
 
 

Stoppa överfisket 
 
Här finns presentationen från föreläsningen Stoppa överfisket med länkar för källor och fördjupning. 
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Stoppa överfisket!

1

Föreläsning 31 mars 2022 , 
Ölands folkhögskola
Anneli Nordling, Naturskyddsföreningens 
rikskansli

 

 

Välkommen till en interaktiv föreläsning som tar upp den akuta 

situationen för världens hav där fiskebestånden minskar och ekosystem 

kollapsar.  
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Välkomna till kvällens föreläsning!
Fisket globalt och i Sverige

Småskaligt fiske- en lösning!

Exempel från Senegal och Sverige

Quiz och diskussion

2

Vi slutar kl. 19.30

 

 

Först av allt ett stort tack till kretsen och ev. andra arrangörer att ni 

arrangerat detta!  

 

Kort info om kvällen:  

Du får under föreläsningen vara med och diskutera både problembild 

och lösningar för att stärka havets biologiska mångfald. Vilka är hoten 

mot havens ekosystem? Vilken konsumtion av fisk är rimlig och hur kan 

småskaligt fiske vara en del av lösningen? 

 

 

3 

Vilka är här idag? 

3  

 

Tusen tack till dig som är här!  

 

Presentation av deltagare 
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Världshaven täcker 70 % av jordens yta. Haven reglerar vårt 

klimat, producerar mer än hälften av det syre som vi andas in och tar upp 

mer än en fjärdedel av all koldioxid som vi släpper ut.  

 

Nästan hälften av jordens befolkning bor vid kuster och miljoner är 

beroende av haven för sin försörjning. Dessutom ger haven rekreation 

och kulturella värden, transportvägar och energi från vind och vågor.  

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/4-utmaningar-for-

varldens-hav/ 
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Ögonkorall och Stora Barriärrevet

5  

Här är ett två exempel på det vi i Naturskyddsföreningen vill skydda – i 

havets artrika värld.  

 

Vet ni vad det är på bilderna? 

 

Ögonkorall – vår svenska korall – finns i korallrev i Kosterhavet, 

utanför Västkusten. Det största revet i Sverige är minst 2 700 år 

gammalt, men sannolikt så gammalt som 8 000 år. Hotat av både 

klimatförändringar och bottentrålning.  

 

Stora Barriärrevet utanför Australien är den största struktur som 

byggts upp av levande organismer och hotet mot det är välkänt. 

 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-paverkas-ogonkorall-av-

klimatforandringar/ 

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/korallrev-ett-livsviktigt-ekosystem-under-
hot/ 

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/4-utmaningar-for-varldens-hav/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/4-utmaningar-for-varldens-hav/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-paverkas-ogonkorall-av-klimatforandringar/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-paverkas-ogonkorall-av-klimatforandringar/
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/korallrev-ett-livsviktigt-ekosystem-under-hot/
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/korallrev-ett-livsviktigt-ekosystem-under-hot/
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Överfisket och andra utmaningar

6

90 %  - maximalt fiskade/överfiskade

Klimatförändringarna

Exploatering av kust och hav

Miljögifter

 

Till att börja med måste det betonas att överfiske inte är det enda hotet 

som ekosystemen i haven möter idag. Men det är ett enormt problem 

OCH Även i Sverige har vi problem med överfiskade fiskebestånd. 

Andra hot mot havet är: 

• Klimatförändringar – har redan påverkat ekosystemen radikalt, men 

hoten är enorma framåt. Arter flyttar på sig när vatten ändrar temperatur 

och andra klarar inte av nya förhållanden.  

• Exploatering – oljeutvinning mm. Mangroveskogar är exempel på 

områden som förstörs – då försvinner ekologiska tjänster i form av 

yngelkammare och stormskydd för kustsamhällen.  

• Miljögifter - Utsläpp och föroreningar från industrier, jordbruk och 

fordon. Tex näring som läcker från jordbruket leder till ökad blomning 

av mikroalger och cyanobakterier. När algerna sjunker till havsbotten 

går det åt syre för att materialet ska brytas ner, vilket i slutändan kan 

leda till syrebrist och döda bottnar.  

 

I svenska hav är övergödning framför allt ett problem i Östersjön och i 

vissa kustområden på västkusten. Forskning visar att gödselmedel från 

jordbruket har dödat havsbotten längst med kusten i 400 områden över 

hela världen. En död yta på 245 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar 

ett område större än hela Storbritannien.   
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/stoppa-overfisket/ 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/4-utmaningar-for-varldens-hav/ 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-paverkas-haven-av-klimatforandringar/ 
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Innan ni kommer få mer fakta och siffror ska vi testa lite lekfullt vad ni 

kan.  

 

Så nu blir det dags för Quiz!  

 

Jag har valt ut fyra frågor – fler kan du hitta på Naturskyddsföreningens 

webb.  
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Hur stor andel av alla fiskebestånd är 
maximalt fiskade eller överfiskade?

A Över 25 procent

B Över 75 procent

C Över 90 procent

9  

Hur stor andel av alla fiskebestånd är maximalt fiskade eller 

överfiskade? 

A Över 25 procent 

B Över 75 procent 

C Över 90 procent 

 

Rätt svar: C 

 

Läget för haven är akut och mer fakta om detta kommer längre fram i 

föreläsningen.  
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Av all fisk som fångas av storskaliga 
fiskeflottor – hur mycket blir till fiskmjöl 
och fiskolja?

A Nära en tredjedel

B Hälften 

C En försvinnande liten del – vem äter fiskolja idag?

10  

Av all fisk som fångas av storskaliga fiskeflottor – hur mycket blir 

till fiskmjöl och fiskolja? 

A Nära en tredjedel 

B Hälften  

C En försvinnande liten del – vem äter fiskolja idag?  

 

Rätt svar: A 

Detta är på global skala! Fiskoljan används främst till foder till djur – 

inte dropparna barnen tvingades äta i Norge på 40-talet ☺  

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/stoppa-overfisket/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/4-utmaningar-for-varldens-hav/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-paverkas-haven-av-klimatforandringar/
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Hur många av alla världens fiskare arbetar 
småskaligt?

A 20 %

B Hälften 

C 90 %

11  

 

Hur många av alla världens fiskare arbetar småskaligt? 

A 20 % 

B Hälften  

C 90 % 

Rätt svar: C 

 

Trots att de flesta arbetar småskaligt är det minioriteten – det storskaliga 

industriella fisket som förstör mest.  
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Hur stor andel av alla som jobbar inom den 
småskaliga fiskesektorn är kvinnor?

A 10 %

B 25 %

C 50 %

12  

 

Hur stor andel av alla som jobbar inom den småskaliga fiskesektorn 

är kvinnor? 

