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Yttrande i anledning av remiss av slutbetänkandet från Parlamentariska
landsbygdskommittén: För Sveriges Landsbygder – en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1
(N2017/00222/HL)

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) har erhållit rubricerad remiss för yttrande. Sveriges
Fiskares PO (SFPO) är medlem i SFR och organiserar lejondelen av svenskt demersalt fiske
och viss del av pelagiskt fiske. SFPO företräder ca 300 fiskeföretag och är den enskilt största
producentorganisationen på fiskets område. SFR kommer inte längre att lämna yttranden i
anledning av remisser på samma sätt som tidigare; i anledning därav önskar vi att remisser
framöver ställs till Sveriges Fiskares PO (fredrik.lindberg@yrkesfiskarna.se och
marika.nilsson@yrkesfiskarna.se), m.a.o. önskar vi att Ni lägger till SFPO i sändlistan för
samtliga remisser som på ett eller annat sätt berör svenskt fiske.
I anledning av den förevarande remissen vill SFPO framföra det följande:

SFPO:s yttrande har fokus på fiskets roll för den svenska landsbygden. Som anges inledningsvis
i sammanfattningen finns det ett vitalt näringsliv med höga produktionsvärden i den svenska
landsbygden, däribland finns det många fiskeföretag. Att dessa måste ges goda förutsättningar
för att finnas kvar och bedriva sina verksamheter med lönsamhet är för oss självklarheter.
Mycket av fiskeripolitiken regleras på EU-nivå, men det finns också ett nationellt utrymme som
kan användas för att säkerställa goda förutsättningar på ett mer progressivt sätt än vad som är
fallet idag. Här behövs åtgärder.
Fisket, kanske mer än andra näringar, lyder idag under ett mycket tyngande regelverk, något
som definitivt inte främjar ett vitalt näringsliv, tvärtom så är det kontraproduktivt i många delar.
Det som framför allt behovs nu och de kommande åren är lättnader i denna regelmassa, så att
fiskeföretagare ges möjlighet att utveckla sina verksamheter på ett hållbart sätt utifrån samtliga
aspekter.
I sammanfattningen nämns stödmöjligheter som något positivt, och det är riktigt. Men det är av
avgörande betydelse i övrigt att förutsättningarna är goda och inte i detalj styr vad som får ske
etc., för annars kommer det inte att finnas kvar sådana verksamheter i framtiden oaktat
stödmöjligheter. Som ett exempel härpå vill vi nämna det småskaliga kustnära fisket som alltid
framhålls som värt att gynna och som skyddsvärt. Det fisket håller på att förgöras av orsaker
hänförliga till krångliga regler, men också till avsaknaden av en verklighetsanknuten politik
vad gäller säl och skarv, något som fisket påtalat behov av åtgärder emot under lång tid
(dessvärre utan att någon förstått eller velat förstå allvaret i situationen). Främst
sälproblematiken håller f.n. på att eliminera det svenska småskaliga kustnära fisket. Denna
situation är akut och fordrar åtgärder.
Det sägs korrekt i sammanfattningen att kunskap om villkoren för företagande i landsbygderna
brister, det är mycket viktigt att komma till rätsida med denna avsaknad av förståelse. En ny
typ av lyhördhet gentemot landsbygdens företagare är nödvändig för att inte förstärka en
tudelning av Sverige i denna del. En fråga i denna del är om nuvarande myndighetensstruktur
förmår säkerställa en sådan förståelse, för fiskets vidkommande primärt Havs- och
vattenmyndigheten.
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