgång på fiske-ett av

Genom rationellt utnyttjandevatten. sjöarett ellerstörre flera mindre,av
närliggande sjöar skulle underlag kunna bildas för ytterligare yrkesfiske.

Genom möjligheten med statliga bidrag bilda fiskevårdsområden,att har
och effektiva former för förvaltning fiskevatten skapats.nya Det har emel-av

lertid visat sig fiskevårdsområdesföreningaratt beslut i fiskestämman igenom
vissa fall försöker reglera fisket så yrkesfiske försvåras eller förhind-att ett

Utredningen konstaterar bildande fiskevårdsområdenras. hörn-att ärav en av
i den svenska fiskevårdenstenarna och föreslår inga förändringar i detta sy-

De problem kring nyttjandetstem. uppstått mellan fiskevårds-vattenav som
områden och enskilda yrkesfiskare bedömer utredningen begränsadvara en
företeelse. De berörda yrkesfiskarna drabbas dock hårt. Utredningen attanser
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1993:103SOUproblemetsgenomgångdelsFiskeriverket i uppdragbör göraatt om-avenges
fiskevårdsområden ochlagenfattning, dels teknisk översyngöra omaven

in-yrkesfisketsbättre tillgodosepå ändring förvid förslagbehov lämna att
tressen.

fördelningF iskresursens

föregående,med det ärinsjöfisket, hängerEtt problem för nära sammansom
exempelvis mellanfiskande,olika kategoriermotsättningarna mellan sport-

felaktigbyggamotsättningar kanyrkesfiskare. Sådanafiskare och upp-en
fiskeribiolo-Enligtfiskbestånd.sjönsfiskare beskattarfattning hur olikaom

fiske-fiske, den bästayrkesinriktatfiske, inkl.gisk expertis allsidigtär ettett
avkastningproduktion ochhöjernäringsrik sjötyp. Dettavården för avse-en

informerarutsträckningiFiskeriverketangeläget störreDetvärt. är omatt
detta förhållande.

marknadTransporter, m.m.

i småliggeryrkesfiske i inlandsvattenmed få lönsamtEn svårighet ettattstor
och kyl-emballageUtvecklingtransportkostnader.fångstvolymer och höga av

pågår dock. Etthållbarhetenoch ökaforbilligakan transporternasystem som
närmarknaden.försäljning påochförädlinglönsamhetenöka ärsätt att genom

har varit lyckosamma.årsatsningar underMånga sådana senare
fiskeriteknik.utvecklabl.a. försökFoU-insatserGenom olika görs att ny

försmåskaligt fiskevattenbruk och kustnärasamordning medMöjligheten till
värdutvecklingsinsatsför bl.a.få tillräckligt underlag är atttransporteratt en

prova.

Fiskevård

attraktivaminimimâtt förgällandehöja avkastningenEtt är översätt attatt se
Hjälma-på iminimimåttethöjning gösröding. Ensåsom lax ochgös,arter av

Måttetmed 30 %.årsavkastningenberäknats ökafrån 40 till 45 har cacmren
januari 1993.50 till 60 den 1ökade frånipå lax och öring Vänern cm

öringlax,främstutsättningavkastningenöka ärEtt sätt avannat att genom
ochöring i Vänernlax ochutsättningarvisarGjorda beräkningaroch ål. att av
viktflera ställenpå störstaålutsättningarFortsattalönsamma. ärVättern är av
för-Lönsamheten bör kunnayrkesmässigt insjöfiske.upprätthållaför ettatt

fisket.regleringoch bättreteknikutvecklingbättras ytterligare avgenom
Ringsjön,sjöar, bl.a.näringsrikaframgångsrik isigvisatEn metod som
uppnådärigenomföroch braxenbeståndenfiska ned mörtär att enatt av

avkast-sjönsbedömssäkerhetkvalitet. Medsnabb förbättring storvattnetsav
väsentligt.och sik ökabraxenabborre,ning speciellt ål, storav

sjöarnäringsrikaivattenbeskaffenhetenfisket ochGenom förbättring av
ivilkengifthalt,högstakvalitetsgarantimedfisken säljasskulle kunna enom

kundesannoliktkostrekommendationerrådandeså lågfall skulle blidessa att
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upphävas. Detta skulle sannolikt i väsentlig grad öka försäljningen. SOULiknande 1993: 103
åtgärder hari skala vidtagits istor Kanada och USA medt.ex. resultat.gott

K ráfgfiskets utvecklingsmájlighet

Kräftor mycket hög avkastning i jämförelse med fisk,ger vilket beror att
kräftor går in tidigt i näringskedjan och till del vegetabilier.äter Det liggerstor

mycket potential i kräftor bådeen stor med tanke på produktivitet och pris.
Under kansäsong priset för signalkräftor pendla mellanen 150 och 180 krkg
i början och hälften detta slutet. Detta kan jämförasca medmot den högstav
prissatta ñskarten, ål, 50 krkg.som ger ca

En svårighet för yrkesmässigt lcräftfiske tillgångenett är på Vatten-vatten.
ägarna vill i huvudsak nyttja denna själva, antingen fiskeresurs egetgenom
eller upplåta fisket till allmänhetenatt kortförsäljning.genom genom

I den fiskelagen har införts tabellbilaganya svenskaöver medborgaresen
fiskarätt i enskilt Kräftñsketatt undantag frånvatten. utgör detta frifiske iett

Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Riksdagen ut-
talade också, i samband med behandlingen 1992922232 ñskelagav prop. om

lcräftñsket på allmänt iatt Vänern,m.m., Vättern, Hjälmarenvatten och Stor-
sjön bör för det yrkesmässiga fisket. I denreserveras fiskeförordningennya

Fiskeriverket får föreskrivaattanges lcräftfisket på allmänt i deatt vatten stora
sjöarna endast får bedrivas efter tillstånd Fiskeriverket eller länsstyrelse.av
Tillstånd skall i första hand lämnas den sigägnar yrkesfiske.som

Genom dessa bestämmelser har förutsättningarna för det yrkesmässiga
kräftñsket förbättrats.

21.9 Främjande vattenbruketav

Inledning

Enligt nyligen publicerad sammanställning Agriculture:en Towards 2010,
C 9324, gjord FN:s livsmedels- och lantbruksorganisationav FAO, är
möjligheterna begränsade ökanämnvärt fisket i världen.att Tvärtom krävs

bättreavsevärt skötsel ñskbestånden för bibehålla dagens fångstnivåer.av att
Samtidigt kommer efterfrågan fisk öka. FAO förutspår därför högreatt
fiskpriser i framtiden och ökad roll för vattenbruket fortfarande haren som en
betydande utvecklingspotential globalt Vattenbrukets andel den totalasett. av
ñskproduktionen, i dag drygt 10 %,är bedöms år 2010 kunna uppgå tillsom

15 %.uppemot
Vattenbruket i Sverige innefattar rad olika verksamhetsgrenar, exempel-en

vis kompensationsodling, sportfiskevatten,sättfiskodling för matñskodling,
kräftodling och musselodlin De olika odling har delvis olika för-typerna av
utsättningar och problem. Kompensationsodlingama lax har underav senaste
tiden Ål-drabbats hårt hög dödlighet sjukdomen M 74. och röding-av genom
odlingen har inte ökat de sista åren, bedöms ha förutsättningar förmen expan-
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SOU 1993:103ofördelaktiga kon-sin grund isvårigheter harsion. Matñskodlingen har som
kurrensvillkor.

behandlasfrämjandeför fisketsNäringspolitiska åtgärder ävenkapitel 22I
vattenbruket.

Marknad

Samtidigtpå 12 %.EG försvåras tull ärregnbåge tillSveriges export av enav
tillsänkning tullensuccessivEES-avtalet innebärimporten från EG fri. aven

Utredningen har i delbetänkan-år.procentenheter år under 5EG med 1,7 perca
tullfriskulletill EG-medlemskappå framdet SOU 1992:136 pekat ettatt en

närinbetydelse förregnbåge hakvot för storexport gen.av

Produktionsinriktning

slaktashand regnbågeproducerar förstamatñskodlingenDen svenska som
Svenskodladför till Japan.till rökerierpå hösten för försäljning samt export

Vattenbrukamasfärsktillgängligfisk mycket liten utsträckningäri som vara.
produktionenangeläget läggadetRiksförbund VRF bedömer är attatt om

för od-sårbarhetenskulle minskaåret-runt-försäljning, vilkettill förmån för
företag.förlängning stabilarekapitalförsörjning och ilama, jämnarege en

med kun-bedömning fördelarnanäringensUtredningen instärnmeri attav
ändringUtredningen denfisk åretsälja färsk odlad att av reg-menarna om.

