Bilaga 1
Jaktinsatser för att minska fiskets förluster
Yrkesfiskarna i Sverige verkar i en kraftigt konkurrensutsatt bransch. Dessutom är
fiskbestånden i många av de svenska fiskevattnen svaga. Det beror till stor del på ett
alltför intensivt fiske och andra mänskliga verksamheter som skadar fiskbestånden. Dock
har de väl etablerade stammarna av säl och skarv i Östersjön också en betydande verkan
på fiskbestånden. Dels äter säl och skarv stora mängder av den fisk som även
yrkesfiskare fiskar efter. Dels orsakar säl och skarv skador på redskap, som måste lagas
eller ersättas, vilket medför extra kostnader för yrkesfisket. Dessutom innebär stora
skarvkolonier att växtligheten lokalt kan ta stor skada. För att komma tillrätta med detta
problem anser vi att jakten på säl och skarv måste utökas.

Sälprodukter
Säljakt har i Sverige bedrivits sedan urminnes tider och pågår fortfarande idag. Dagens
jakt är begränsad och är inriktad på att begränsa sälarnas skador på fisket. En viktig del av
jakten är tillvaratagandet av sälen. Kött, späck och skinn är de delar som främst tas tillvara
och används för eget bruk eller saluföring. Tillvaratagandet är en del i det hållbara
nyttjandet och det har även genomförts EU-finansierade projekt för att ytterligare utveckla
tillvaratagandet. Det nyttjandet är idag dock hotat. År 2008 infördes ett förbud mot handel
med sälprodukter men genom ett undantag kunde handeln fortsätta i Sverige. Det svenska
undantaget är dock avskaffat eftersom det anses strida mot WTO-lagstiftning och
EU har uppmanats av WTO att ändra sin lagstiftning.
Avsaknaden av ett ändamålsenligt undantag utgör ett etiskt problem eftersom jakten efter
säl kommer att fortsätta, men däremot kommer saluföringen av sälprodukter att förbjudas
och därmed blir det även problem att nyttja de sälar som jagas. Vidare växer sig
sälpopulationerna i de svenska vattnen än starkare och behovet av jakt och
viltvårdsinsatser kommer bara att öka. Jakten behövs för att skydda fisket och därmed
behövs även fortsatta möjligheter till handel. Regeringen bör därmed ta fram en strategi för
hur den har tänkt agera för att säkerställa att handeln med sälprodukter ska tillåtas igen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jakt-och-viltvard_H5023348

och

Flexibilitet i regelverken
Sverige har med sina 2400 kilometer kust en av Europas längsta kustlinjer, från
Haparanda i norr till Strömstad i väst. Räknar vi sjöar och älvar närmar vi oss 38 000 mil
stränder. Längs med kusten och nära strandkanten lever en stor del av vår biologiska
mångfald. Det är också här det kustnära fisket har möjlighet att växa.
Genom att stärka det småskaliga kustnära fisket ökar antalet arbetstillfällen i
fiskerinäringen samtidigt som kultur bevaras och skärgårdsmiljön utvecklas. Tyvärr hotas

detta – inte bara av skarv och säl – utan också av rigiditeten i regelverket kring
fiskelicenser. Här bör regeringen ta initiativ så att generationsskiften kan möjliggöras,
genom överlåtande av fiskelicens, och därmed skapa framtidstro i näringen.
Vidare bör regelverken för överlåtelse av fiskerätter göras mer tillåtande. Dessutom bör
möjligheterna att tillåta större flexibilitet i tidsgränserna för fiskekvoter ingå som en del i
förbättringsåtgärder för fiskenäringen. För fiskeföretagarna är behovet av åtgärder som
ska leda till en enklare, tydligare och begripligare reglering viktigt utifrån bland annat ett
lönsamhetsperspektiv. Insatser bör därför initieras för att minska regelkrånglet för fisket.
Det småskaliga kustfisket är särskilt utsatt och det är svårt att nå lönsamhet. Detta är en
problematik som blir än större i takt med en kraftigt växande sälstam samt ökade
skarvpopulationer. Säl och skarv står för betydande fångster och säl åsamkar även stora
skador på fiskeredskap. Det är därför av stor betydelse att dessa populationer kan
begränsas, exempelvis genom jakt, för att värna det småskaliga kustfisket.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fiske-och-vattenbruk_H5023346

Med vänliga hälsningar,
Sten Bergheden (M)
Personvald riksdagsledamot Skaraborg
070-357 47 54
Landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna
Trafikutskottet, Miljö- och Jordbruksutskottet, Näringsutskottet