A 10 % 

B 25 % 

C 50 % 

Rätt svar: C   

Traditionellt är det ofta männen som fiskar, medan kvinnorna förädlar, 

tillverkar och säljer fisken.  
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En global översikt 

13  

 

 

 

Följande bilder ger en översikt över havets tillstånd och fisket globalt 

idag.  
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När haven töms på fisk syns inte det som händer under ytan. Men 

situationen för haven är akut. Och fisket är alltså den främsta orsaken 

till havens akuta läge  

 

➢Det fiskas för mycket och ofta med skadliga metoder 

Fisket är samtidigt en viktig sektor och källa till livsmedel 

Trots en negativ utveckling där fångster minskar har värdens länder 

regelverk och subventioner som gynnar de enorma båtar som fångar mest 

istället för att stödja småskaligt fiske.  

 
https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/stoppa-overfisket/ 

Bild: Fiske i Engelska kanalen (Frankrike) Fotograf: Christian Aslund/Getty Images 
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Världens ledare har lovat att 

➢ Skydda och återställa ekosystem 

➢ Säkerställa livskraftiga fiskbestånd 

➢ Stoppa det illegala fisket 

➢ Sluta subventionera överfiske 

➢ Stötta småskalig fiskerinäring

15  

Det finns en rad internationella överenskommelser som ska skydda 

haven och fiskebestånden.  

 

Bindande överenskommelser: 

•FN:s Havsrättskonvention 

•EU:s gemensamma fiskeripolitik  

Mer frivilliga internationella överenskommelser:  

•FAO uppförandekod för fiske och FAO:s internationella riktlinjer för ett 

hållbart småskaligt fiske m.fl.  

•Och inte minst de Globala målen 
 

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-
samarbete-och-konventioner/konventioner/fns-havsrattskonvention.html 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-14-hav-och-marina-resurser/ 

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/stoppa-overfisket/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-14-hav-och-marina-resurser/
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FNs globala mål 

Mål 14:

”Bevara och nyttja haven och de marina 
resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling”

16  

Globala målen är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som 

världens länder kommit överens om. De handlar om hur vi vill att 

världen ska utvecklas, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. 

I de Globala målet 14 har FNs länder lovat att: 

-Skydda havens ekosystem 

-Fiske ska ske hållbart 

 

Till mål 14 finns en rad delmål med havet som fokus som;  

14.2 SKYDDA OCH ÅTERSTÄLL EKOSYSTEM 

14.4 FRÄMJA HÅLLBART FISKE 

14.5 BEVARA KUST- OCH HAVSOMRÅDEN 

14.6 AVSKAFFA SUBVENTIONER SOM BIDRAR TILL 

ÖVERFISKE 

 

Hur går det för mål 14? Läs på vår webb här: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/globala-malen-sa-vill-varlden-radda-haven/ 
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2022 – Det småskaliga fiskets år!
• Öka världens förståelse för det småskaliga fiskets betydelse

• Stärka dialogen mellan aktörer på olika nivåer 

→ förändring på EU-nivå och globalt!

17  

Det småskaliga fisket har länge varit förbisett och nedprioriterat men FN 

har utsett 2022 till det småskaliga fiskets år med målet att:  

- Öka världens förståelse för det småskaliga fiskets viktiga roll och 

- Stärka dialogen mellan olika aktörer  

 

Förväntningen är att året resulterar i att regeringar världen förändrar sin 

fiskepolitik så att denna i större utsträckning inkluderar och främjar ett 

hållbart småskaligt fiske.  

 

Viktiga internationella händelser i år (2022) är bland annat:  

•FN:s andra havskonferens, i Lissabon i juni. 

•I slutet av året ska EU-kommissionen rapportera till Parlamentet och 

Rådet vad gäller genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. 

 
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/ 
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Vem fiskar globalt? 
Fisket i världshaven domineras av ett fåtal subventionerade 
industriella flottor från höginkomstländer.

Dessa flottor dominerar även det fiske som sker i 
låginkomstländers vatten

 

Världsfisket domineras av ett fåtal subventionerade industriella flottor 

från höginkomstländer. En stor del av fångsterna globalt kommer från 

Stilla havet och Atlanten och hamnar i EU – världens största marknad 

för sjömat.  

 

Faktum är att höginkomstländer, inklusive EU, även dominerar det fiske 

som sker i låginkomstländer. Samtidigt trängs deras småskaliga 

hantverksfiske undan. EU har till exempel idag 13 aktiva avtal, framför 

allt med länder i Afrika.  

 
Fisk på bild: Vitling (Merlangius merlangus). Plats: Ej specificerat. Fotograf: Monty 
Rakusen/Getty Images 
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Överfiske – hotar haven idag

19  

 

 

Vad är överfiske och vad hur stort är det?  

19 
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Över 90 % av världens 
fiskbestånd är 
överfiskade eller 
maximalt fiskade

Överfisket är akut!

 

Över 90 % av fiskebestånden är överfiskade eller maximalt fiskade. 

Detta diagram visar takten på fisketrycket över tid.  

Dessa siffror visar bara officiellt inrapporterade fångster. Förutom detta 

uppskattas ca 26 miljoner ton fisk fiskas illegalt eller inte rapporteras in 

varje år.  

 

Överfiske: Innebär att man tar ut fisk snabbare än vad den kan föröka 

sig. Det betyder alltså att det finns för få individer kvar att föröka sig och 

därmed för att bibehålla antalet fiskar. 

Maximalt fiske: Maximal hållbar avkastning (Maximum Sustainable 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/globala-malen-sa-vill-varlden-radda-haven/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/


 
 

Yield) kan beskrivas som det största årliga uttag ett fiskebestånd kan 

producera på lång sikt, alltså hur mycket fisk man kan ta upp årligen 

utan att beståndet minskar.  
 
Källa till bilden: https://www.fao.org/3/ca9229en/online/ca9229en.html 
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➢Risk att hela bestånd kollapsar

➢Kan också rubba balansen i hela 
näringskedjan och påverka hela 
ekosystem

➢Skadliga redskap såsom bottentrål 
förstör havsbotten rent fysiskt och 
rubbar ekosystemen. 

Konsekvenser av överfiske 

 

Förutom att överfiske leder till att fiskebestånden minskar drastiskt kan 

för stort uttag av fisk leda till 

•att hela bestånd kollapsar - I början av 90-talet kollapsade atlantiska 

torskbestånd utanför Kanada pga för hårt fisketryck. Trots att det har gått 

nästan 30 år så har bestånden fortfarande inte återhämtat sig.  

•Inte bara enskilda arter kan påverkas mycket negativt (och försvinna) 

utan även hela ekosystem kan rubbas.  

•Överfiske använder ofta destruktiva metoder som redskap som 

bottentrålar som förstår havsbotten.  

 

Ekosystem = Ett ekosystem är ett område i naturen, där alla delar jobbar 

tillsammans. Växter, djur, småkryp, vatten, maskar – alla delar är 

viktiga. Ett ekosystem kan till exempel vara ett korallrev, en skog eller 

området runt en stubbe.  
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/vad-ar-ekosystemtjanster/ 
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När rovfiskar försvinner...

...Kan andra arter öka i antal, som sjöborrar 
som normalt äts av rovfiskar.

… När sjöborrarna blir fler ökar betestrycket 
på sjögräs.

….Detta kan leda till att hela 
sjögräsområden försvinner.

…När sjögräsen försvinner, försvinner även 
fiskens lek och födoområden. 

…. Färre yngel överlever och hela 
ekosystemet påverkas. 

Överfiske riskerar starta negativa spiraler

 

 

Här är ett ganska välkänt exempel på en kedja av följder från att en art 

överfiskats.  