Fiskeriverket be-möjlighet förgjordes våren 1993 ochlema, attsom gersom
nyttjas förkunnai frskodlingsföretag, börvilja lånegaranti för investeringar

föreslår utredningentill dettaomläggning. Som komplementsådan attetten
22.ändamålet kapitelutgå för sebidrag foderavgiftsmedlen skall kunnaur

Än gårodlamautredningen emellertid detviktigare att sammanvaraanser
producentorga-exempelvis bildaomställning. Genomför dennaklara attatt en

ochproducentklyftan mellankan odlare överbrygganisation för vattenbruk
EG:sinslag iviktigtProducentorganisationermarknad. utgör ett gemensam-

ochinitiativ producentemaOrganisationerna bildasfrskeripolitik. avma
försäljningsvillkoren för medlemmarnashar syfte förbättrabl.a. attsom

varor.

isdriftSkador vid storm, m.m.

försäkringar hostecknamånga år varit svårtEnligt näringen har det under att
bi-finns behovDärförskador på frskodlingar.försäkringsbolag ettmot av

mildra konsekvenserna,regi föridrags- eller försälcringssystem statens att
stormskador.framför allt vid

fåryrkesfrsketstöd till1993:382 statligtEnligt förordningen m.m.om
frskeredskapfastförutsättningarbidrag lämnas under vissa ett som an-om

Bi-samband mediskadats eller förloratsvänds för lax- eller ålfrske storm.
Bidragssystemetskadan eller förlusten.60 %drag får lämnas med högst av

1993 tilljulifr.o.m. den lAvgiften uppgårsjälvñnansierat.är avsett att vara
% redskapens vände.5 av

213främjandefisketsStrukturâtgärder förKapitel 21



Utredningen vattenbrukets odlingskassar kan SOU 1993:att väl så 103menar utsattavara
för stomrskador fasta ñskeredskap. Den nämnda stödförordningen före-som
slås därför ändras så bidrag kan lämnasäven vid stormskadoratt på vatten-
brukets odlingsanläggningar. Kravet på självfrnansiering bör dock kvarstå.
Det naturligt avgiften differentieras, det visar sigsyns att skadenivånattom
hos vattenbruket kraftigt awiker från den för fasta redskap. För åstad-att
komma detta bör särskilt 0001 kronors anslag inrättas.ett

Miljöpåverkan

Tillstånd för vattenbruk i första handprövas enligt ñskerilagstiftnin ochgen
miljöskyddslagen. Näringen framhåller länsstyrelsemas bedömningaratt av

vattenområdes lämplighet för ñskodlingett odlingens utsläpp och effek-samt
detta växlar. Vidare framhållsterna tillstånd ofta beviljasav med föratt en

liten volym för verksamheten skall bli lönsam. Näringenatt också attanser
det inte beaktas tillräckligt utvecklingen inom frskodlingen har varitatt snabb
vad gäller fodersammansättning och utfodringsteknik. Denna teknikutveck-
ling har lett till kraftigt minskade närsaltsutsläpp.

Det diskrepansär mellan den tillståndsgivnastor volymen och den redo-en
visade produktionsnivån inom vattenbruket. Den samlade tillståndsvolymen

på 20 000-25är 00 tisk medan produktionen på drygt 6ton är OO ton mat-
frsk, l 400 musslor och 8 kräftor 1992.ton Ett problem de odlingar,ton är

har tillstånd enligt rniljöskyddslagen, intesom bedriver någon verk-men som
samhet, låser odlingsutrymme för andra vattenbrukare. Fiskeriverket bör när-

analysera denna fråga och lämna förslag till eventuella åtgärder.mare
Det finns emellertid grundläggande krav i svensk miljöpolitik måstesom

beaktas i detta sammanhang. Alla har del i for skydda och förbät-ansvaret att
miljön. Detta sig bl.a. uttryck itra principen förorenarentar betalar. Miljö-

hänsyn måste också påverka beslutsfattandet, vilket bl.a. inneburit krav att
miljökonsekvensbeskrivningar. Se avsnitt 20.7.även

Ett viktigt miljömål i Sverige begränsaär närsaltsutsläppen till omgivan-att
de hav. Utredningen konstaterar också inom för det internationellaatt ramen

Östersjönmiljövårdsarbetet kring Helcom diskuteras frågan vattenbru-om
kets utsläp närsalter. Vattenbruket kan uppvisa kraftig minskning fos-av en av
forutsläppen. Det dock oklart hurär denna minskning kontroll-är,stor trots

vid många odlingar. Utredningen därför det föreliggerprogram be-attanser
hov närmare studier vattenbrukets miljöpåverkan utvecklingav om samt av
bättre mätmetoder för bedöma denna påverkan. Utredningen vidareatt menar

det angelägetär främja teknikutvecklingenatt inom vattenbruket,att exem-
pelvis utveckling bättre utsläppsrening, fodersammansättning och utfod-av
ringsteknik. Sådana åtgärder bedömer utredningen kommer främja odlings-att
företagens ekonomi samtidigt de har goda miljöeffekter.som

Sverige har för tillståndspliktiga vattenbruk årlig avgift på 75 lcrton till-en
ståndsgiven produktion i de fall då länsstyrelsen tillsynen. Om kommu-utövar

tillsynenutöver bestämmer kommunen avgiftens storlek. Kommunför-nen
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1993:103SOUavgiftkommerbundet avgift på 70 krton. Till dettarekommenderar enen
samordning tillsynsverksamheten.8 krton för länsstyrelsens av

utgår,tillsynsavgift för vattenbruketrimligtUtredningen det att menanser
bakgrundavgiftssystemet bör bl.a.göras,översyn motatt av enanser en av

förändringnordiska länder.jämförelse med kostnaderna i övriga Den ut-som
maxitnigränsinförandetredningen i första hand bör bli aktuell är av enmenar

för avgiftsuttaget.

Forskning och utveckling

bl.a.vattenbrukets område skerGrundforskning tillämpad forskning påoch
universitet och hög-lantbruksuniversitet SLU vid andravid Sveriges samt

Laxforskningsinstitutetbedrivs också bl.a. vidskolor. Tillämpad forskning
regnbågs-påförsöksstationer. AvelsprogramLFI och Fiskeriverkets t.ex.

särskildledning SLU, harGloria har bedrivs understammen som enav
resultattillgodogöra signäringen skall kunnavattenbruksinstitution. För att

mellansteg.från ofta tillämpad forskninggrundforskningen behövs somen
näringen behovområde där harFörutom avelsfrågorna kvalitetsnonnerär ett
miljöpåverkan ochñskodlingamasökad tillämpad forsknin Studierav aven

insatsområ-tidigare framhållits angelägnautveckling mätmetoder har somav
den tillämpade forskningen.inom den

med SJFR.tillsammansforskningsansvarFiskeriverket har ett gemensamt
frå-for vattenbruketsVidare Fiskeriverket rådgivandefinns inom en grupp

med foderavgiftsmedel.FoU-insatser stöds tills vidare bl.a.gor.
verkets1991:827 for Fiskeriverket inteAv instruktionen ansvaranges

påFiskeriverketsför uttryckligen. Utredningenvattenbruket att ansvaranser
instruktionen.tydliggöras tillägg ivattenbrukets område bör ettgenom

zftsrrtedelF oderavg

jordbruks-förändringar inomavskaffas till följdNär foderavgiftsmedlen av
finan-bl.a. dennainträde i EG, innebär dettaregleringen i samband med attett

Samtidigt förbättrassiering för vattenbruket upphör.generella insatser vat-av
delminskar. Enfoderkostnadentenbrukets konkurrenskraft att avgenom
liksomfoderavgiftsmedelhar finansierats via dessaFiskhälsans verksamhet

