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Sammanfattning
Det västerbottniska kustfisket är hotat. Om inget görs åt saken finns troligen inget eller ett minimalt
kustfiske om 20 år. För att försöka avhjälpa detta problem har Vindelälvens Fiskeområde
tillsammans med Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten bidragit med medel till denna
förstudie.
Snittåldern på de 29 registrerade fiskföretagarna längs kusten är cirka 63 år och den yngsta är 39 år.
Fisket är småskaligt och hållbart då företagen endast använder förhållandevis små båtar och redskap
och fiskar längs kusten. Det är inom kommunerna Umeå, Robertsfors och Skellefteå som fisket
förekommer. Sik är den vanligaste fisken som fångas, därefter kommer lax tätt följd av strömming.
Något mindre än hälften förädlas till filéer, rökt sik, gravad lax och annat,
Det finns många hinder och problem för fisket som dessutom ökat med åren. Eftersom siken är en så
viktig fisk har rödlistning av den av WWF vissa år varit ett hårt slag mot det småskaliga fisket. Med
kontakter och påtryckning har rödlistningen tagits bort detta år. Det är mycket svårt för
fiskeföretagen att planera sin verksamhet när underlag rycks bort vissa år. Investeringar blir lidande
och ungdomar vågar sig inte in i branschen.
Regler satta av myndigheter för fisket och förädlingen har också ökat genom åren. De är ofta
anpassade efter stora företag och blir mycket kostsamma för de små fiskeföretagen och ett stort
hinder för unga nyföretagare.
Det tredje stora problemet är sälen som sedan början av 1990-talet ökat kraftigt. Sälen konkurrerar
om fisket och kan om de blir tillräckligt många även hota fiskbestånden. De förstör nät och ger sig på
fångster. Kostnader för redskap har ökat och blivit ett till hinder för utvecklingen av fisket.
För att råda bot på problemen har en del möjligheter och lösningar tagits fram inom förstudien. De
befintliga företagen behöver förbättra sin lönsamhet både genom en ökad försäljning och en högre
förädlingsgrad. Här behövs bättre marknadsföring både för de enskilda företagen och i grupp. En
informationsbroschyr som riktas både till konsumenter, grossister, butiker och restauranger är en
viktig åtgärd för att upplysa om det lokala och småskaliga fisket. Andra åtgärder är gemensamma
marknadsföringsaktiviteter som torgförsäljning och demonstrationer på butiker.
Ytterligare förädling och produktutveckling ger merintäkter samt kan skapa ett större intresse runt
fisket.
Märkning och certifiering är också centrala åtgärder för att förbättra kustfiskets bärkraft. I samband
med förstudien har ett gemensamt varumärke tagits fram. Certifiering med KRAV eller MSC har också
diskuterats och undersökts.
Påverkan av myndigheter är också ett viktigt led för att kunna förenkla olika hinder och regler som
finns för fisket. Därför är ett ökat samarbete angeläget för att gruppen ska bli starkare .
För att utveckla nya produkter men också för att få in nya unga fiskare krävs bättre möjligheter till
utbildning annan kompetensutveckling. Därtill bör möjligheter för investeringar förbättras. Men allt
hör ihop. Mindre hinder för fisket ger bättre avkastning och bättre lönsamhet. Då brukar också det bli
lättare att få lån och investera.
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Fiskebåt, Obbola. Foto Christina Hammarström