 

https://havetstore.blob.core.windows.net/dokument/HU20091sjograsang

ar.pdf 

 

 
Foto: Sara Fröcklin. Friskt ekosystem med sjögräs, sjöborrar och skadade korallrev.  
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Det blir enorma mängder bifångst (oönskad fångst) vid storskaligt fiske 

som använder bottentrålning eller andra storskaliga metoder. Denna bild 

visar siffror som gäller på global skala.  

 

Naturskyddsföreningen skriver på sin webb:  

”Att bottentråla havsbotten efter fisk kan liknas med att kalhugga skogen 

för att komma åt rådjuren”. 

 

Vid småskaligt fiske är bifångsten försumbar.  
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Fisk blir djurfoder istället för mat

Fiskmjöl tillverkas av små och billiga fiskarter som 
sardiner. Fiskar som är stapelföda för miljoner. 

Fiskmjölsfabriker ökar i antal och exporter bl.a. till EU

Negativt för både fiskbestånd och kustsamhällen

Extra utsatta blir kvinnor som i generationer baserat hela 
sitt livsuppehälle på fisken

25  

Odlade rovfiskar, till exempel lax, kräver proteinrikt foder. Idag används 

uppemot en tredjedel av den vildfångade fisken till foder inom 

vattenbruket. Att fisk blir foder i djurindustrin är ett särskilt allvarligt 

problem i låginkomstländer.  

 

I Afrika har antalet fiskmjölsfabriker ökat kraftigt. Fabrikerna fokuserar 

på små arter såsom sardiner och anjovis. Fiskar som är viktiga för 

framför allt kvinnors livsuppehälle eftersom den är relativt billig och 

eftertraktad som mat inom familjen och för kustsamhällena.  

 

Enligt FN:s livsmedelsorgan FAO är all den västafrikanska fisken 

överexploaterade och kustfisket har halverats på 30 år.  

 

Läs mer i artikel om situationen i Västafrika: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-har-fiskmjol-blivit-ett-vaxande-hot-mot-
lokala-fiskare/ 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fragor-och-svar-om-fiske/ 

 

https://www.fao.org/3/ca9229en/online/ca9229en.html
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/vad-ar-ekosystemtjanster/
https://havetstore.blob.core.windows.net/dokument/HU20091sjograsangar.pdf
https://havetstore.blob.core.windows.net/dokument/HU20091sjograsangar.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-har-fiskmjol-blivit-ett-vaxande-hot-mot-lokala-fiskare/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-har-fiskmjol-blivit-ett-vaxande-hot-mot-lokala-fiskare/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fragor-och-svar-om-fiske/
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Bilden jämför hur mycket av fångsten som går till foder i storskaligt 

respektive småskaligt fiske i ett globalt perspektiv.  

 

Ca 1/3 av industrifiskets fångst blir fiskmjöl och fiskolja och används 

som foder till djur - tex odlad fisk.  
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27

Överfiske drabbar hela samhällen

 

När det småskaliga fisket trängs undan förloras inte bara en viktig 

inkomstkälla för hundratals miljoner människor utan även tillgång till 

näringsrik mat för hela samhällen och regioner. Detta är särskilt 

allvarligt i låginkomstländer där fisk ofta är den enda källan till protein, 

vitaminer och mineraler.  

 

Ytterligare ett problem, såväl i Sverige som globalt, är industriella 

fiskebåtar som fiskar för nära kusten. Förutom negativa effekter på 

lokala fiskbestånd och kustmiljön, är det inte ovanligt med förstörda 

fiskeredskap och olyckor till följd av kollision mellan industriella och 

små fiskebåtar. 
 
Bild: Marknad på Zanzibar, foto: Sara Fröcklin 
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Reflektioner

 

 

Är det kört för haven? Finns det hopp? 

 

Vad har deltagarna för egna kunskaper? Deltagarna kan dela tips på 

filmer eller artiklar de läst med dem som sitter bredvid, två och två eller i 

små grupper.  

 

Finns lista i slutet på presentationen som alla kan få sen.  
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Småskaligt fiske

29  

Det finns ingen formell definition av småskaligt fiske, utan det kan se 

lite olika ut beroende på kontext. Vi använder oss dock av FAO:s 

beskrivning, dvs att fisket karakteriseras av: 

-Relativt låg energiförbrukning 

-Selektiva och passiva redskap såsom bur, krok och nät  

-Små båtar (vanligtvis under 12 m, men ibland används ingen båt alls) 

-Kortare fisketurer och ett fiske som sker i kustnära vatten 

-Fisken används primärt som mat för människor 

 

Storskaligt industriellt fiske, å andra sidan, tenderar att kontrolleras av 

organiserade fiskeföretag och bedrivas av stora fiskefartyg med 

avancerad teknik och effektiva redskap såsom trål.  
 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/darfor-behover-vi-satsa-mer-pa-smaskaligt-

fiske/ 

 

 

29 

 

Av världens alla fiskare och fiskearbetare arbetar 90% småskaligt, nära 

häften är kvinnor, och merparten bor i låginkomstländer. Men trots att 

majoriteten av världens fiskare arbetar småskaligt, så trängs de undan av 

industrifisket. 

 

Inom tex EU är 75 % av alla fiskare småskaliga, men de ”landar” bara ca 

5-10 % av den totala fångsten bland annat på grund av orättvis 

fördelning av fiskekvoter. 

 

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/darfor-behover-vi-satsa-mer-pa-smaskaligt-fiske/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/darfor-behover-vi-satsa-mer-pa-smaskaligt-fiske/
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Småskaligt fiske

31

Använder selektiva och skonsamma metoder

Bidrar till fler arbetstillfällen

Säkerställer livsmedelsförsörjningen

 

 

Det småskaliga fisket och småskaligt vattenbruk: 

 

• Skapar jobbmöjligheter för miljoner människor, 

• Förser miljarder människor med protein och näringsämnen, 

• Sker oftast med lägre miljöpåverkan. 

 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/forskare-satsa-mer-pa-smaskaligt-fiske/ 
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33  

 

Det småskaliga fisket använder ofta skonsammare redskap och 

bifångsten är mindre.  

 

Och andelen av fångsten som går till mat är större – nästan allt som 

fångas blir mat! 

 

Bilden gäller global skala. 
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Småskaligt fiske i Afrika

Jobb till mer än 10 miljoner 
människor

Ger mat till över 200 miljoner 
människor

35  

ÖVERFISKET HOTAR MILJONER! Mer än 10 miljoner människor 

jobbar inom det småskaliga fisket i Afrika och småskaligt fiske ger mat 

till över 200 miljoner människor i Afrika. Kvinnorna har en viktig roll 

inom fisket och utgör navet för livsmedelsförsörjningen i 

kustsamhällena. Men det är också kvinnorna som drabbas hårdast av 

överfisket.  

 

”Kvinnorna är själva hjärtat i värdekedjan! Det är hög tid att 

regeringar förstår hur viktigt det småskaliga fisket är och säkerställer 

att det skyddas från hot som det industriella fisket”, säger Beatrice 

Gorez, samordnare vid Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation 

CFFA.  
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Senegal
70 % av befolkningen är beroende av fiske

Industrifisket ökat – fångster minskar för lokala fiskare

Förstörda redskap, kollisionsolyckor - drunkningsolyckor
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Senegal har alltid levt på sin fisk, och än idag är 70 % av Senegals 

befolkning är beroende av fiske. Men de en gång så rika vattnen börjar 

tömmas på fisk, framför allt av utländska trålare. Även EU bidrar till detta, 

bland annat genom ett så kallat partnerskapsavtal som tillåter EU att fiska 

i Senegals vatten. 

