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ett utkast till ståndpunkt 
förankras hos vår jord-
bruksminister. Ärendet 
gemensambereds med 
övriga departement i 
regeringskansliet. en 
instruktion formuleras 
och används i förhand-
lingarna i eu.

eu-kommissionens 
generaldirektorat 
för havsfrågor och 
fiske (Dg mare) 
tar fram ett förslag 
på lag.

en eUropeiSK FiSKeLaG BLir tiLL

Gemensam fiskeripolitik kommer till
På sjuttiotalet började eu genomföra de första gemen-
samma åtgärderna inom fiskesektorn. Under denna tid 
utvidgade världens kuststater sina rättigheter till havets 
tillgångar från 12 till 200 sjömil (ca 370 km) från kusten, 
och fiskesamarbetet fick ökad betydelse. År 1983 formali-
serades en gemensam fiskeripolitik, vilket innebar att lag-
stiftningen blev direkt tillämpbar för alla medlemsstater 
i eu. En stor reform av den gemensamma fiskeripolitiken 
genomfördes 2002. Miljömässiga, ekonomiska och so-
ciala aspekter fick större utrymme, och man tog hänsyn 
till försiktighetsprincipen och ekosystemperspektivet. 
Underlaget för beslutsfattande förbättrades, fiske- och 
miljöorganisationer fick ökade möjligheter att påverka,  
och ansvarsfördelningen blev tydligare. Förvaltnings- och 

de kommersiellt viktigaste arterna i svenskt fiske är sill, torsk, skarpsill, räka, havskräfta och makrill. det finns ungefär 1800 yrkesfiskare med 
licens och ca 1500 registrerade fiskefartyg. Landningsvärdet för fisk, fångat av svenska yrkesfiskare, är ca 900 miljoner kronor. innan Sverige gick 
med i eU 1994 var fisket i Sverige främst en nationell angelägenhet. Sedan eU-inträdet ingår Sverige i den gemensamma fiskeripolitiken.

Fiskeripolitik 
i Europa

Fiskeriförvaltningen inom eu är i högsta grad 
komplex. Det handlar om många olika arter, 
fiskemetoder, fartygstyper och fiskeområden, och 

dessutom är det många instanser inblandade innan ett 
förslag har kommit till beslut och handling. Detta gör 
att den gemensamma fiskeripolitiken och fiskeriförvalt-
ning generellt kan upplevas som svårförståelig. Trots det  
finns det ett stort intresse för fiskefrågor, och många är 
delaktiga i den debatt som förs. 

Det finns ett stort intresse för fiskefrågor, och många är delaktiga 
i den debatt som förs. Fisk är en gemensam naturresurs inom EU. 
Innan Sverige gick med i EU var fiskefrågorna främst en nationell 
angelägenhet. Numera förvaltar de tjugosju medlemsstaterna 
tillsammans de kommersiellt viktigaste arterna. 

Ärendet bereds av alla 
medlemsstater, i sverige av 
Jordbruksdepartementets 
Jakt- fiske- och sameenhet.  
fiskeriverket rådfrågas. 
frågan kan även diskute-
ras med fiskenäringen och 
andra aktörer och organi-
sationer.
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medlemsstaterna för-
handlar först frågan i 
eus rådsarbetsgrupp för 
fiskefrågor, och därefter i 
coreper (ständiga repre-
sentanternas kommitté).

sveriges riksdag god-
känner sveriges för-
handlingslinje inför 
ministerrådet. Detta 
görs i möten med 
miljö- och jordbruks-
utskottet, och med 
eu-nämnden.

frågan förhandlas i mi-
nisterrådet, som slutligen 
beslutar om lagförslaget. 
vår jordbruksminister re-
presenterar sverige i minis-
terrådet i dessa frågor. Även 
kommissionären för havs- 
och fiskefrågor deltar.

återhämtningsplaner infördes. 
Det har dock funnits stora brister i eus fiskeripoli-

tik. Flera av eus fiskbestånd är idag utanför biologiskt 
säkra gränser, och några är direkt hotade. En ny reform 
är nu under utveckling, och förhoppningsvis kommer 
en reviderad gemensam fiskeripolitik att  läggas fram 
till år 2012. 

 
Fiskeriförvaltning – inte bara kvoter
Varje år förhandlas kvotförordningen för Östersjön för 
nästkommande år. Förordningen reglerar den andel fisk, 
mätt i ton, som en medlemsstat får fånga, och gäller de 
fem kommersiellt viktigaste arterna torsk, sill, skarpsill, 
lax och rödspätta. Media visar stort intresse för i syn-
nerhet fiskekvoterna, och de är viktiga redskap för att 
reglera fiskfångster. 

Men det finns många fler åtgärder att ta till, och 
framgångsrik fiskeriförvaltning handlar om att hitta en 
bra kombination av dessa. Exempelvis regleras  fiskeri-
ansträngning idag i större utsträckning än tidigare. Det 
betyder att man bestämmer hur mycket tid man får 
ägna åt fiske. Man kan även besluta om begränsningar 
i kapaciteten, exempelvis motorstyrka eller bruttoton-
nage. Att reglera vilka redskap som får användas kan vara 
avgörande för att rätt art och rätt storlek fångas. 

Fredade områden har börjat användas i större 
utsträckning för att skydda viktiga områden såsom 
lekplatser. Och till syvende och sist måste det finnas en 
välfungerande fiskerikontroll. Hur mycket regleringar 
som än införs så är de av litet värde om de inte efterlevs. 
Dessa olika förvaltningsåtgärder, och många fler, bestäms 
gemensamt av medlemsstaterna i eu. 

Förhandlingarna för östersjön 2009
När det gällde förhandlingarna för fisket i Östersjön 
2009 hade några frågor hög prioritet för Sverige. Viktigt 
var att torskkvoten hamnade på en hållbar nivå, i linje 
med vetenskapliga råd och gällande förvaltningsplan 
för torsk. Sverige stödde att fiskeriansträngningen för 
torsk minskades med tio procent, vilket innebar att 
antalet dagar ett fiskefartyg får spendera ute ur hamn 

text marcus Öhman, Jordbruksdepartementet
tel 08-405 10 00
e-post marcus.ohman@agriculture.ministry.se

jordbruksminister eskil erlandsson (t.v.) är ansvarig minister 
i Sverige för fiskefrågor. Han förhandlar i eUs ministerråd där 
det beslutas om de lagar och regler som ska gälla för fisket. 
Vid dessa möten är även tjänstemän från den permanenta 
representation i Bryssel och regeringskansliet närvarande.  
marcus öhman (t.h.) är ansvarig handläggare vid jordbruks-
departementet för fisket i östersjön. Vid ministerrådsmötet i 
Luxemburg hösten 2008 hörsammades de frågor som Sverige 
hade prioriterat. 

blev tio procent färre. Vidare framhöll Sverige vikten 
av att de selektiva redskapen som används i torskfisket 
skulle förbättras. 

Ett bestånd som visade oroande låga värden var sillen 
i västra Östersjön. Sverige stödde en kraftig reduktion 
av fiskekvoten, och underströk att det var viktigt med en 
förvaltningsplan för sillen. En politisk överenskommelse 
nåddes vid Ministerrådet i oktober 2008 där Sveriges 
jordbruksminister Eskil Erlandsson deltog. De frågor 
som Sverige prioriterat stöddes av Ministerrådet. 
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