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Svar på samråd avseende 

fiskemöjligheter för 2022 

Utvecklingen för många av Östersjöns fiskbestånd, som torsk, lax, sill/strömming, ål och 

siklöja, har kollapsat eller minskat kraftigt de senaste decennierna. BalticWaters2030 

anser att situationen för sill och strömming just nu är särskilt oroande med tanke på 

artens viktiga roll i Östersjöns ekosystem.   

De senaste fem åren har storleken på sillbeståndet i centrala Östersjön varit kraftigt 

överskattad, vilket är ett resultat av bristfälliga och osäkra underlag i den vetenskapliga 

rådgivningen. För att täcka upp för den vetenskapliga osäkerheten och med anledning av 

sillens och strömmingens svaga utveckling, anser forskare från Stockholms universitet att 

kvoterna bör sättas 50 procent lägre än den rekommenderade MSY-kvoten, en hållning 

som BalticWaters2030 delar. 

Trots att EU-kommissionens kvotförslag för år 2022 ligger nära de vetenskapliga 

rekommendationerna anser därför BalticWaters2030 att starkare åtgärder behövs för att 

skydda sill och strömming. Kvoten för Bottniska viken är mycket högt satt, samtidigt som 

fiskare i norra Sverige vittnat om en tiondel av förväntad fångst. Forskare varnar nu för att 

kommissionens kvotförslag riskerar ödelägga beståndsstrukturen, ett ytterligare starkt 

argument för sänkta kvoter.  

Ett kriterium enligt Havsmiljödirektivet sedan 2008 är att fiskens ålders- och 

storleksstruktur ska tas hänsyn till, vilket inte görs i dag. Dessutom består Östersjön av 

en rad olika populationer av sill och strömming, med genetiska skillnader som är ytterst 

viktiga att bevara för artens långsiktiga utveckling och förmåga att anpassa sig till 

klimatförändringar. Trots att vi vet detta förvaltas sill och strömming som en enda 

population. 

Med anledning av ovan anser vi på BalticWaters2030 att:  

• Sverige bör verka för att kvoterna för sill och strömming i bottniska viken och 

centrala östersjön ska sättas 50 procent under den rekommenderade MSY-

kvoten.  

• Kvoten för det industriella foderfisket bör kraftigt minskas till förmån för 

småskaligt kustfiske och fiske med passiva redskap. 

Östersjöns status är oroande, och påverkan från klimatförändringar gör situationen extra 

sårbar. BalticWaters2030 anser att det brådskar att skydda de kvarvarande 

https://balticeye.org/sv/policy-briefs/anpassa-sillfisket-till-den-vetenskapliga-osakerheten/?fbclid=IwAR0GTlsXNwe0njQAyhx1zurQGx9G45uwpFKXoDcoi-Wx0pqTfMU2kvRAeQ4
https://www.altinget.se/artikel/forskare-lyssna-paa-nodropen-fraan-kustfiskare
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fiskbestånden i Östersjön, och hoppas att ministerrådet vid mötet i oktober betänka de 

skador som kan uppstå när väven av olika bestånd utarmas. Vi tackar för möjligheten att 

kommentera de pågående kvotförhandlingarna. 
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