Även organisations-marknadsföringsinsatser.utvecklingsprojket ochvissa
hälften VRFtillbidrag har utgått, till Fiskhälsan AB ägs resp.t.ex. avsom

LFI.
för foderav-ekonomiskadet inom denUtredningen bedömer att ramen

hittillsinsatser deför andragiftsmedlen finns änäven typerutrymme somav
bör kunnafoderavgiftsmedlengjorts. Utredningen därför ävenatt an-anser

konkurrenskraftsyfte stärka näringensenskilda odlarevändas för stöd till att
fo-möjlighetexempelvisSå Fiskeriverketi EG-perspektiv. bör att urett ges

året-runt-slakt.omställning tillderavgiftsmedlen stöd förge
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F isksjukdomar SOU 1993:103

För kunna tillåta fri handel inomatt EG finns för vattenbruketen medzoner
olika hälsostatus. Handelsrestriktioner införs enbart för levande fisk flyt-som

från med lägre hälsostatustas till sådana med högrezoner l detstatus. senare
fallet ställer EG krav samtliga odlingar ansluts tillatt organiserad fisk-en
hälsoövervakning. Utredningen har i delbetänkandet SOU 1992:136 föresla-
git Sverige bör ansökaatt sjukdomsfri approvedstatus zone,om som zon
vilket utredningen bedömer skulle förbättra vattenbrukets konkurrenskraft.
En sådan betydelseär för fiskevårdenstatus stor generellt. Jordbruksver-av
ket har fått budgetmedel för arbetet med ansökan sjukdomsfri dären om zon,
Fiskhälsan AB för kontrollprogrammet för odlad fisk. Försvarar upprätt-att
hålla sjukdomsfn krävs fortsattastatus kontrollprogram.som Ett fortsattzon

från samhällets sida för upprätthållaengagemang eventuellt erhållenatt status
sjukdomsfn bedömer utredningensom vikt.störstazon vara av

Statistik

SCB genomför årliga undersökningar det svenska vattenbruket. För denav
offentliga statistiken huvudfrågoma:är Hur produktionen inomstor vatten-
bruket, hur denä: och vilket ekonomiskt värde betingarsammansatt den
Dessutom ställs internationella krav på fiskestatistik. Genom EES-avtalet mås-

Sverige i princip följa EG:ste regelverk vad statistikrapportering tillavser
EG:s statistiska kontor. Inom EG pågår arbete för utveckla statistiken påatt

Ävenvattenbrukets område. andra internationella såsom FAO, OECDorgan
och Nordiska rådet har krav på statistikrapportering, bl.a. produktionenav
inom vattenbruket.

SCB konstaterar det föreligger behovatt utveckla statistiken påattav vat-
tenbrukets område. Så bör exempelvis i vissa sammanhang redovisningen av
vattenbruket efter avrinningsområde intressantare andra regionala in-änvara
delningar, inte minst från miljösynpunkt. Produktion sättfisk för sport-av
fiskeändamål täcks inte statistiken, vilket brist. Statistikenär skulle ock-av en
så behöva belysa vattenbrukets miljöpåverkan, i första hand uppgifter ut-om
släpp näringsämnen fosfor och kväve.av

Utredningen det skulle innebära effektiviseringatt bl.a. denmenar en ur,enskilde odlarens synvinkel, samordning mellan de uppgiftsinhämtan-om en
de myndigheterna, SCB och länsstyrelserna, kunde komma till stånd. Skulle

kunna frigöras sådan samordning finnsresurser angelägna statistikbe-av en
hov vattenbrukets område.
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1993:103SOUfiskerinäringensföråtgärderNäringspolitiska22

främjande

22.1 Inledning

näringspolitikeninriktningdenarbeteför utredningens ärUtgångspunkten av
ekonomis-deninriktning199192:38fast iregeringen lade avomprop.som

skattesänkningar, ska-åtgärder,generellaka politiken, görs t.ex.genomsom
konkurrenssned-Sverige ochiför företagandetförutsättningargoda attpa

awecklas.företagsstödvridande selektivaoch
de förslagredovisas bl.a.och därföretagbeskrivs fisketI kapitel 12 som

lagrådsremiss.behandlats inyligenföretagsbeskattningförändrad ensomom
näringspolitik måsteallmänförinomUtredningen att enramenanser man

bedrivs i dettanäringsverksamhetvilkaförutsättningar underbeakta de en -
det vik-Utredningen ärfiskfall den fluktuerande utgör. attmenarresurs som

avdragsmöjlig-avsättnings- ochlämpligafiskerinäringen, bl.a.tigt att genom
förslagRegeringensi EG.konkurrenskraft inför inträdetheter, stärka sinkan

emel-Utredningenriktning.i dennaföretagsbeskattning verkarändrad tarom
vilka kanåtgärder, stär-ytterligarenäringens behovkapitellertid i detta avupp

konkurrenskraft.ka ñskerinäringens
fisket,näringförpeka på behovetsärskiltUtredningen vill somsomen
Fiskbestån-variation ipåfall beroendei dettahar ojämnt fördelade inkomster,

perioder.längreden, fördela inkomsten överatt

22.2 Fisket

artygsjfondF

utgångenvidgällaupphördefartygsfond l954:40särskildLagen att avom
årsvid 1991fonden kundetill göras1990. sista avsättningarnajuni De taxe-

be-kundefartygsålde sitt sättadeni korthetring. innebarLagen avatt som
vissaåtnjutandekommadärmedinvesteringsfond ochlopp särskildtill aven

rörelseintäkt.vid beräkningenavdrag av
fartygsfond räknasianspråktagandetaxering skall1992 årsFr.o.m. av

Återföringen fonder, intenäringsverksamhet. utnytt-inkomst somavsom av
med-innebärdå dettaför ñskeföretagenproblemblijas, kan därför attstortett

fartygs-tillavsättninggjortfiskeföretag,deeffektivbeskattas. Förlen som
änd-någonellereffektivbeskattningenundanröjandefond, skulle annanett av

reglerNuvarandelättnad.fartygsfondåterföringring i reglerna för envaraav
kan in-fartygsfondermedel isåkompletterasockså kunnaskulle att avsatta

till fisket.anknytningmedi verksamhetvesteras annan
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Skatt på drivmedel SOU 1993:103

Fiskefartyg använder dieselolja tidigareär,som skattebefriade,nämnts,som
vilket inte gäller ñskefartyg med bensinmotorer. Olika skatter på bensin resp.
diesel missgynnar särskilt det kustnära fisket och insjöfisket, då det i huvud-
sak dessaär fiske nyttjar bensindrivnatyper fartyg. Skattebefrielseav som av
bensin för ñskefartyg skulle främja småskaligt fiske. Utredningenett be-mer
dömer åtgärden inte har någonatt generellstörre ekonomisk betydelse. Dock

sådanutgör skattebefrielse inte oväsentligt tillskotten för de aktuellaett fiske-
företagen. Skattebeftiad bensin för tiskefartyg skulle kunna märkas på liknan-
de skattebefriadsätt diesel i dag.görssom

Ökade levnadsomkostnader

För yrkesfiskare finns särskild regel avdragsrätt för ökade levnadsom-en om
kostnader vid fiske utanför hemorten 23 § 29 kommunalskattelagen.anv.
I den föreskrivs avdrag endast medges ñskeresanatt varit förenad medom
övematming. Enligt Riksskatteverkets RSV rekommendationer bör avdrag
medges för Ökade levnadsomkostnader med 75 kr dag. Schablonbeloppetper
kan frångås fiskaren kan visa den faktiska ökningenom levnadsom-att av
kostnaden varit högre. Merutgifter skall styrkas.

I konkurrentländer Danmark och Norge det möjligt förär fiskarnasom att
yrka betydligt avdragstörre vid bortovaro från hemorten. I Danmark avdra-är

190 danska kronor dag, dockget högst 41 800 danska kronor år, vil-per per
ket innebär avdrag kan utgå för högst 220att havstiskedagar. Väljer fiskaren

dettagöra avdrag misteratt han tillrätten andra mindre avdrag,ett par t.ex.
kostnad för A-kasseavgift. EG har godkänt det danska skatteavdraget för
yrkesfiskare.

