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Pressmeddelande  
 

Större nationellt ansvar för infrastrukturen inom fiske och vattenbruk 
 
Fiskekommuner vill att regeringen tar ett större nationellt ansvar för infrastruktur såsom hamnar 
för att säkra livsmedelskedjor inom sjömat. Stora utbyggnader samt utveckling av t.ex. 
fiskehamnar och reningsverk kan inte ligga på små kustkommuner. Detta behöver ingå i den nya 
svenska strategin för fiske och vattenbruk. 
 
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att uppdatera 
den nationell strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Strategi ska bana vägen framåt för hållbar 
utveckling av fiske och vattenbruk i Sverige. Nu har myndigheterna lagt fram ett första utkast för 
externa aktörer att kommentera.  
 
Fiskekommuner har skickat in sina synpunkter på utkastet och de nio kommunerna i Bohuslän som 
ingår i nätverket ser att strategin behöver kompletteras inom ett par områden.  
 
Den stora bristen i den föreslagna strategin är avsaknaden av ett nationellt ledarskap för nödvändig 
infrastruktur för fiske och vattenbruk. Detta krävs för en stark och inhemsk produktion av sjömat. 
Det kan inte ligga på små kustkommuner att ta ansvar för hamnar där yrkesfisket kan landa sin 
fångst. Inte heller kan större investeringar av vatten och avlopp i anslutning till nationellt viktiga 
industrier läggas på enbart på enskilda kommuner.  
 

- Idag finns det exempelvis endast ett fåtal större 
fiskberedningsanläggningar och landningshamnar kvar i 
Sverige. Främjandet av dessa bör ses som ett nationellt 
intresse snarare än enbart kommunalt, säger Lars Tysklind, 
ordförande Fiskekommunerna 
 

Ett exempel är beredningsindustrin i Ellös på Orust, Scandic Pelagic AB 
som är den största i landet när det gäller att ta emot sill för 
humankonsumtion.  
 

- Investeringar för att behålla och utveckla denna typ av industri 
när det gäller reningsverk, hamnkapacitet och infrastruktur på 
land kan vara ekonomiskt omöjligt för en mindre kommun med 
bara 15.000 invånare, säger Lars Tysklind, ordförande 
Fiskekommunerna. 
 

Fiskekommunerna ser också att den föreslagna strategin bland annat behöver kompletteras med:  
 

• Hur vi ska gå mot ett smidigt och ändamålsenligt regelverk som minskar den administrativa 
bördan för företagen.  
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• Hantering av invasiva arter och hur dessa kan tas tillvara. Det kan vara arter som på eget sätt 
kommit till våra kuster t.ex.  Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas). I en föränderlig värld 
behöver vi ha beredskap att ta emot och förvalta dessa arter samt också se dem som en 
resurs.  
 

• Hur vi kan underlätta nyrekrytering till yrkesfisket. Kvotsystemet kan behöva justerat så att 
det blir lättare att få fiskelicens samt att underlätta köp av kvot. 
 

• Se över viktiga reproduktionsområden för fisk. Vi behöver ett bredare samförstånd och 
förvaltning för vissa områden där marina djur förökar sig och växer upp. Här kan behövs 
metoder för snabbare tillämpning från förvaltningen då tillfälliga problem uppstår som t.ex. 
en hastig nedgång av en marin art. 
  

• Tydlig målsättning att utveckla och ta tillbaka landning av det fiske som idag är ”utflaggat”. 
Det svenskägda fisket har betydligt större volymer än enbart det svenska fisket. Strategin 
behöver omfatta både svenskt- och svenskägt fiske.  
 

 

Läs hela yttrandet från Fiskekommunerna https://www.fiskekommunerna.se/wp-
content/uploads/2020/09/Remissvar_Strategi-svenskt-fiske-o-vattenbruk_Fiskekommunerna.pdf 
 
 
För mer information 

Krister Olsson, Krister.olsson@fyrbodal.se, Tel: 070 297 39 00 

Det kommunala nätverket Fiskekommunerna som funnits sedan i mitten av 1990-talet och fortsätter att stärka 
kommunerna i fiske och vattenbruksfrågorna.   
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