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Skrivelse angående strömmingen i Bottniska viken
Länsstyrelserna har tagit del av en skrivelse från Producentorganisationen 
Kustfiskarna Bottenhavet (POKB), daterad 27 augusti 2021, ställd till 
Näringsdepartementet. Av skrivelsen framgår att PKOB är oroade över 
strömmingsbeståndet i Bottniska viken och föreslår omedelbara 
skyddsåtgärder i form av ett fredningsområde i södra delarna av 
Bottenhavet.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har analyserat fångststatistik för 
strömming inrapporterad till Havs- och vattenmyndigheten mellan åren 
2018–2020 inom Västernorrlands län och jämfört med inrapporterade 
fångsterna av strömming hitintills under år 2021. Infiskningen av strömming 
har minskat avsevärt och om samma trend håller i sig under resterande del 
av året kan årets totala fångst av strömming inom Västernorrlands län 
halveras jämfört med fångsterna år 2020 och än mer jämfört med åren 2018 
och 2019. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Gävleborgs län 
har identifierat liknande problem. 

Fiskenäringen menar även att storleken på strömmingen har minskat vilket 
gör att en stor del av fångsten inte kan användas som livsmedel. Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) har konstaterat att minskad storlek kan vara en 
effekt av den förvaltningsmodell (maximum sustainable yield, MSY) som 
används för sill/strömming i Bottniska viken. Denna modell är beslutad 
inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. Dagens förvaltningsmodell 
för strömming har också lett till att ökade kvoter kunnat medges för 2021 
trots att fiske enligt modellen verkar medföra en förändrad storleksstruktur 
hos strömmingen. 

Länsstyrelserna bedömer att en minskad storlek och en höjd fiskekvot för 
strömmingen kan resultera i att det småskaliga kustnära fisket i Bottniska 
viken varken kan fånga tillräckligt mycket strömming eller i tillräckligt hög 
grad kan använda den fisk som fångas som livsmedel. Detta kan få stora 
konsekvenser för fiskenäringen, då strömming utgör basen i hela det 
småskaliga kustnära fisket. 

I avvaktan på en översyn av förvaltningsmodellen och ytterligare kunskap om 
fiskbeståndens utveckling anser länsstyrelserna att det är angeläget att införa 
förvaltningsåtgärder som bromsar de akut negativa konsekvenserna för det 
svenska småskaliga kustnära fisket. Länsstyrelserna föreslår därför att ett 
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fredningsområde för strömming införs där fiskeförbud gäller i ett viktigt 
övervintringsområde med tätt samlad strömming under tidsperioden 1 
januari till och med 31 mars. Detta bör kunna genomföras som tillfällig akut 
åtgärd redan under 2022. Länsstyrelserna vill även ta del av eventuell 
framtida dialog och förslag som framkommer i frågan.

Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Västernorrland 

Landshövding Berit Högman.

Kopia:

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, gavleborg@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västerbottens län, vasterbotten@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Norrbottens län, norrbotten@lansstyrelsen.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
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