 

Flertalet rapporter vittnar om att industritrålarna fiskar i kustnära vatten, 

områden som är reserverade för det småskaliga fisket, vilket leder till: 

➢ökat tryck på fiskbestånden 

➢negativ påverkan på kustnära ekosystem 

➢kollisionsolyckor/drunkningsolyckor 

➢förstörda redskap 

➢Minskade fångster för lokala fiskare 

 

Under många år har Naturskyddsföreningen och våra 

samarbetsorganisationer jobbat mycket med att få fiskeriavtalen mellan 

EU och Senegal att bli bättre och mer rättvisa. EU tecknar dessa avtal 

mot att ge finansiellt stöd. Stöd som kan gå till att stödja landets egen 

fiskesektor, tex förbättrad statistik, kontroll och förvaltning av fisket. Vi 

och våra partner vill att dessa pengar ska gå till att gynna och utveckla 

landets småskaliga fiske. Våra partners jobbar också aktivt med att 

säkerställa att landets fiskeripolitik tar hänsyn till och gynnar det 

småskaliga fisket. 

 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/senegal-hard-konkurrens-tommer-havet-pa-

fisk/ 

Bild: Markand i Ghana Fotograf: Lorenz Pauligk/Getty Images 
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/forskare-satsa-mer-pa-smaskaligt-fiske/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/senegal-hard-konkurrens-tommer-havet-pa-fisk/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/senegal-hard-konkurrens-tommer-havet-pa-fisk/
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Rörelse paus!

 

 

36 

Vad gör Naturskyddsföreningen globalt?
Stödjer och samarbetar med miljöorganisationer och nätverk runt om i 
världen så att de kan organisera och mobilisera 

Vi driver politiskt påverkansarbete genom att ta fram rapporter, skapa 
opinion, förmedla information till makthavare och delta i expertråd 
(EU:s fiskeråd) och konsultationer

38  

Det behövs en hållbar och rättvis fiskepolitik. Vi kräver att EU inte ska 

tillåta import av fiskmjöl som producerats på bekostnad av vare sig 

miljön eller kustsamhällenas möjlighet till försörjning. Vi vill att 

vattenbruk inte ska odla rovfiskar som kräver mat i form av annan fisk 

utan istället främja växtätande arter, musslor, alger osv. 

 

Vi stödjer och samarbetar med miljöorganisationer och nätverk runt om i 

världen så att de kan organisera och mobilisera sina målgrupper 

(kvinnor, män och unga i kustsamhällen) genom kunskapshöjande 

insatser och workshops, juridiskt stöd etc.  

 

Vi driver politiskt påverkansarbete genom att ta fram rapporter och 

skapa opinion. Vi har också kontakt med politiker och makthavare och 

förmedlar information. Vi är även deltagare i expertråd (EU:s fiskeråd) 

och konsultationer.  

 

Exempel globala samarbeten https://www.naturskyddsforeningen.se/globala-

samarbeten/  
CAOPA i Västafrika  

Masifundise och Abalobi i Sydafrika 

Kiara i Indonesien 

CPP och Terramar i Brasilien  

CFFA i Bryssel 
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Fiske i Sverige

 

 

Nu några bilder om fiske i Sverige 

 

Globalt är 90 % av världens fiskebestånd överfiskade eller maximalt 

fiskade men även i Sverige är situationen problematiskt.  

 

 

 
Bild: Trålfiske av Siklöja i Bottenviken. Fotograf: Mats Hellmark 
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Hur mycket fiskas i Sverige?

• Från hav: 135 000 ton fisk och 
skaldjur totalt

• Från sötvatten < 2 000 ton per 
år

• Fritidsfisket – ca 20 000 ton 
(hav + sötvatten)

40  

Från hav togs det 2021 totalt upp 135 000 ton fisk och skaldjur 

Från sötvatten togs mindre än 2 000 ton per år 

Fritidsfisket – ca 20 000 ton (gäller både hav + sötvatten) 

 

Detta är en övergripande bild som inte fångar att tex storleken på de 

fiskar som tas upp minskar. Det finns inte längre lika stora fiskar som 

förr, men det syns ju inte i statistiken som visar samlad vikt av alla 

fångst.  

 

Det är inte heller möjligt att dra för mycket slutsatser av att de sista årens 

fångster minskat.  

 
Figur från HaV (2021): Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 
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Var fiskas det?
Östersjön

• Främst pelagiskt fiske av sill/strömming 
och skarpsill – huvudsakligen med flyttrål

• Tidigare även torskfiske – allt riktat fiske 
har nu stoppats pga dåliga bestånd

 

På denna karta syns var det fiskas mest i haven runt Sverige.  

 

Här med kort fakta från Östersjön.   

 

Pelagisk trålning inriktar sig på fiskarter (såsom sill, strömming och 

makrill) som befinner sig i den fria vattenmassan, till skillnad från 

bottentrålning som inriktar sig på fisk och skaldjur (såsom torsk, 

plattfiskar, räkor och kräftor) som lever i, på eller nära havsbotten.  
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Var fiskas det?
Västerhavet

• Främst yrkesfiske efter havskräfta och 
nordhavsräka – bifångst av bl.a. torsk, 
gråsej och plattfisk – huvudsakligen med 
bottentrål

• Även andra havsområden som Nordsjön 
och Nordostatlanten – pelagiskt fiske av 
sill, makrill etc

 

 

Och här ser ni samma karta med kort fakta från Västerhavet.   
 
Figur från HaV (2021): Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 
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Vad fiskas i Sverige? 

Sill/strömming 

Skarpsill > 90 %

Tobis

Det mesta av detta blir foder

43  

Vad fiskas i Sverige?  

Det som fiskas mest i Sverige är sill/strömming, skarpsill och tobis (> 90 

%) 

Det mesta av detta blir foder (3/4 av tototalen) 

Yrkesfisket i sötvatten domineras av gös.  

 
https://www.scb.se/contentassets/0da12e6fae0d46c6979ca83d170ce509/jo1101_2020a01_

sm_jo55sm2101.pdf 

 

 
Bild: Trålfiske av Siklöja i Bottenviken. Fotograf: Mats Hellmark 
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De arter som äts mest i Sverige är lax, 
sill, torsk och räkor.

Två tredjedelar av all fisk som äts 
importeras

Vad äter vi ?

 

 

De arter som äts mest i Sverige är lax, sill, torsk och räkor 

 

Men – två tredjedelar av all fisk som äts i Sverige importeras 

 

 

 

 
Foto: Getty images 
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Fiskas det hållbart i Sverige?

2019 fiskades bara 40% av de 60 bedömda 
bestånden hållbart 

(både EU och nationellt förvaltade)

 

Det är endast 40 procent av de svenska och EU-gemensamma 

fiskbestånden som nyttjas hållbart. Detta enligt Havs och 

vattenmyndighetens egen bedömning. Kartan här hör till redovisningen 

2019 hur långt Sverige nått i arbetet med miljömålet Hav i balans.  

