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Opinionsundersökning visar engagemang 
för Östersjöns miljö 
 
 

Östersjöns miljö engagerar mer och fler 
 
Miljö- och klimatfrågan placerar sig på 4-6 plats när allmänheten i olika opinions-undersökningar 
tillfrågas om de viktigaste samhällsfrågorna. 
BalticWaters2030 har med hjälp av NEPA gjort en attitydundersökning bland allmänheten i länen 
längs Östersjön. Även i vår undersökning placeras miljö- och klimatfrågan på fjärde plats i 
rangordningen av viktiga samhällsfrågor. 
 
I andra undersökningar skiljer sig prioriteringen av miljöfrågan mellan de olika partiernas sympatisörer. 
Däremot visar BalticWaters2030s undersökning att just Östersjöns miljö har stor betydelse för 
väljarna, oavsett partitillhörighet. 
 

 
Intresset för Östersjöns miljö är inte helt oväntat störst på Gotland och i kustorter som Kalmar, 
Simrishamn och Karlskrona. Men det är värt att notera att intresset också är mycket stort i Stockholm. 
Sedan verkar intresset avta ju längre norr ut i landet vi rör oss. 
 



 
I vår undersökning fokuserade vi på allmänhetens syn på hotet mot fiskbestånden i Östersjön. 
Intervjupersonerna värderar hoten mot fisken som i princip lika allvarligt som mer kända teman, såsom 
övergödning och miljögifter. 

 
Närmare 70 procent känner till att torsken i Östersjön är hotad. Ungefär tio procentenheter färre pekar 
också ut ål, lax och sill/strömming som hotade. Särskilt för sill/strömming är det stor skillnader på hur 
akut hotet uppfattas. De yngre förefaller inte uppfatta att sillen är hotad i samma utsträckning som de 
äldre. 



 
På frågan om vi ska tillåta fiske på hotade fiskarter är respondenterna tydliga, 91 procent tycker inte 
att fiske på hotade bestånd ska vara tillåtet eller att det ska begränsas. 
 

 
Graf: En tydlig majoritet (91 procent) säger nej, eller vill begränsa, fiske på hotade bestånd. 
 
En majoritet anser att lokalt fångad fisk är viktigt för kustsamhällena och att den ska gå till 
människoföda, medan en minoritet anser att foderfiske är hållbart. Stödet för att yrkesfiskare alltid ska 
få fiska är svagt och lika svagt är stödet för att skattemedel går till det storskaliga fisket. 
 



 
 
Stora förväntningar på politikerna 
 
Allmänheten längs Östersjöns kust har stora förväntningar på politikerna, 80 procent instämmer i att 
politikerna borde göra mer för att skydda Östersjöns miljö, nästan lika många instämmer i att 
politikerna bör göra mer för att skydda sillen i Östersjön (71 procent) och det småskaliga fisket (69 
procent). 
  
Östersjöns miljö och fiskbestånd engagerar, oavsett partitillhörighet, och allmänheten förväntar sig att 
politikerna ska agera! 

 
Fakta om undersökningen 
 

Metod Onlineintervjuer 

Fältperiod 210917 - 211003 

Region Sveriges ostkust 

Målgrupper - Population 
- Kön 
- Åldrar 
- Partitillhörighet 
- Regioner 

Antal intervjuer 2237 

 
Sammanfattning 
 

• Östersjöns miljö engagerar alla partiers sympatisörer 
• Hälften anser att industrifiske hotar fiskebestånden 
• En stor majoritet vill att fiske på hotade bestånd ska förbjudas eller begränsas 
• Höga förväntningar på att politikerna ska göra mer 



Hjälp oss stoppa industrifisket i Östersjön 
 

• Sillbeståndet i centrala Östersjön har minskat med 40 procent på bara fyra år, och det västra 
sillbeståndet är nära kollaps. Trots det fortsätter industrifisket i Östersjön. 

• Idag tar 20 industritrålare upp ca 95 procent av den svenska fångsten av sill och skarpsill – 
fångster som till största delen blir till foder för laxodlingar och minkfarmar.  

• De enda vinnarna på dagens fiskeripolitik, som kostar oss skattebetalare över 600 miljoner 
per år, är ett fåtal storskaliga industrifiskare. Vi andra är förlorare. 

 
Nu måste politikerna agera kraftfullt för att skydda fisken och miljön i Östersjön. Hjälp oss rädda 
Östersjön – stoppa industrifisket!  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Östersjöbrief publiceras av BalticWaters2030 och skickas till politiker, journalister, opinionsbildare och den intresserade 
allmänheten. 
 
För ytterligare information besök balticwaters2030.org 
 

 

https://balticwaters2030.org/
https://balticwaters2030.org/stoppa-industrifisket

