
Antalet yrkesfiskare fortsätter att minska – varför?  
 
I SVT Rapport (13/2) rapporterades att antalet yrkesfiskare fortsätter att minska och sedan 2015 har 25 

% försvunnit. I programinslaget intervjuas enhetschef Patrik Persson, Havs- och vattenmyndigheten. 

Han säger att orsaken är en kombination av dålig lönsamhet och stigande ålder samt att 

nyrekryteringen av fiskare är väldigt begränsad, eftersom man inte ser någon möjlighet att få en 

lönsam verksamhet.   

 

Är detta hela sanningen? Nej.   

 

De som vill bli yrkesfiskare passerar inte Havs- och vattenmyndighetens prövningar för att få de 

tillstånd som behövs – de kan och får alltså inte bli yrkesfiskare. Det är alltså regelverket som är ett 

hinder och det är det som säkerställer att antalet yrkesfiskare fortsättningsvis minskar genom att inte 

vara lyhört mot nödvändiga förändringar. 

   

Finns det ingen fisk att fiska? Jo, det gör det.   

 

För utsjöfiskets del kunde det ha funnits mer fisk att fiska och vissa bestånd har det problematiskt. Det 

främsta exemplet är torsken i Östersjön. Men faktum är att många bestånd kunde ha fiskats långsiktigt 

hållbart i mycket större utsträckning. För de tre arterna havskräfta, räka och kolja kunde svenskt 

demersalt fiske, om regelverket varit ändamålsenligt, ha fiskat mer och värdet på detta ”mer” uppgår 

till cirka 350 Mkr. Anledningen till att detta inte möjliggörs är regelverket som Havs- och 

vattenmyndigheten bär ansvaret för. Det finns alltså förutsättningar för ett lönsamt fiske om bara 

förvaltningen möjliggör för det.   

 

För insjöfiskets del finns kö för att bli fiskare. Samtliga får nej av Havs- och vattenmyndigheten trots 

att länsstyrelserna ofta har en annan syn. Orsaken är att Havs- och vattenmyndigheten underlåter att 

beställa nödiga beståndsuppskattningar i våra stora sjöar och använder öppet och medvetet sin 

bristande kunskap för att neka all ny fiskeverksamhet, trots att länsstyrelser och boende kring sjöarna 

vet att situationen är en helt annan. Man använder den lättjans princip som kallas 

försiktighetsprincipen för att slippa förvalta. 

 

Det är med andra ord sant att antalet yrkesfiskare i Sverige fortsätter att minska, men det är däremot 

inte sant att orsaken är dålig lönsamhet och stigande ålder. Orsaken finns i regelverket, ett regelverk 

som Havs- och vattenmyndigheten i stora delar ansvarar för. Ett regelverk och en tillämpning av 

detsamma som i många avseenden behöver förbättras för att säkerställa förutsättningar för lönsamhet. 

Sverige har mycket kust (240 mil), Belgien har lite kust (7 mil) – ändå är infiskningen i Sverige 

jämförlig med infiskningen i Belgien.    
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