 

Kartan visar andelen hållbart nyttjade bestånd (grön), icke hållbart 

nyttjade bestånd (rött) och andel bestånd där underlag saknas (grått), i 

svenska havsområden. Int - visar bedömningar för de internationellt 

förvaltade bestånden (bedömda av Ices och experter). Nat visar 

bedömningar för de nationellt förvaltade bestånden (baseras på 

expertbedömningar).  

 

I Bottenhavet och Bottenviken bedöms 40 respektive 43 procent av 

bestånden som hållbart nyttjade, i Östersjön 33 procent och 42 procent 

av bestånden i Västerhavet.  

 

Om överfiske i Sverige; https://www.havet.nu/overfiske 

Läs mer om Sveriges miljömål – hav i balans: 
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-

skargard/ 
 
Direktlänk till kartan i bilden: 
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-
skargard/hallbart-nyttjade-fisk--och-skaldjursbestand-i-kust-och-hav/#MapTabContainer 

 

https://www.scb.se/contentassets/0da12e6fae0d46c6979ca83d170ce509/jo1101_2020a01_sm_jo55sm2101.pdf
https://www.scb.se/contentassets/0da12e6fae0d46c6979ca83d170ce509/jo1101_2020a01_sm_jo55sm2101.pdf
https://www.havet.nu/overfiske
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/hallbart-nyttjade-fisk--och-skaldjursbestand-i-kust-och-hav/#MapTabContainer
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/hallbart-nyttjade-fisk--och-skaldjursbestand-i-kust-och-hav/#MapTabContainer
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Subventioner?
???
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Trots att småskaligt fiske har så många fördelar globalt och även i 

Sverige – är det storskaliga industrifisket som får subventioner från 

samhället. Subventioner som lett till en överkapacitet hos världens 

fiskeflottor. 

 

Varför subventioneras industrifisket?  

Varför har vi inte fått en bättre politik? 

När så mycket av det industriella fisket är ohållbart, varför får det 

så stor del av kvoten? 

 

Finns inga raka svar men politiken har ett starkt fokus på effektivitet och 

kortsiktig ekonomisk tillväxt, vilket har resulterat i en ojämn fördelning 

av fiskeresurser. De som är störst och fiskar mest gynnas medan de som 

fiskar i mindre skala och ofta använder skonsammare redskap 

missgynnas. Detta trots att det småskaliga fisket globalt sysselsätter 90 

procent av världens fiskare och fiskearbetare. 

 

Inom EU står det småskaliga fisket för ungefär 75 procent av den aktiva 

flottan, men på grund av bland annat överfiskade bestånd och orättvis 

fördelning av fiskekvoter utgör det mindre än 10 procent av EU:s totala 

“landade” fångst. 

 

Miljörörelser och forskare har länge krävt ett stopp för subventionerna 

som gynnar överfisket. Tex artikel i Science: Stopp för subventioner av 

bränsle till fartygen. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm1680 
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Är fisket i Sverige lönsamt?
Fiskenäringen får många olika subventioner som till exempel:

- investeringar i redskap 

- främjande av saluföring 

- inkomstbortfall för fiskare som drabbas av fiskestopp

- bränslesubventioner

 

Storskaligt fiske subventioneras med hänvisning till ”fisket som en 

viktig näring” 

I Sverige har vi konstaterat att: ”Yrkesfiske är betydelsefullt bland annat 

genom livsmedelsförsörjning och sysselsättning” (Ur Strategi för svenskt 

fiske, HaV och JV 2021-2026). 

 

Men: 

Såväl ur ett statsfinansiellt som samhällsekonomiskt perspektiv är det 

storskaliga fisket i Östersjön mycket olönsamt (Fölster 2020). 

 

På bilden syns skillnaden mellan inkomster och kostnader för staten och 

för staten är alltså det storskaliga fisket en minusaffär: Det bidrar med 22 

mkr i skatteintäkter, men kostar i subventioner 265 mkr. Varav direkta 

subventioner motsvarar 75 mkr. Till det kan läggas administrativa 

kostnader på 80 mkr och över 100 mkr i uteblivna skatteintäkter 

(eftersom yrkesfisket undantas från bränsleskatter). Det billiga bränslet 

gynnar de mest utsläppsintensiva fiskefartygen med de största trålarna.  
 

https://balticeye.org/sv/hallbart-fiske/fiskets-ekonomi/ 
Bilden finns beskriven i Östersjöbrief 33 - ”Industrifisket är negativt för både miljö och 
samhällsekonomi”, https://balticwaters2030.org/ostersjobrief-33 
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Aktiva redskap – söker upp fisken

- Bottentrål och flyttrål

Passiva redskap – sätts ut och inväntar 
fisken

- Garn, fällor och krokredskap

Aktiva redskap dominerar fångsten av fisk 
och skaldjur i Sverige. 

Hur fiskas det i Sverige? 

 

Hur fiskas det i Sverige?  

 

Bottentrål: Ofta mycket bifångst, hög bränsleförbrukning och stor 

bottenpåverkan.  

Flyttrål: Stort uttag av fisk lokalt, på t.ex. strömmingsansamlingar  

Passiva redskap – sätts ut och inväntar fisken, T.ex. garn, fällor och 

krokredskap. Ofta mer selektiva på art och storlek, lägre 

bränsleförbrukning och mindre bottenpåverkan. Men risk för bifångst 

av däggdjur och sjöfågel 

 

Aktiva redskap dominerar fångsten av fisk och skaldjur i Sverige. MEN 

majoriteten av fiskebåtarna i Sverige är under 12 meter och använder 

passiva redskap. 

 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/smaskaligt-kustfiske-ger-levande-skargard-
i-sverige/ 

https://www.scb.se/contentassets/0da12e6fae0d46c6979ca83d170ce509/jo1101_2020a01_

sm_jo55sm2101.pdf 

 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm1680
https://balticeye.org/sv/hallbart-fiske/fiskets-ekonomi/
https://balticwaters2030.org/ostersjobrief-33
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/smaskaligt-kustfiske-ger-levande-skargard-i-sverige/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/smaskaligt-kustfiske-ger-levande-skargard-i-sverige/
https://www.scb.se/contentassets/0da12e6fae0d46c6979ca83d170ce509/jo1101_2020a01_sm_jo55sm2101.pdf
https://www.scb.se/contentassets/0da12e6fae0d46c6979ca83d170ce509/jo1101_2020a01_sm_jo55sm2101.pdf


 
 

Bild: Bobo Roysson och hans mamma Kerstin är småskaliga fiskare i 

Grundsund på västkusten. På bilden fångar de hummer i bur. Fotograf: 

Johan Mikaelsson:  
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När det nu är så stora problem involverat i fisket – Borde alla sluta äta 

fisk?  

Svaret är inte så enkelt – för många i Västafrika är fisk en mycket viktig 

källa till protein.  

Att förbjuda allt fiske skulle leda till:  

• Ökad hunger  

• Utbredd fattigdom  

• Ökad ojämställdhet  

Vi anser att en mer långsiktig lösning är att ställa om till ett skonsamt 

småskaligt fiske i kustnära vatten. Detta gynnar både miljö och alla de 

människor som är beroende av fisket för sin överlevnad. Och eftersom 

överfisket hotar både fiskbestånd och ekosystem så bör alla som kan 

minska sin fiskkonsumtion! 
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Om vi i Sverige ska äta fisk – äta det mindre ofta. Se det som en lyx. 