Enligt kommunalskatten uppgår heldagstraktamentet för löntagare till 170
kronor. Utredningen det rimligtär det schablonavdragatt for ökademenar att
levnadsomkostnader, RSV rekommenderat vid fiskeresa, bör höjas tillsom
denna nivå.

22.3 Vattenbruket

Finansiering

Från näringen har pekat på svårigheter få lån for utvecklingman att vatten-av
brukets verksamhet. Utredningen har i delbetänkandet SOU 1992: 136 före-
slagit vattenbruksföretagen bör fåatt möjlighet till lånegarantier inom ramen
för den statliga garanti står till Fiskeriverkets förfogande. Sådana statligasom
garantier bör underlätta för odlarna få låna på den kapital-öppnaatt pengar
marknaden, vilket skulle stimulera till nödvändiga investeringar.

Efter delbetänkandet lades haratt regeringen i förordningen statligtom
stöd till yrkesñsket möjlighet för Fiskeriverket lämna statligtgettm.m. att
stöd i mån tillgång på medel till bl.a. investeringar i fiskodlingsföretag.av
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1031993:SOUin-sådanalånegaranti förgaranti för lånstatligi formStödet kan lämnas av
beräk-kanlivslängdekonomiskñskodlingsföretag medivesteringar somen

år.överstiga trenas

lagerBeskattning av

Problemetbeskattning lager.vattenbruksnäringenförproblem ärEtt upp-av
påskadegörelsetill spillo,fisk gårbeskattat lagerstår ennär t.ex. genomett

medförbeskattningssystemet,ifinnstidsförskjutning,denkasse. Med som
huvudsak harimatfiskodlareeftersomkapitalsidan,påfrestning pådetta enen

tilltill fåmöjlighetinkuransavdragVRFintäktsperiod år. attsom enserper
inkomstutjämning.stånd en

eko-tekniska ellervärdeiminskninginkuransMed avvarasenenmenas
Fr.o.m.balansdagen.uppkommit fram tillharorsaker ochnomiska som

kommunalskatte-isärskilda reglernågrainte längretaxering finns1992 års
därför intefår göras.schablonavdragNågotinkurans.1928:370lagen om

bokfö-reglerna iförinomställetskall ilnkuransbedömningen göras ramen
skall värderasföljer lagret§ i denna lagAv 141976: 125.ringslagen att en-

värdet.verkligaelleranskaffningsvärdetprincip lägstaligt värdetslägsta av
principvärdetslägstahandi förstasålundabeaktasInkuransen attgenom

anskaffningsvärdet97 %RSVenligtförenklingsregeltillämpas. ärEn att av
bokföringeniavdrag kanlagervärde. Dettafår tas omupp somtas upp som

låg.förVRFavdragsnivåinkuransavdrag. Dennadet varaanserettvore
renskötsel. Dessai jordbruk ochfor djuranvändslagervärderingEn annan

belopptill lägre änintelager fåroch sådantlagerbetraktas alltid tas uppsom
RSVfråga.djuret iförproduktionskostnadengenomsnittliga85 % denav

finnskompletteringsregelproduktionskostnaden. Enfastställer årligen som
belopptill högre änfall behöveri någotinnebär djuren inte ett somtas uppatt

saluvärde.sammanlagda allmännaderasmotsvarar
ochjordbrukmed djur ijämställasbörñsk i odlingUtredningen attanser

främjaskulleregeländringsådanlagervärdering. Enrenskötsel vad gäller vat-
tenbruket.
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1993:103SOUKontrollorganisation23

Bakgrund23.1

vil-Kustbevakningen,kontroll till havsförfinnsI Sverige genomsystemett
och kommunernasLivsmedelsverkfisket. Statenskontrollket inkluderar av

förtillsynsansvarmotsvarande harellerhälsoskyddsnärnndermiljö- och ett
kontrollfunk-Denñskvaror.beredningtillverkning ochföranläggningar av

fisk storlekfångadkvalitetskontroll landSverige saknartion är avensom
friskhet.och

bor-Fiskeriverket1992:136SOUdelbetänkandetiföreslogUtredningen att
kontrollverksamhet.För dennade få ansvaret

tillkontroll framför dennaFiskSvenskRegleringsföreningen ansvarar
i hamnar.3-4närvarandeförutförs1994. Denden januaril personerav

fisk.imponeradkontrollfördock inteSvensk Fisk har avansvar
1994januariden lupphöröverskottshanteringSvensk FisksEfter det att

finansierasverksamhetFiskeriverket. Dennakontrolluppgiften un-övertas av
miljoner kro-1,5Fiskeriverket påanslag till199394budgetåretder ettgenom

HOT.

EGinomKontrollorganisation23.2

kontrollorga-redogjort för1992:136SOUdelbetänkandetiUtredningen har
ikontrollingår förutomorganisationendanskadenDanmark. Inisationen i

LivsmedelsverketochKustbevakningenuppgifterdehamnarna även som
landbase-i denanställda145Danmark finnshari Sverige. Ikommunerna ca

verksamhetenförKostnaderna110fartygenkontrollen ochrade upp-st.ca
kostnadernainkluderarvilketkronordanska135 miljonertotalt till drygtgår

landningskontroll iorganisationenredovisas kortfattatför Nedanfartygen. av
Tyskland.ochStorbritannien

StorbritannienLandningskontroll i

lagstiftningnationellochEG:sövervakarSFISea Fisheries Inspectorate att
organisationerLiknandeWales.ochEnglandilandningar efterlevsangående

Nordirland.påochfinns i Skottland
ochfiskejordbruk,förministerietvidñskeriavdelningenunderSFI lyder

sju i Eng-distrikt,åttabestårorganisationenlokalalivsmedel. Den varavav
och be-kuststräcka50 milstilltäckerdistriktVarjeoch i Wales.land uppett

mindre hamnar.trettiotallandningshamnarviktigatvå ellerstår ettsamttreav
medhjälpare,till femmedinspektörledsDistriktsorganisationen uppenav

kanfrskauktion. Detviktigastedistriktetsplatslokaliserad till somsamma
harrmar.mindrefleraellertäckermindre kontorfinnasäven ensom
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I England och Wales arbetar 86 med enbart kontroll SOUtisk 1993:103ipersoner av
hamnama september 1993. Därtill kommer 2-3 med administrativapersoner

Ävenuppgifter. på ministeriet finns administrativ personal för landningskon-
trollen.

Skottland är uppdelat i sju distrikt. Förutom inspektörema finns det totalt
62 arbetar med kontrollpersoner ñsk. Påsom Nordirland harav man sam-
manlagt nio för kontroll i de fyrapersoner viktigastesom hamnama.svarar I
både Skottland och Nordirland tillkommer viss administrativ personal.

Landningskontrollen i Storbritannien innefattar inte bara kontroll kvali-av
och sorteringartet kontrollävenutan loggböcker, ñskeredskapavser av

dvs sådana uppgifter Kustbevakningenm.m., handhari Sverige.som

Landningskontroll i Tyskland

I Tyskland ligger kvalitetskontrollen delstatema.
I Mecklenburg-Vorpomrrtem Östtysklandstidigare östersjökust finns sär-en
skild fiskemyndighet bl.a. för kvalitetskontrollen.som Den lokalaansvarar
organisationen utgörs tio lokalkontor med totalt 23av 12 ärpersoner, varav
inspektörer. Kvalitetskontrollen baraär del lokalkontorens arbetsupp-en av
gifter.

l Schleswig-Holstein finns ñskemyxidighei bl.a. rör kva-en som ansvarar
litetskontrollen. Totalt finns i myndigheten 35 anställda. Kvalitetskon-personer
trollen barautgör liten del myndighetens arbete.en av

I Hamburg och Bremerhaven kvalitetskontrollengörs den veterinäraav
myndigheten del livsmedelskontrollen.som en av

23.3 Ett svenskt kontrollsystem

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande SOU 1992:136 kontrollen iatt
hamnama skulle handhas Fiskeriverket, medan det i övrigt inte finnsav orsak

för närvarande ändraatt det Kustbevakningen Livsmedels-ansvar som resp.
verket har på fiskets område.