Bakgrund
Kustfisket i Västerbotten behöver utvecklas. Företagen är små och har svårt att komma ut på
marknaden. Det finns många regler runt fisket och okunskap råder på många håll hos
konsumenter. Det västerbottniska kustfisket är småskaligt och hållbart och använder traditionella
fiskemetoder. Föryngring bland företagarna är liten och inom en tioårsperiod finns det risk att
kunskaper och traditioner inom fisket kommer att försvinna. Det är viktigt att ta vara på de
kunskaper och företag som finns idag och utveckla dessa så att fiskenäringen kan fortgå i
framtiden. Det finns en efterfrågan på lokala produkter men försäljningskanalerna är få och
upplysning behövs om hur det västerbottniska fisket går till.
Det västerbottniska kustfisket har förändrats med åren. Det tidigare så utbredda fisket har minskat,
antal fiskföretag har minskat, medelåldern har ökat och det har blivit svårt att nyrekrytera unga
fiskare. Nya problem har dykt upp som begränsningar av fisket genom rödlistning av WWF, giftlarm,
regler och lagar. Detta har lett till en negativ bild av det Västerbottniska fisket och efterfrågan har
minskat. Kustfisket är hållbart och småskaligt men trots detta har efterfrågan minskat.
Det har funnits ett stort behov hos kustfiskarna i Västerbotten att marknadsföra sina produkter.
Likaså finns ett stort behov av information runt fisket som förhållandevis drivs med mycket hållbara
och miljövänliga metoder.
Fisk är en ypperlig föda och är den dessutom närproducerad borde konsumenterna ha större
intresse för den lokala fisken.
Det finns en stor oro bland de praktiserande yrkesfiskarna för framtiden. Eftersom många har
kommit upp i åldern och föryngringen går dåligt. Reglerna för fisket tar mycket kraft och tid. Negativa
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skriverier om Östersjöfisket tar också mycket av fiskarnas ork. Kortsiktig och ryckig rödlistning gör
det i närmaste omöjligt att planera för framtiden och att investera i nya redskap och båtar.
Några kustfiskare Nils-Erik Sjöström och Rune Lundström har med denna bakgrund sökt upp Christina
Hammarström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, för att få hjälp med att hitta
lösningar på problemen. Ett förslag var att göra en informationsbroschyr om fisket som man gjort på
Gotland. Det finns också en önskan om ett utökat samarbete mellan fiskeföretagen och en
gemensam marknadsföring för att dessa ska stärkas. Det finns även ett behov av en sammanställning
av behov, problem, möjligheter och lösningar.
För att gå vidare med frågan söktes bidrag till en förstudie om kustfisket som skall leda till olika
förslag på åtgärder för att lösa fiskets situation. Vindelälvens Fiskeområde bidrog med anslag till en
förstudie och Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten med vissa marknadsföringsåtgärder.

Projektidé
För att rätt stärka det västerbottniska kustfisket behövs en förstudie där man kan studera problem
och möjligheter samt att samla de olika företagarna till möten och ta del av deras synpunkter.
Förstudien kommer att ligga till grund för olika lösningar och aktiviteter för kustfisket. Under
förstudien kommer olika problem och önskemål diskuteras och utredas och vara underlag
för fortsatta projekt och åtgärder för att förbättra situationen för kustfisket.

Syfte och målgrupp
Syftet är att stärka kustfiskeföretagen längs Västerbottenskusten så att de blir hållbara och
välbekanta.

Projektets mål
Målet är att med hjälp av en förstudie samla fiskeföretagen längs Västerbottens kust och analysera
problem och möjligheter för kustfisket och lägga fram förslag på olika åtgärder för att stärka
kustfisket

Metod
Företagen och övriga intressenter kommer att samlas till ett eller flera möten för att diskutera olika
problem och planer. Fakta och statistik om fiskeföretagen klargörs och tas fram via intervjuer och
faktainsamling. Information samlas från andra delar av Sverige. Efter faktainsamling och analys läggs
olika konkreta åtgärder fram som kan leda till bättre förhållande och mer lönsamhet för
kustfiskeföretagen