• Välj KRAV och MSC-märkt. De är båda bättre alternativ jämfört med 

ocertifierad sjömat. Men vi tycker det är problematiskt att MSC 

fortfarande certifierar fisk fångad med destruktiva metoder som 

bottentrålning. 

•Tag hjälp av vår fisklista: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fisk-ar-lyx-en-snabbguide-for-smartare-val/ 

 

Varför rekommenderar ni MSC, om kraven är för lågt ställda? 

I dagsläget är det bättre att rekommendera minskad fiskkonsumtion och 

de alternativ som finns än att lämna konsumenter helt utan vägledning. 

 

Det är beslutsfattare som har det yttersta ansvaret att säkerställa 

välmående fiskbestånd, att skadliga fiskemetoder förbjuds och att 

fiskresurser fördelas rättvist.  

 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fragor-och-svar-om-fiske/ 
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Skonsamt mot botten

Oönskad fångst kan 
släppas tillbaka levande

Här havskräfta och 
hummer med burfiske

Burfiske

 

Burfiske gör det möjligt för småskaliga fiskare att släppa tillbaka 

oönskad fångst levande. Och för att våra hav ska må bättre vill vi att 

småskaliga fiskare som fiskar skonsamt får företräde till fiskeresurser 

och områden!  

 

Majoriteten av fiskebåtarna i Sverige är under 12 meter och använder 

passiva redskap. Men mest fisk tas upp av det storskaliga fisket. Alltså 

samma problematiska proportioner både i Sverige och globalt. Där en 

minoritet av de båtar som fiskar gör det industriellt och tyvärr väldigt 

destruktivt.  

 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/smaskaligt-kustfiske-ger-levande-
skargard-i-sverige/  
 
På länken finns även en kort film! Med Bobo Roysson som fiskar hummer och havskräfta 
med bur i Grundsund i Bohuslän på västkusten.  
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Småskaligt – alltid hållbart?

 

Är småskaligt alltid hållbart i ett svenskt eller europeiskt 

perspektiv?  

Småskaligt fiske med passiva redskap har ofta lägre miljöpåverkan, t.ex. 

har burfiske efter havskräfta lägre bränsleförbrukning och 

bottenpåverkan.  

Men nej – det är inte alltid hållbart - allt fisket måste ske på bestånd som 

klarar av det, t.ex. är fiske på den hotade ålen inte hållbart oavsett metod. 

 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/al-en-akut-hotad-art-sa-vill-vi-radda-den/ 
 

Bild: Grebbestad, Hummer, Fotograf: Christian Aslund / Getty Images  

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fisk-ar-lyx-en-snabbguide-for-smartare-val/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fragor-och-svar-om-fiske/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/smaskaligt-kustfiske-ger-levande-skargard-i-sverige/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/smaskaligt-kustfiske-ger-levande-skargard-i-sverige/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/al-en-akut-hotad-art-sa-vill-vi-radda-den/
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Naturskyddsföreningens krav 
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Ett skonsamt småskaligt fiske prioriteras 
i EU och internationellt

En exklusiv zon avsätts för detta fiske

Den svenska trålgränsen permanent 
flyttas till 12 nautiska mil

 

Våra krav är: 

-Ett skonsamt småskaligt fiske prioriteras i EU och internationellt 

En del av lösningen här är att säkerställa att småskaliga fiskare som fiskar 

skonsamt ges företräde till fiskeresurser och kustnära fiskeområden 

-En exklusiv zon avsätts för detta fiske. Genom att inrätta fredade zoner 

där endast ett skonsamt småskaligt fiske får bedrivas och industrifiske 

förbjuds ökar möjligheterna för småskaligt fiske och fiskebeståndens 

återhämtning.  

- Den svenska trålgränsen permanent flyttas till 12 nautiska mil 

 

Med dessa krav skulle fisketrycket minska så att fiskebestånden kan 

återhämta sig.  

Att prioritera småskaligt fiske skulle betyda att fiskeresurserna fördelas 

mer rättvist och prioritera ett skonsamt fiske som gynnar flest 

människor.  

 

Dessa krav finns som en namninsamling som sedan februari fått över 15 

200 underskrifter. Skriv under du med här: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/stoppa-overfisket/ 
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På västkusten: minskad 
påverkan på bottenekosystem 
samt på känsliga fiskbestånd 
såsom torsken i Kattegatt

Längs ostkusten: minskad 
påverkan på strömming som 
ansamlas inför lek, samt 
minskad risk negativa effekter 
på lokala bestånd

Utflyttad trålgräns

 

Våra två första krav om prioritering av småskaligt fiske och exklusiva 

zoner för småskaligt fiske gäller både i Sverige och globalt. Vårt tredje 

krav om en utflyttad trålgräns gäller för Sverige. - Om den svenska 

trålgränsen permanent flyttas till 12 nautiska mil utåt så skulle stora 

ekologiska fördelar vinnas både på västkusten och ostkusten.  

 

I dagsläget har Riksdagen gett regeringen ett tillkännagivande om att 

trålgränsen ska flyttas ut på prov (kommer dock främst att gälla den 

storskaliga pelagiska trålningen i Östersjön eftersom undantag ska ges 

för fiske till mat – bottentrålningen på västkusten kommer troligen 

undantas) 

Regeringen inväntar en utredning från Havs- och vattenmyndigheten 

under våren 2022 – men stor risk att inget kommer att ske innan valet. 

 

För strömmingen i Östersjön (där situationen är allvarlig) kan en 

utflyttad trålgräns vara en viktig åtgärd för att skydda lokala bestånd mot 

högt fisketryck i vissa övervintringsområden. 

 

På västkusten är det främst bottentrålningen som behöver minska. 

Där är det viktigt att en större yta av havsbotten skyddas där ekosystem, 

fiskbestånd och kollagringsförmåga tillåts återhämta sig.  

 

En utflyttad trålgräns ger också mer utrymme för fiske med skonsamma 

selektiva redskap såsom burfiske efter havskräfta. Detta är positivt inte 

minst för torskbeståndet i Kattegatt som länge varit i dålig kondition och 

där Internationella havsforskningsrådet rekommenderar noll i fiskekvot. 

 
Läs vår debattartikel om trålgränsen och sillen från september 2021: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/varna-sillen-flytta-ut-gransen-for-tralning/ 

 
Bild: Fotograf: Monty Rakusen/Getty Images 
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Odla fisk?
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Är odlad fisk ett alternativ? 

Odling av fisk, skaldjur och alger i vatten och på land = vattenbruk. Det 

lyfts ofta fram som ett miljömässigt hållbart alternativ till vildfångad 

fisk. Men: 

 

•Odlade rovfiskar, till exempel lax, kräver proteinrikt foder. Alltså som 

vi nämnt tidigare mycket fiskmjöl från  vildfångad fisk. För att komma 

ifrån beroendet av vildfångad fisk används nu även soja i vattenbruket, 

som inte sällan odlas i områden där regnskog skövlats för att ge plats åt 

sojaplantage. 

 

•Vattenbruk i öppna system, där de odlade arterna är i direktkontakt med 

den omgivande vattenmiljön, kan innebära spridning av läke- och 

https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/stoppa-overfisket/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/varna-sillen-flytta-ut-gransen-for-tralning/


 
 

bekämpningsmedel samt spridning av näring från foder och avföring. I 

öppna system är det därför bättre att odla arter som inte kräver utfodring: 

som alger, musslor och ostron.  