Fiskeriverket har regeringens uppdrag till den 15 december 1993att se
deöver administrativa konsekvenserna EG-medlemskap. l detettav samman-

han kommer verket lämnaget detaljerat förslagatt ett svensk kontroll-om en
organisation utifrån den fastslagna ansvarsfördelningen. Utredningenovan
kommer detta skäl här endast redovisa någraav att principiella synpunkter.

När dimensionering den svenska kontrollorganisationenen skallav göras
bör vissa grundläggande geografiska och ñskerimässiga faktorer beaktas.
Den svenska kustlinjen mycketär längre den i Danmark,än Storbritannien
och Tyskland. Antalet landningshamnar betydligtär fler. Däremot deär svens-
ka kvantitetema mindre de danskaän och brittiska, ligger ungefärmen sam-

nivå de tyska.ma som
Utredningen den nuvarande fyraattanser för land-resursen personer

ningskontroll inte tillräcklig förär de krav kan ställasatt motsvara som en
kontrollorganisation.
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1993:103SOUFinansiering24

Inledning24.1

SverigesförEG-medlemskapifrånutgårbedömningarUtredningens att ett
mindreemellertidförefaller1995. Det tro-januari1fr.o.m. denaktuelltdel är

dettafrånstödfonnerEG:sallaåtnjutandeikommaSverige kanligt avatt
fin-stöd börfinansieratnationelltfrånutredningenutgårDärfördatum. att ett

avseendeväsentligtiförutsättningarna1995. Omjulitill den 1framkvarnas
område.på fisketsöverväganden görasförändras måste nya

delsområde utgörsfisketspåfinansieringskällomahuvudsakligatvå avDe
Fiskehuvudtitel D.Jordbtuksdepartementetsviafrämststatsbudgeten,imedel
SOUdelbetänkandetiföreslogUtredningenprisregleringssystemet.delsoch

stödfomier-svenskadetillsyftadeändringar,1992: 36 vissa1 att anpassasom
gjort inomSverigeåtagandentill deliksomregelsystem ra-till EG:s somna

effek-tillsyftadeförändrin attTill detta kommerEES-avtalet.för somgarmen
fiskeripolitisktbl.a.harförslagenföljdstödet. Som ett nytttivisera en av

budgetår.innevarandefr.o.m.-införtsgandestillaliplaneratinstrument g-

Prisregleringskassan24.2

EESsamarbetsområdetekonomiskaEuropeiska170199192:I omprop.
AvEES-avtalet.följdtillfisketförkonsekvenservissaredovisades bl.a. av

områden inomväsentligaradbehandlaravtaletframgårredovisningen att en
fisketspåregelverkEG:sinteEFTA-statema överfiskerisektom även tarom

fiskeripolitik.till EG:sanslutshellerinteoch såledesområde gemensamma
1992bet.EES-avtaletgodkänna1992novemberbeslutade iRiksdagen att

199293:18.93:EU1, rskr.
pris-svenskadetutredningenredovisade1992:136SOUdelbetänkandeI

regleringssystemet.
på högstprisregleringsavgiftmedfinansierasPrisregleringssystemet en

in-vissamedelDessavissa fiskarter. samtfångstochpå import6 % egen av
Fiskeriver-administrerasprisregleringskassan,tillförsförselavgifter avsom

avveck-PrisregleringssystemetsFisk.Svenskregleringsföreningenket och
denfr.o.m.bortprisregleringsavgiftengenerelladen tasling innebär att

1994.januaril
kro-miljoner42innehålla1994juli1beräknas denPrisregleringskassan ca

användasfiskefrågorvissa199293:l84enligtmedel fårDessa omprop.nor.
EG-med-svensktintillfiskerinäringenförsvårigheterna ettöverbryggaför att

lemskap.
anslu-områdefisketsmarknadsreglering1993:649Genom lagen om

produ-sig iorganiseranäringen kanför hurmodellEG:sSverige tillsigter
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centorganisationer, syfte främjaär rationelltvars att bedrivandeett SOUfisket 1993: 103av
och förbättra försäljningsvillkorenatt för medlemmarnas produkter. I delbe-
tänkandet SOU 1992: 136 har EG:s regler for bildande och drift PO beskri-av
vits.

Av prisregleringsmedel har 5 miljoner kronor for bildande POavsatts av
på fiskets område. Någon sådan organisation har inteännu bildats i Sverige.

24.3 Behov och förslag till finansiering
Utredningen föreslår enbart marginella förändringar detnär gäller de ändamål

bör finansieras via statsbudgeten.som Med hänvisning till kommittéforord-
ningen och det allmänna ekonomiska läget utredningen det saknasmenar att
möjligheter föreslå ytterligareatt medel via statsbudgeten.

Utredningen detta antaltrots områdenser därett det krävs finansiering
utöver det i dag utgår via statsbudgeten.som Dessa områden är:

Fiskevård allmänt-
Den Fiskevård för närvarande bedrivssom begränsadär omfattning ochav
sker i omfattningstor ideella insatser Genomgenom den ñskelagen,nya

träderi kraft den l januarisom 1994, har fiskevattenägama förett ansvar att
reglera fisket i sjöar och vattendrag. För ägarna skall kunnaatt dettata ansvar
krävs normalt fiskevårdsområdeatt ett bildas. Därför har den fiskelagennya
ytterligare ökat det redan tidigare behovet fiskevårdsområdenstora forav vat-

med splittradten ägarbild, dvs. landets sjöar ochmerparten vattendrag.av
På många håll i landet saknas ñskevårdsområden eller så sådanaär under

bildande. I flertalet fall torde inte områdesbildning komma till stånd nå-utan
form bidrag till de höga fönättningskosmadema.gon av Som tidigare nämnts

avsnitt 21.2 erfordras totalt nuvarande bidragsnivå skallom behållas- -25 miljoner kronor fördelade över period på â5 10 år. Enligt gällandeen reg-
ler utgår inte längre statsbidrag. Till detta kommer behov statsbidrag för di-av
rekta ñskevårdsåtgärder. Finansieringen inte inom tillgängligaryms ramar.

Fiskevård utsättningar-
Utredningen har tidigare tagit det flera skälatt viktigtärupp av utsätt-att en
ningsverksarrihet på åtminstone nuvarande nivå kan fortsätta. Hur dagens ut-
sättningar finansieras framgår avsnitt 21.2. Prisregleringskassanav har hit-
tills finansierat utsättning ål, lax, m.fl.gös till årligav kostnadarter en av ca
10 miljoner kronor. Dessa utsättningar syftar främst till främja det yrkes-att
mässiga insjö- och kustfisket, kommer också fisket i övrigtmen till godo. Sär-
skilt for insjöfisket har utsättningarna helt avgörande betydelse. Ca 9en miljo-

kronor bör prisregleringsmedlenner reserveras för dettaav ändamål under
budgetåret 199495.
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1993:103SOUstödRegionalt

i förstaFör fisket,stödregionaltbehovet är ettUtredningen stortatt avanser
regelverk. EttEG:sförinomutformasstödpåi avvaktanhand ramenett som

påstödetregionaladetinriktningliknandehabörstödsådan begränsat som
fiskarestödsbudgetårinnevarandeUndernärvarande har.förområdefiskets

Finansieringenkronor.miljoner5Gotland medostkustenpå syd- och samt
pris-börmotsvarande beloppEtt reserveras avprisregleringskassan.sker via

budgetåretunderområdefisketspåstödregionaltförregleringsmedlen ett
199495.

ontrollorganisationK

fårFiskeriverket1992:136SOUdelbetänkandesitt attiföreslogUtredningen
EES-av-enligterfordraslandningskontrollstatligaför den somansvaret nya

Svenskihamnarinärvarandeför görskontroll23. Denkapiteltalet se som
harFiskeriverketregion.sintäcker3-4regi utförsFisks varsompersonerav

denfr.o.m.förmiljoner kronorpå 1,5anslag attbudgetårinnevarandeför ett
kontroll.1994 kunnajanuari utöva1

prisregleringskassanlcronormiljoner2,5bedömerUtredningen uratt ca
budgetåretFinansieringenkontrollorganisation.för avserbör enreserveras

199495.

