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skatt på diesel inom jord-, skogs- 

och vattenbruk, Fi2022/00535 

Sammanfattning 

Flera av Östersjöns fiskarter står inför ett akut hot. På bara fyra år har sillbeståndet i 

centrala Östersjön minskat med 40 procent, och det västra sillbeståndet är nära kollaps. 

Torskbestånden har kollapsat, ålen är utrotningshotad och flera andra viktiga arter visar 

dramatiskt sjunkande siffror.1 

Redan i dag är skatten på bränslet för yrkesfisket kraftigt reducerad, vilket kan leda till 

överfiske.2 Enigt nationalekonomen Stefan Fölster betalar skattebetalarna över 600 

millioner årligen i olika former av stöd och subventioner till yrkesfisket.3 Med rådande 

klimatkris och den svåra situationen för arterna i Östersjön avstyrker vi därför ytterligare 

subventioner av det storskaliga fisket i Östersjön. 

Synpunkter 

I Östersjön har överfiske varit ett stort problem för arter som exempelvis torsk4 och sill5. 

Situationen är allvarligare än någonsin, inte minst för sillen och strömmingen som är 

födobas för många djur i området. Förutom att bestånden minskar ser vi även att 

individerna blir mindre, magrare och växer långsammare.6 

Att individerna blir mindre påverkar såväl ekosystem som kustfiske, och forskning från 

SLU Aqua har nu belagt att fisketrycket skapat dessa problem i Bottniska viken. För att 

bestånden ska kunna stabiliseras måste fisketrycket i området halveras.7 Det råder redan 

nollkvot på sill i västra Östersjön och på torsk, medan sillen i centrala Östersjön nu ligger 

bland de lägsta nivåerna i historien. BalticWaters2030 ser att fisketrycket måste 

minimeras för att skydda fiskeresursen för ekosystem och kommande generationen, och 

det gäller särskilt de stora båtarna som fiskar för foder. 

 
1 Vägen framåt - BalticWaters2030 
2 https://academic.oup.com/icesjms/advance-article/doi/10.1093/icesjms/fsaa142/5902157 
3 BS2020_VISION_FOR_OSTERSJONS_FISKE_SCREEN_2020.pdf (balticsea2020.org) 
4 Fiskebrief 19 - BalticWaters2030 
5 Östersjöbrief 35 - BalticWaters2030 
6 WGBFAS_2020.pdf (ices.dk) 
7 Källa SLU Aqua 

https://balticwaters2030.org/nodvandiga-atgarder-for-ostersjons-fiskbestand-2022
https://balticsea2020.org/images/Bilagor/BS2020_VISION_FOR_OSTERSJONS_FISKE_SCREEN_2020.pdf
https://balticwaters2030.org/aterhamtning-tar-tid
https://balticwaters2030.org/ostersjobrief-35
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/Fisheries%20Resources%20Steering%20Group/2020/WGBFAS_2020.pdf
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Under 2021 rapporterade över 450 svenska båtar in fångst, och endast 20 båtar fångade 

95 procent av fångsten. Över 90 procent av den totala fångsten gick till foder åt 

exempelvis laxodlingar och minkfarmar, i stället för till humankonsumtion.8 

Ur ett statsfinansiellt och samhällsekonomiskt perspektiv beräknas yrkesfisket kosta 

samhället hundratals miljoner varje år, till stor del på grund av redan rådande 

bränslesubventioner.9 Att ytterligare öka subventionerna till storskalig trålning missgynnar 

därmed svenska skattebetalare än mer, och sätter ytterligare press på miljö och 

kustfiske. 

Subventionerna kan motiveras om de riktas till småskaligt (<12m), kustnära fiske som 

bidrar till lokalt fångad föda, marin turism samt levande lokalsamhällen och kulturarv. De 

småskaliga fiskarna vittnar i dag om stora problem på grund av den storskaliga 

trålningen.10 11 12  

Att under rådande omständighet öka subventionerna till de största trålarna kan förvärra 

ett redan svårt läge för miljö och kustfiske, och BalticWaters2030 avstyrker därmed 

delarna som rör bränslesubventioner till industritrålare i Finansdepartementets 

promemoria. 
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8 Källa Havs- och Vattenmyndigheten 
9 BS2020_VISION_FOR_OSTERSJONS_FISKE 
10 Rädda det kustnära fisket och våra fiskelägen (trelleborgsallehanda.se) 
11 Vi kockar behöver strömmingen! – Norran 
12 Kustfiskarnas levebröd utraderas – Gefle Dagblad (gd.se) 

https://balticsea2020.org/images/Bilagor/BS2020_VISION_FOR_OSTERSJONS_FISKE_SCREEN_2020.pdf
https://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/radda-det-kustnara-fisket-och-vara-fiskelagen-ae32cc82/
https://norran.se/artikel/vi-kockar-behover-strommingen/re0k510l
https://www.gd.se/2022-02-01/kustfiskarnas-levebrod-utraderas