 

•Odlade fiskar som rymmer riskerar att vilda bestånd förlorar sin 

genetiska särprägel. Laxodling i Norge är ett sådant exempel där såväl 

parasitspridning som rymningar skapat stora problem för vilda 

laxbestånd. 
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Vad kan vi göra?

❑ Äta mindre fisk – om du äter fisk 
❑ Bara äta miljömärkt 
❑ Ställ krav till politiker
❑ Gå med i Naturskyddsföreningen
❑ Gå med i Havsnätverket
❑Gå med i Globala nätverket

❑Skriv under vårt upprop!

56  

Råd till dig som konsumerar fisk: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fisk-ar-lyx-en-snabbguide-for-smartare-val/ 

 

Naturskyddsföreningens nätverk - läs mer och gå med här: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/ga-med-i-ett-natverk/ 

 

Naturskyddsföreningens upprop har sedan februari fått över 15 200 

underskrifter. I uppropet kräver Naturskyddsföreningen att regeringen 

agerar!  

https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/stoppa-overfisket/ 

 
Bilden är från demonstrationer i Glasgow under klimattoppmötet 2021.  
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Trots allt…

 

Till sist det finns ljusglimtar 

-Vår kampanj har fått enormt genomslag ! 

- med många signaturer under våra krav! 

-Ni som varit här ikväll! 

 

På bilden - Östersjötumlaren - Sveriges enda val. Men den är starkt 

hotad.  

 

I februari kom besked att EU kommer att lagstifta om fiskeregleringar i 

svenska skyddade områden i Östersjön. Anledningen är att skydda den 

akut hotade Östersjötumlaren från bland annat nätfiske.  

 

För 50 år sedan var det inte alls ovanligt att få syn på tumlare i 

Stockholms skärgård. Numera är det väldigt svårt att se 

Östersjötumlaren. Men redan i maj 2021 kom positiva nyheter från 

forskare på Naturhistoriska riksmuseet. I deras mätningar från 2017–

2020 sågs en ökning av tumlarnas aktivitet jämfört med tidigare studier, 

vilket tyder på att populationen har ökat eller åtminstone inte blivit färre 

sedan 2011-2013. https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/ostersjotumlare/ 
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Konkreta tips och idéer för lokal vattenvård 

Minska algblomningen

Bygga gömställen för kräftor

Kratta alger

Skörda vass

Lägg sten i vattnet

Och många andra tips hittar du på 
Naturskyddsföreningens webb
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Oavsett var du bor kan du göra något för din lokala sjö och vattendrag. 

Projektet Viva vatten ger dig konkreta tips på åtgärder i 

havsvikar, sjöar och rinnande vatten. Kolla in våra sidor med konkreta 

tips i fina faktablad: 

•Viva vatten – minska algblomning med kornhalm 

•Viva vatten – bygg gömställen till kräftorna 

•Viva vatten – kratta alger 

•Viva vatten – starta eller gå med i ett vattenråd 

•Viva vatten – bekämpa jättebalsamin 

•Viva vatten – städa stranden 

•Viva vatten – stå upp för strandskyddet 

•Viva vatten – proppa ett dike i skogen 

•Viva vatten – skugga bäcken 

•Viva vatten – lägg ut risvasar 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/det-har-kan-du-gora-for-friskare-vatten/ 
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fisk-ar-lyx-en-snabbguide-for-smartare-val/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/ga-med-i-ett-natverk/
https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/stoppa-overfisket/
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/ostersjotumlare/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/det-har-kan-du-gora-for-friskare-vatten/
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Tips på filmer om fiske och haven
En PDF med presentationens bilder finns att ladda ned på Naturskyddsföreningens 
webb. Där finns en lång lista med tips på filmer och dokumentärer både på Sveriges 
Television och sändningstjänster. 

➢ Fiskarnas rike. SVT 

➢ Nordsjön – att obducera ett hav, SVT 

➢ Fiskarnas universum, Vetenskapens värld

➢ Blue Planet

➢ Seaspiracy

➢ Chasing coral

➢När haven dör 
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Tage Torstensson, 8 år – såg Fiskarnas rike och skapade sin egen 

namninsamling och blev intervjuad i radio och press. Så alla kan vi nå ut 

genom att sprida information vidare. ☺ 
https://sverigesradio.se/artikel/tage-8-ar-vill-radda-fiskarna-skriver-till-statsministern 

 

Tips på filmer 

Fiskarnas rike. https://www.svtplay.se/fiskarnas-rike 

Nordsjön – att obducera ett hav 

Fiskarnas universum, Vetenskapens värld  

Blue Planet - https://www.bbcearth.com/shows/blue-planet 

Seaspiracy - https://www.seaspiracy.org/ 

Chasing coral - https://www.chasingcoral.com/ 

Tips att lyssna på 

När haven dör - https://sverigesradio.se/avsnitt/nar-havet-dor 
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Tack för ikväll!
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Fler åtgärder som krävs för haven

Skydda fler havsområden!

Minska den globala uppvärmningen!

Stoppa föroreningar!

 
 

Här följer bilder som kan ha lagts till föreläsningen 
 

•Skydda fler havsområden  

Mindre än 10 procent av haven är idag skyddade och vi vill se att den 

siffran ökar till minst 30 procent till 2030. Skyddet behöver omfatta 

både hav och kustekosystem eftersom dessa ekosystem är 

sammankopplade och beroende av varandra. I såväl beslutsprocesser 

som policy är det viktigt att lokalsamhällens aktiva 

deltagande främjas.  

•Minska den globala uppvärmningen  

Ska havet räddas måste klimatet räddas. Koldioxidhalten och den 

globala uppvärmningen måste minska – därför är det viktigt att följa 

Parisavtalet och fasa ut fossil verksamhet såsom oljeutvinning till 

havs. Vi anser också att tillgången till medel för klimatanpassning, 

särskilt för små kust och önationer, bör öka.  

•Stoppa föroreningar   

Föroreningar måste stoppas vid källan. Därför behövs ett globalt 

förbud av farliga kemikalier samt bättre lagstiftning och kontroller för 

att skydda människors hälsa och miljön. Produktionen och 

användningen av onödiga engångsartiklar i plast måste upphöra. Vi 

måste också bli bättre på att ta hand om vårt skräp och förhindra att 

mikroplaster och syntetiska fibrer far ut i haven.  

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/4-utmaningar-for-

varldens-hav/ 
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Förvaltning av världshaven och styrning av fisket
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Globalt finns FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) som beskriver 

nationers rättigheter och skyldigheter vid nyttjandet av haven och dess 

resurser. Konventionen delar in havsområdena i inre vatten (land–

yttersta öarna), territorialhav (max 12 nautiska mil utanför yttersta 

öarna), exklusiv ekonomisk zon (max 200 nautiska mil från yttersta 

öarna), kontinentalsockel, samt fritt hav.  