Överskottshantering P0inom m.m.

bildafiskarnamåsteEGinomfå skeskall enöverskottshanteringFör att en
auktoriseradorganisation är mottagaresådan avEnproducentorganisation.

vissa199293:184EG-bidrag. Idelfåroch omöverskottskvantiteter prop.av
P0 börbildandetillstödetstatsrådföredragandeuttalade avñskefrågor att
falldetEG. Istöd inommotsvarandeför engällernivådentill somanpassas

merkostnadför denendast lämnasbidragombildas börorganisationbefintlig
överskottshante-föredragandeanfördeVidareinnebär. attombildningensom

längstdockövergångsvis, t.o.m.Svensk Fiskfisk bör hanterasringen avav
pris-börkronormiljoner5Ytterligare avreserverasjanuari 1994.den 1 ca

199495.budgetåretunderöverskottshanteringregleringsmedlen för

åtgärderSociala

arbetsska-vidersättningomfattartrygghetsförsäkring,kollektivaFiskets som
prisregle-medelmedfinansierasefterlevandeskydd, urdödsfallochda samt

förkostnadernaregleringsår blirtillomräkningpremiensVidringskassan.
199192.förkronormiljoner6,2199091 ochförmiljoner kronor6,4denna

kol-denfisk sägspriserna attreglering199192:120 m.m.I avomprop.
förfrågablibörområde framgentpå fiskets enrrygghetsförsälcringenlektiva

den-finansierarprisregleringskassandock förtalarskälStarkayrkesñsket. att
kanparallellerVissabudgetår.kommandeundertrygghetsförsälcring ävenna

kollektivafisketsjordbrukssidan. För trygg-påstödmotsvarandemeddras
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hetsförsälcring bör därför 8,0 miljoner kronor prisreglerings- SOU 1993:103reserveras ur
medlen.

Exportfrämjande åtgärder

Utredningen hari sitt delbetänkande SOU 1992:136 föreslagit stöd till export-
främjande åtgärder. För innevarande budgetår har 5 miljoner kronor avsatts
för ändamålet. För budgetåret 199495 bör lika mycket Det börreserveras.
dock inte ställas krav på projekt för totaltatt 10 miljoner kronor skall be-vara
slutade fram till den 30 juni 1995.

Produktutveckling

Arbete pågår för finnaatt användningsområden för ñskråvaranya från i första
hand sillströmming. Medel bör inom dereserveras resterande pris-ramen av
regleringsmedlen så produktutvecklingsarbeteatt ett kan fullföljas.

Redskapsutveckling, förbättrad selektivitet

En förbättrad redskapsselektivitet viktigtär led i bättreett resursutnyttjan-ett
de. Resursema inom det ñskeritelaiiska området relativtär små, varför för-en
stärkning detta område angelägen.är Medel bör inom forreserveras ramen
de resterande prisregleringsmedlen så sådant utvecklingsarbeteatt ett kan
stödjas.

24.4 Finansiering via prisregleringskassan
De medel finns reserverade i prisregleringskassansom bör, som ovan
nämnts, användas för överbrygga svårigheternaatt för fiskerinäringen intill

svenskt EG-medlemskap.ett
Fiskeriverket har gjort över vad beräknasen finnasprognos kvar isom

prisregleringskassan den 1juli 1994. Summan beräknas uppgå till 42 miljo-ca
kronor. Dessa medelner utgör väsentlig grund for finansieringenen insat-av

syftar till effektiviseraser som detatt svenska fisket och det tillanpassa nya
konkurrensförhålladen.

Prisregleringsmedlen föreslås användas enligt följande:

Utsättning fisk 9,0av mkr.- ca.,Regionalt i 5,0 mkr- ca
Kontrollorgianisation ca 2,5 mkr-
Överskottshanteringinom P0 5,0 mkr- ca

-Sociala åtgärder 8,0 mkrca
Exportfrämjande åtgärder 5,0 mkr- ca
Reserv 8,0 mkr- ca

Totalt mkr42,5ca
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1993:103SOUberäkningeniosäkerhetsmomentfleraFinns avdetunderstrykasbörDet att
in-Föranvändaskanochprisregleringskassanåterstår imycket somhur som

behovvilkai dagsvårtvidare199495. Det är attbudgetåret seundersatser
läm-utredningenvillskälår. Av dettakommandeunderviktstörstärsom av

hörredskapsutvecklingochProdukt- annarsirelativt poststor reserv.enna
prisregleringskas-finansieraskunnabörutredningenändamål urtill de anser

reservpost.sans
områdeviktigt24.3 finnsavsnittiräknades ettändamåldeAv uppsom

prisregleringskassan,imedelkvarvarandeförinominte ramenrymssom
nedan.utsättningar,vissañSkCVåId utöver mernämligen varom

fiskevårdenFinansiering24.5 av

fiskevårdmedel förBehov av

konstaterattidigareharUtredningen att
awecklats;praktiken hariFiskevårdtillstatsbidraget-

kommerprisregleringsmedel attmedutsättningar upp-finansieringen av-
199495;budgetårethöra efter

in-inteansökanfalli defiskevårdsområdenbildandetillstatsbidraget av- behovetsamtidigtawecklats1990 har avseptember1 somföre denkommit
fiskelagen.denmedmarkantökakommerområden nyasådanabilda attatt

medelytterligarebehovetbakgrunddennabedömer attUtredningen avmot
kommertillgängligablirmedelsådanaOm ingamycketFiskevårdför är stort.

Före-inte kunnasigUtredningenhårt.drabbasFisketoch anserfiskevården att
möjlig-någonhellerinteändamål ochdettaanslås Förbudgetmedelslå seratt

Fiskeriverketsinomomprioriteringarmedelerforderligafå framhet genomatt
fråganåtermöjlighet äningen taatt upputredningenDärförbudget. annanser
yrkes-Bådediskussion.tillfiskandedebelastaravgiftformnågon somavom

tanke.sådanFörstödsittuttalatharorganisationersportñskets enfiskets och
199-10-01 OmPromemoriatidigareFiskevårdsavgift har utrettsallmänEn

föreslogspromemorianInedan.förredogörsvilketFiskevårdsavgift,allmän
årligen.krkronormiljoner50beräknadesvilketkrår,avgift på 75 geen

länderandraiskevårdsavgijfi iF

utredningenEEC harof theAssociationsSportsof FieldFederationGenom
flestaDei Europa.utvecklingeninformationgenerellvissdelfått omta av

villFiskevårdsavgift. Deform somnågon personerharländereuropeiska av
Intäkterna600 kronor.till60storleksordningenavgift ibetalamåsteFiska en

utbildningspro-undersökningar,Fiskevård,finansieraFörfrämstanvänds att
Övriga harländernordiskasportfiskeföreningar.medsamarbeteiosv.gram

Fiskevårdsavgift.allmänformalla någon av
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Utredning allmän fiskevdrdsavgiften i Sverigeom SOU 1993:103
Enligt beslut regeringen den 6 juni 1991av uppdrogs Per Wrarnner att ut-
reda förutsättningarna för införande allmän fiskevårdsavgift ochav en effek-

härav. Utredningenterna skulle sin utgångspunktta i vad jordbruksutskottet
uttalat i samband med behandlingen 1991 års budgetpropositionav 199091:
100, JoU 22:

Utskottet finner för del de skäl tidigare anförtsegen att införandesom a v
allmän fiskevârdsavgiftforfarandeen gäller. Det rimligt de harsynes att som

fiske hobby eller fiskar för sitt husbehovsom skall beredda rl ävara att e g g a
mindre avgift för få ökaten utbyteatt sitt fiske. Redan tämligenav en- - -ringa avgift för defiskande skulle teoretiskt inbringa betydande fårsummor

användning till fiskevdrdattde åtgärder. Härtill kommer de statliga bidragenatt
till fiskevdrd, vilka redan bedöms otillräckliga, knappast kan uppehdllas pd
sikt.

Utskottet förordar regeringen låteratt närmare utreda frågan införandeom
allmän fiskevârdsavgiftav med sikte på förslag bör kunna framläggasatt i

samband med nästa budgetproposition.

