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Tillfälle att diskutera utflyttning av trålgränsen vid kommande möte i BALTFISH 
 
Det är kris för kustens strömming. Småskaliga yrkesfiskare, surströmmingsproducenter, forskare, 
skärgårdsbor och vi sportfiskare kan samstämmigt vittna om detta. Samtidigt har Sverige ett 
fiskesystem som tillåter storskaliga industritrålare att kustnära svepa upp mer strömming på en dag 
än vad det samlade kustfisket fångar på ett år. Det storskaliga fiskets fångster av strömming har ökat 
dramatiskt under de senaste åren. Det huvudsakliga värdet av industritrålarnas fångster skeppas 
dessutom utomlands, i huvudsak till Danmark där fångsterna mals ner till djurfoder. Sverige har 
använt en omvänd försiktighetsprincip när det gäller fiskets påverkan. Det hela är ett systemfel.  
 
Den svenska trålgränsen har legat alldeles för nära svenska kusten i flera decennier. I västerhavet är 
bestånden redan utarmade, men längs ostkusten finns fortfarande chansen att rädda strömmingen, 
som är motorn i Östersjöns ekosystem. Sportfiskarna har nyligen genomfört en enkätundersökning 
med samtliga partier i riksdagen. På räddaströmmingen.se finns resultatet publicerat. Det finns nu en 
politisk majoritet för att flytta ut trålgränsen för storskaligt industrifiske, för att ge svaga fiskbestånd 
en nödvändig skyddszon.  
 
I början av september träffas Östersjöländerna inom det regionala samarbetsorganet BALTFISH för 
att diskutera fiskefrågorna för Östersjön. En fråga som måste diskuteras är en utflyttning av 
trålgränsen.  
 
Sportfiskarna vill betona det akuta behovet av denna åtgärd. Artikel 20.1 i EU:s gemensamma 
fiskeripolitik anger att en medlemsstat får vidta icke-diskriminerande åtgärder för bevarande och 
förvaltning av fiskbestånden och för att bibehålla eller förbättra bevarandestatusen för de marina 
ekosystemen inom en gräns på tolv nautiska mil från dess baslinjer. Oavsett uppdrag som Havs- och 
vattenmyndigheten anses vara tilldelade är det inte Havs- och vattenmyndigheten, utan regeringen, 
som avgör om Sverige lyfter frågan med berörda medlemsstater. För Östersjöns del är BALTFISH den 
plattformen.  
 
Sportfiskarna och våra snart 70 000 medlemmar vill veta om regeringen nu vid mötet i BALTFISH i 
diskussioner med övriga medlemsländer kommer att lyfta behovet av att skydda och bevara kustnära 
ekosystem och populationer av sill/strömming inom Östersjön genom reglering av storskaligt trålfiske 
och/eller en utflyttning av trålgränsen? 
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