 

Fiske på internationellt vatten regleras genom regionala 

fiskeförvaltningsorganisationer (RFMOs). Inom EU förvaltas fisket 

huvudsakligen genom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) som 

https://sverigesradio.se/artikel/tage-8-ar-vill-radda-fiskarna-skriver-till-statsministern
https://www.svtplay.se/nordsjon-att-obducera-ett-hav
https://www.svtplay.se/video/31192090/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-34-fiskarnas-universum?info=visa
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/4-utmaningar-for-varldens-hav/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/4-utmaningar-for-varldens-hav/


 
 

är direktverkande som lag i medlemsländerna. Inom ramen för GFP 

bestäms bland annat hur mycket, var och på vilka sätt man får fiska. 

Kustnära fiske och inlandsfiske förvaltas i regel nationellt. Därtill 

finns en rad globala överenskommelser och frivilliga riktlinjer, såsom 

FN:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske från 1995, vilken 

antagits av 170 av FN:s livsmedels – och jordbruksorganisations 

(FAO) medlemsländer. Uppförandekoden utgör en global 

överenskommelse i ett flertal övergripande frågor rörande hållbar 

utveckling av fiske- och vattenbruksindustrin.  

 

Fisket i Sverige styrs av:  

- EUs gemensamma fiskeripolitik (GFP) som reglerar fisket i havet 

- Hur mycket (fiskekvoterna), var och på vilka sätt man får fiska 

bestäms gemensamt inom EU 

- Ut till 12 nautiska mil (territorialhavet) har Sverige mer 

självbestämmande om regleringar av fisket, såsom trålgräns, fiskefria 

områden etc 

 

• Sverige kan fatta beslut om fiskefria områden för tex skydd av lek- 

och uppväxtområden, tekniska regleringar etc 

• I sjöar och vattendrag har staten eller privata fiskerättsägare 

bestämmanderätt över hur fisket bedrivs 

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-

samverkan/internationellt-samarbete-och-

konventioner/konventioner/fns-havsrattskonvention.html 
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Riktlinjer för hållbart småskaligt fiske

34  

FAOs internationella riktlinjer för att säkerställa ett hållbart 

småskaligt fiske. De har antagits av 120 stater, bygger på 13 principer 

och innefattar såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska mål. För 

att säkerställa ett långsiktigt hållbart fiske, där de som fiskar med 

skonsamma redskap och i mindre skala främjas, är det viktigt att 

länder nu implementerar dessa i sin fiskeripolitik. 

 

Dessa riktlinjer är frivilliga och inte juridisk bindande. Genomsyras 

av ett rättvise- och jämställdhetsperspektiv. 

Deras huvudsakliga fokus är att:  

•Synliggöra det småskaliga fiskets roll som en del i kampen mot 

hunger och fattigdom.  

•Säkerställa att naturresurser förvaltas rättvist, inkluderande och 

ansvarsfullt.  

•Vägleda stater när policyer ska tas fram så att 

besluten främjar miljön.  

•Bidra till ett långsiktigt hållbart fiske för framtida generationer.      
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/darfor-behover-vi-satsa-mer-pa-

smaskaligt-fiske/ 

https://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf 
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Senegal – Konkurrens tömmer havet på fisk
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På sidan nedan finns en kort film att visa om teknik och tid finns.  

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/senegal-hard-

konkurrens-tommer-havet-pa-fisk/ 

 

 

 

 

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/konventioner/fns-havsrattskonvention.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/konventioner/fns-havsrattskonvention.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/konventioner/fns-havsrattskonvention.html
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/darfor-behover-vi-satsa-mer-pa-smaskaligt-fiske/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/darfor-behover-vi-satsa-mer-pa-smaskaligt-fiske/
https://www.fao.org/3/i4356en/I4356EN.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/senegal-hard-konkurrens-tommer-havet-pa-fisk/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/senegal-hard-konkurrens-tommer-havet-pa-fisk/
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Ål
• Ålen är rödlistad och akut hotad

• ICES rekommenderar totalt stopp 
för allt fiske

• Trots detta - fiske efter ål i havet 
tillåtet i Östersjön inklusive 
Öresund för de som har 
ålfisketillstånd

• Ålen fiskas också kommersiellt i 
ett 20-tal insjöar

 

Naturskyddsföreningen anser att allt riktat fiske på ål ska stoppas 

i Sverige och EU.  

 

Ett totalt förbud för fiske av ål är av stor vikt för ålens överlevnad, 

eftersom stora delar av blankålarna från Östersjöregionen vandrar ut 

längs Sveriges kust. Om inte fisket stoppas i Sverige och Danmark är 

andra Östersjöländers åtgärder för ålarna förgäves.  
 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/al-en-akut-hotad-art-sa-vill-vi-radda-

den/ 
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• Idag 50-67 000 gråsälar i Östersjön
• Gråsäl & knubbsäl omfattas av EU:s art- och 

habitatdirektiv och är fredade i Sverige 
• Säl kan påverka fisket direkt genom skador på 

fångad fisk & redskap och anses dessutom 
konkurrera om fisk

• Hårt fisketryck från det industriella fisket kan leda 
till att sälen tvingas in mot kusten för att hitta mat

• Det finns dock inga belägg för att säl eller skarv har 
någon större effekt på fiskbestånden i utsjön 

• En metaanalys från SLU visar att skarven generellt 
inte har en signifikant effekt på fiskbestånden 

Säl och skarv!?

 

Idag 50-67 000 gråsälar i Östersjön (I början av 1900-talet 80-100 

000) 

Gråsäl & knubbsäl omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv och är 

fredade i Sverige genom nationell lagstiftning. Säl kan påverka fisket 

direkt genom skador på fångad fisk & redskap och anses dessutom 

konkurrera om fisk. 

Hårt fisketryck från det industriella fisket kan leda till att sälen tvingas 

in mot kusten för att hitta mat. Det finns dock inga belägg för att säl 

eller skarv har någon större effekt på fiskbestånden i utsjön (Hansson 

et al 2017) 

En metaanalys från SLU visar att skarven generellt inte har en 

signifikant effekt på fiskbestånden (Ovegård et al 2021).  
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Torsk
• EU-länderna har under flera år 

beslutat om ett fortsatt torskfiske 
trots larmsignaler

• 2022: Inget riktat torskfiske får ske 
i Östersjön

• Torsken i dålig kondition

• Det finns en Nationell plan för att 
undvika torskfångster

 

 
 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-paverkas-torsk-av-

overfiske-och-overgodning/ 
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Sill/Strömming
• Strömming - sillen norr om Ölands 

sydspets

• Lekbiomassan i både centrala och 
västra bestånden ligger klart under 
hållbara nivåer

• Kvoterna 2022 minskas för dessa 
bestånd

• Kvoten för 2022 har höjts med 71% i 
Bottniska viken – trots kustfiskarnas 
larm om minskande fångster

Lekbiomassa i Centrala östersjön. Data från ICES
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Lax
• Fisket baseras delvis på odlad lax 

- odlad lax sätts ut som 
kompensation för vattenkraftens 
skador

• Idag bara 16 av Sveriges tidigare 
minst 37 vildlaxälvar kvar

• Inom yrkesfisket fångas en stor 
del lax i fasta fällor

 

 

 
 
 
 
  

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/al-en-akut-hotad-art-sa-vill-vi-radda-den/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/al-en-akut-hotad-art-sa-vill-vi-radda-den/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-paverkas-torsk-av-overfiske-och-overgodning/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sa-paverkas-torsk-av-overfiske-och-overgodning/