Promemoria 1991-10-01 allmän fiskevdrdsavgiftom

Enligt promemorian bör allmän ñskevårdsavgiften substantiellt bidragettge
till ñskevården väsentligt påverkautan att någons möjlighet fiska. Den böratt
vidare omfatta alla eller de ñskande. Förmerparten genomslagav måsteatt
avgiften de ñskande,accepteras också bör fåav inflytandesom ett stort över
användningen influtna medel. Uppbördenav och administrationen bör vara
enkel.

På grundval dessa krav föreslogs avgiftav 75 kr år bedöm-en om per som
des årligt bidrag till ñskevårdettge i vid bemärkelse åtminstone 50 miljo-om

kronor. De influtna medlen föreslogsner bilda fristående fond vid sidanen av
statskassan.

Regeringen lade inga förslag på grundval promemorian.av

Regeringsuppdrag särskild fiskevârdsavgift för Vänernom
Fiskeriverket har regeringsbeslut den 18 junigenom 1992 fått i uppdrag att
utreda förutsättningarna för införandet särskild ñskevårdsavgift förav en
Vänern. Syftet med avgiften äri första hand få medel för finansieringatt av
de laxutsättningar fordras för Vänernssom potentialatt laxsjö skallsom
kunna tillvaratas. Uppdraget omfattar bl.a. hur avgift, belastar olikaen som
kategorier fiskande i relation till deras utnyttjande laxbestånden, börav ut-
fonnas. Uppdraget har inte avrapporterats.

Kapitel 24 Finansiering 228



1993:103SOUochnulägefiskeSvenskt1992:136SOUDelbetänkande -
utvecklingsmöjligheter

medel förbehovet1361992:SOUdelbetänkandetpekar avUtredningen
princip böriutsättningarframhållitbl.a.harUtredningen attutsättningar.

tillförhållandeifiskandeolikabelastarkostnadernasåfinansieras grupperatt
bestånden.utnyttjarhur de

förpåankommabör attdet statenvidare svaraframhållerUtredningen att
insatserdessafinansieringenprimärametodutveckling. Denoch avforskning

FoU-ända-föravseddamedel ärandramedeller2-anslagetvia Dbör ske som
komplette-kunnaframgentemellertid ävenbörforskningsinsatsermål. Dessa

medförsökenpågåendekällor. Devia andrafinansierasinsatsermed somras
prisregleringskassan.delvisexempelvis,finansieras,torskutsättningar av

1993Riksdagsuttalande

motioner199394förstatsbudgetenbehandling avgavsriksdagensVid av
allmänförslagregeringen begärabörriksdagen enominnehålletmed att av

avstyrktes199293:JoU13betänkandeutskottetsEnligtfiskevårdsavgift.
fiskerinäringensutredningen ut-förutsatteUtskottetmotioner. omdessa att

ochfritids-efteranpassadfiskevårdhurvecklingsmöjligheter överväger en
frifiskevatten.iorganiserasskallbehovsportfiskets

jiskevârdsavgifiÖverväganden allmänförslagoch om

omständigheterdeliksomFiskevård sommedel förbehovet nyaDet stora av
ochfiskelagenden1991 främstbelystesfrågansedan nyatillkommit senast

förslagutredningenenligtmotiverar attavskaffandeprisregleringsmedlens
fram.läggsgångfiskevårdsavgift änallmän enenom

fiske-nyttjar deñskande,samtliga gemensammaUtredningen somattanser
nödvän-fisketfördenförekonomiskt attbör större ansvaretttaresursema,

fritids-yrkesfiskaresåvälgällerstånd. Dettatill somñskevården kommerdiga
fiskevårdfinansieraskulle kunnafiskevårdsavgift avenallmänfiskare. En

fiskevårdsavgift ärallmänpromemoriaårs1991omfattning.erfoderlig om en
övervägandeförunderlagaktuellfortfarandemeningutredningens somenligt

i frågan.beslutoch
lösningståndtillfåangelägetmycket endet attUtredningen varaanser

såväl denärfiskevårdsinsatser,nödvändigafinansieralångsiktigt kansom
otillräckligaprisregleringsmedlen ärbudgetmedlenstatliga som

yrkes-fördeltagitbl.a. representantersakkunnigaharutredningenI som
viktig näm-frågadennaför part,harDäremotSportfiskarna.ochfiskarna en

därförharFråganutredningen.isaknat representantfiskevattenägarna,ligen
intressen-berördaallamedslutdiskuteraskunnatutredningensinominte ram

samrådiuppdragfår iutredaren attsärskildedenföreslårUtredningen attter.
fiskevårds-allmänförslagutforma ett om enberörda närmaremed parter

avgift.
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@

Kommittédirektiv Wtâl
få

1992:83Dir.

utvecklingsmöjligheterfiskerinäringensUtredning om

1992:83Dir.

1992-07-08regeringssammanträdeBeslut vid

anför.statsrådet Olsson,Jordbruksdepartementet,förChefen

Mitt förslag

denutredauppgiftmedtillkallasutredare attföreslår särskildJag att en
skall görasUtredningenutvecklingsmöjligheter.fiskerinäringenssvenska

påträffatsharÖverenskommelsernainternationelladebakgrund sommot av
område.fisketsbl.a.

Bakgrund

livsmedel. Denfärskamedvår försörjningled iviktigtFisket är ett
godaår. finnsoch Det30 kgfiskkonsumtionen ärsvenska personpercaav

långaVår havs-vattenbruk.fiske ochvårt bedrivalandiförutsättningar att
utomordentligavseendei dettavattendragoch ärsjöarmängdenochkust en

vårtheladagligen ifiskfärsktill leveransertillgång. möjlighetDe avger
land.

fis-svenskai dendominerandedesillströmming och lax arternaärTorsk,
Östersjön närvarandeförtorsk i ärbeståndenförSituationenkezonen. av

relativtsillströmmingbestånden ärförmedan denbekymmersammycket av
marknadenmedanår fortsatt1991underför sillMarknadengod. svagvar

fisklaxartadförMarknadengod.vitfisk svagoch vartorskför varannan
odlad lax.utbudökatberoende ett av

870värdetillår 000till 2261991 ettfångster uppgick tonSaltsjöfiskets av
sillströmmingtorsk,viktigaste ärvärdemässigtDe arternakronor.miljoner

fångstvärdet.totala% detför 47Torskfiskethavskräfta.och avsvarar
binä-550Härtill kommernärvarande 3250.föryrkesfiskare ärAntalet

In-västkusten.hälften bosattaknapptyrkesfiskarna ärAvringsfiskare.
för-fisketsvenskaDetbinäringsfiskare.ochyrkes-350sysselsättersjöfisket

8längdmed över meter,fiskefartygregistrerade1800fogar i dag över en



557 fartygär 12övervarav meter.
Utvecklingen inom fiskerinäringen har genomgått förändringarstora se-

dan mitten 1970-talet. Nationella fiskezoner har införts fåttvilketav har till
följd tyngdpunkten i detatt svenska havsfisket har frånförskjutits Västerha-

Östersjön.till Detvet svenska havsfisket har dock god möjlighet till flexibili-
årligatet avtal utbyte fiskekvotergenom med andra länder.om Detav

svenska havsfisket präglas i dag situation med relativt beståndgodaav en av
sillströmming med avsättningsproblem brist torsk. Vidaremen samt har
miljöförändringar i haven och ökat fisketryck påverkatett möjligheterna för
svenskt fiske siggöra gällande.att Den mycket allvarliga minskningen av

Östersjöntorskbeståndet i har medfört kraftig reduktion tillåtnaen av
fångstmängder för i områdedetta under innevarande år.arten

Sammanfattningsvis karaktäriseras det svenska saltsjöfisket i dag föl-av
jande eller mindre påverkbara förhållanden. Denmer svenska fiskezonen är
relativt artfattig, vilket sårbart,fisketgör äratt med begränsade möjligheter

vid behov skiftaatt fiske. Dominerande torsk, sillströmmingär ocharter
lax, där beståndssituationen Östersjöndock för torsk i mycket bekymmer-är

och marknaden för sillströmming och laxsam Ivfiljöförändringarnaär svag.
i havet förhållandeär ett annat är avgörande betydelse för fisket. Ettsom av
tredje havsfisketsär Östersjönförskjutning från Västerhavet till i vissasom
fall medför konflikter mellan det storskaliga och småskaligadet fisket.

Det yrkesmässiga insjöfisket har under år expanderat kraftigt bl.a.senare
beroende ökad Det producerar iexport. dag 2 000en konsumtions-tonca
fisk till värde 34 miljonerett kronor. Härtill kommer 1000 foder-av tonca
fisk. De viktigaste ål,är siklöja,arterna gös, sik och gädda. Vissa delar av
insjöfisket, framför ålfisket,allt beroendeär kontinuerliga utsättningarav

hittills har finansierats frånmed medel prisregleringskassansom för fisk.
År 1991 producerades inom svenskt vattenbruk 6400 matfisk,ton varav
90% regnbåge. Produktionsvärdetca sammanlagt 158 miljoner kronor.var
Sportfisket våraär viktigaste fritidssysselsättningar. Deten av möjlig-ger

het till naturupplevelser liksom till motion och avkoppling. Möjligheten till
fiske är viktigt komplementett till andra fritidsaktiviteter såsom båtliv,
vandringar och camping och spelar därmed viktig roll vid investeringaren
för turismen.

Internationell utblick

EFTA-staterna vårenträffade 1989 överenskommelse fisk ochen attom
andra marina produkter skulle omfattas bestämmelserna i BETA-konven-av
tionen fr.o.m. den juli1 1990. Varje form statligt stöd till fiskerisektornav

snedvrider konkurrensvillkorensom skulle avskaffat den ja-1senastvara



EFTA-överenskom-redovisadesfisket198990:123nuari 1994. I omprop.
ibeslötRiksdagenfiskeripolitik.svenskförkonsekvenserdessochmelsen

bet.överenskommelsengodkännaförslagmed regeringens attenlighet
förnäringspolitik199091:87198990341. I198990:JoU22, rskr. omprop.

följdtillfiskprisregleringenanpassningarnaförredogjortshartillväxt av
redovisningregeringens utanhar lämnatRiksdagenöverenskommelsen.av

områdefisketsavregleringensvenskadenuttalatsamtidigtocherinran att
bet.EFTA-staterövrigaimotsvarandemedske i taktbör process

199091:283.199091:JoU25, rskr.
EES-avtaletsamarbetsområdetekonomiskaEuropeiskaAvtalet om

områden inomväsentligaradbehandlaroch EGBETA-staternamellan en
acquisregelverkEG:sinte överEFTA-staternafiskerisektorn taräven om

EG:stillanslutssåledes hellerinteområde ochpå fisketscommunautaire
tull-överenskommelsefinnsEES-avtaletfiskeripolitik. l omgemensamma
ochgränsskyddstatsstöd,bestämmelserfiskprodukterförlättnader samt om

EG-tillförviktigatullättnader exportendelsvenskFör ärdirektlandningar.
regnbåge. Bestämmelsernaochkaviartorskfiléer,torsk,bl.a.marknaden av

prisregleringenfinansierarhelti dagprisregleringsavgiften,innebär att som
Även im-medfisk.importeradsåvitt systemetmåste awecklasfisk, avser

får konsekven-Dettaavvecklas.måste undantag storamed visstportlicenser
Bestämmelsernaströmming.sillefterfisketsvenskaför detframför alltser

svenskaför detmöjligheterocksåkonkurrensvidare skärptinnebär nyamen
tillmöjligheterbestämmelsernainnebärberedningsindustrinfisket. För nya

kravenskärperdesamtidigtråvaruförsörjningbreddadhandel och somen
rationalisering.

JordbruksdepartementetEG.i InommedlemskapansöktSverige har om
delspåbörjats gällervadarbeteomfattandemycketFiskeriverket haroch ett

praktiskadendelsgenomförande,delsförhandlingar, an-förförberedelser
förhållanden. Försvenska atttillregelsystemolikaEG:spassningen av

de insatsersamordningochinformationömsesidigforum förskapa avett
harnäringsföreträdareochmyndigheterdepartement,behöver göras avsom

riks-fiskaresSverigesdepartementet.inomarbetsgrupperolikabildatsdet
skallriksförbundVattenbrukarnasochriksförbundFiskbranschensförbund,

fisket.behandlardenrepresenterade i somgruppvara

Uppdraget

EESEFTA,förinomöverenskommelsernaframför allt ramenGenom
ändrade förutsätt-väsentligenskapasförestående EG-medlemskapoch ett

konkurrensförhållanden. Motochproduktions-fiskerinäringensförningar
detbedömaförtillkallasutredare attsärskildbakgrund bördenna en



svenska yrkesfiskets förutsättningar och utvecklingsmöjligheter kort och
lång sikt med beaktande bl.a. europaintegrationen beståndsutveck-ochav
lingen inom den svenska fiskezonen och angränsande vatten.

Utredaren bör bedöma situationen och det åtgärdereventuella behovet av
inom den samlade ñskerinäringen, dvs. fisket, förstahandsmottagarna, be-
redningsindustrin och parti- och detaljhandeln i syfte förbättra ochatt un-
derlätta tillgången och stabil avsättning fisk och fiskprodukteren av av
hög kvalitet i hela landet.

Utredaren bör vidare analysera möjligheterna utveckla det yrkesmäs-att
siga insjöfisket och det kustnära fisket.

Utgångspunkten för utredarens arbete bör den inriktning närings-vara av
politiken lagts fast riksdagen prop. 199192:38, bet. 199192:FiU10,som av
rskr. 199192:108. Det innebär politiken inriktasatt generellaatt genom
åtgärder, skattesänkningar,t.ex. skapa goda förutsättningar för företagan-
det i Sverige och konkurrenssnedvridandeatt och selektiva företagsstöd av-
vecklas. Utifrån detta bör det skapas förutsättningar för fiskerinäring ien
Sverige vid inträde i EGett starkär och konkurrenskraftig.som Utredaren
bor därför göra analys fiskerinäringens kostnads-, marknads- och kon-en av
kurrenssituation i jämförelse med Sveriges viktigaste konkurrentländer på
fiskets område.

Till grund för arbetet bör bl.a. åtagandenligga de gjorts fisketssom
område till följd internationella överenskommelser. Inom förav ramen

åtagandendessa bör utredaren bedöma i vilka fall och under vilka former
statligt stöd skall kunna lämnas. Hit fråganhör regionalpolitisktt.ex. om
motiverade stöd skall kunna lämnas. Utredaren skall lämna förslag till hur
eventuellt statligt ekonomiskt stöd skall finansieras.

Utredaren bör vidare bedöma det finns behov åtgärdersärskildaom av
den 1 juli 1993 såoch i fall lämna förslag sådana.per till Det gäller t.ex.

frågor kvalitetskontroll, sorteringsbestämmelser,om överskottshantering
administrationensamt dessa i övergångsskede tillett eventuelltav med-ett

lemskap i EG.
Utredaren bör till regeringen redovisa förslag i de aktuella frågorna senast

den 1 juli 1993. Förslag berör det förberedande arbetet inför förhand-som
lingarna medlemskap i EG bör redovisas successivtom dessförinnan. Det
gäller även eventuella förslag åtgärdertill för tiden från den juli1 1993. Ar-
betet bör bedrivas i kontaktnära med berörda myndigheter, organisationer
och utredningar.

Till utredaren bör det knytas parlamentarisk med företrädare fören grupp
riksdagspartierna. Utredaren skall under gångarbetets redovisa sitt arbete
till denna grupp.

Utredaren bör beakta såväl regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga
kommittéer och särskilda angåendeutredare utredningsförslagens inriktning



utredningsverk-iEG-aspekter1988:43dir.direktivregeringens omsom
samheten.

Hemställan

regeringen be-jaghemställeranförthar atttill vad jaghänvisningMed nu
Jordbruksdepartementetchefen förmyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
utveck-fiskerinäringenssvenskautreda denuppdragmed1976:119 att-

lingsmöjligheter,
riksdagspartiernaför samtföreträdaremedbesluta omatt om en grupp

utredaren.biträdeochsekreteraresakkunniga, annatexperter,
belastaskallkostnadernabeslutarregeringenjaghemställer attVidare att

Utredningarhuvudtitelns anslagnionde m.m.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.hans

Jordbruksdepartementet
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