Vad är gjort på andra håll?
Gotland
På Gotland har en konsumentguide tagits fram med hjälp av Gotlands Hushållningssällskap. Den
innehåller information om förhållandet för fisket på Gotland. Olika områden som historisk bakgrund
om fisket, miljömärkning, fiskens nytta, olika arter med recept sam karta där man ser var fisken kan
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köpas. Denna guide inspirerade några fiskare i Västerbotten till att söka upp Hushållningssällskapet
Västerbotten-Norrbotten för att kunna göra en liknande. Guidens har som huvudsyfte att höja
kunskapsläget hos konsumenter, fastboende såväl som besökande samt att öka efterfrågan på lokalt
fångad fisk och förbättra det småskaliga kustnära fiskets situation och bidra till utveckling av
landsbygden. Guiden är så pass ny att resultatet inte riktigt kan mätas men den har stärkt de lokala
fiskarnas tro på framtiden och det är ett steg i rätt riktning.

Skellefteå Museum
Inom Skellefteå kommun har en del arbete för kustbygderna skett den senaste tiden. Annika Sander
på Skellefteå museum har gjort en studie ”Undersökning av yrkesfisket i Skellefteå kommun” som
belyser fiskets situation i området. Den är inriktad på kulturarvet och bygger på Västerbottens läns
regionala miljömål för Hav i balans samt levande kust och skärgård. Miljömålen har riktats mot
bevarandet av kulturmiljön längs kusten. De regionala miljömålen säger bland annat att ”
Kulturmiljön längs kusten har under lång tid varit präglad av fiskets verksamheter och anläggningar;
om fisket minskar riskerar kulturmiljöer att påverkas negativt. Indikatorn syftar till att följa
förutsättningarna för tillvaratagande av kulturmiljön genom ett levande yrkesfiske i kust- och
skärgårdsområdena.” Studien visar på att ”samhället är på väg bort från målet att bevara och bruka
skärgårdens och kustens kulturarv.” I arbetets slutsatser framkom hur det ”rigorösa regelverket är
en hämsko för det traditionella och relativt sett småskaliga fiske som bedrivs av licensierade fiskare
längs Skellefteå kommuns kust” I arbetes föreslogs att regelverket borde ses över och förenklas för
att unga människor kan intressera sig för fisket. En annan kommentar var ” att fisket som yrke är
inget man kan lära sig i en skola- man måste få ta del av de äldres kunnande och erfarenheter”.
Sälens skadegörelse var också en faktor som borde påverkas om fisket ska kunna överleva.
Lars Larsson, Bureå fiskar lake, Foto Annika Sander

6

Vad är gjort inom förstudien?
Kustfiskarna har samlats till två möten, ett i Umeå och ett i Bureå för att få information om behov
och önskemål. Under mötet i Umeå informerade Stefan Larsson från Länsstyrelsen om Länsstyrelsens
agerande för kustfisket. Annika Sander från Skellefteå Museum berättade om ett projekt som gjorts
om kustfisket i Skellefteå kommun. Mer om detta under rubriken Skellefteå museum tidigare i
arbetet. Christina Hammarström, Hushållningssällskapet informerade om förstudien och tillsammans
med deltagarna diskuterades olika problem och lösningar.
I Bureå hölls den andra träffen och Annika Sander från Skellefteå Museum informerade även där om
det egna projektet. Thomas Öhlund från Skellefteå kommun, som berättade om kommunens intresse
av att stödja kustfisket. Stig Westberg från Vindelälvens fiskeområde var också närvarande och gav
sina synpunkter till diskussionen.
På båda dessa möten underrättade Nils Erik Sjöström om de brev han skrivit till WWF för att få dem
att ändra rödlistningen av siken och de närvarande var mycket nöjda med den åtgärden. På båda
dessa möten fick de närvarande kustfiskarna fylla i en enkät om fisket. Bilaga 1 brev.

Möten
Till en början har träffarna med fiskarna haft en ganska negativ och uppgiven stämning. Många frågor
kom upp som exempelvis alla regler som olika myndigheter satt på fisket och förädlingen. För ett
småskaligt fiskeföretag tar det upp mycket av arbetstiden. Ett annat stort problem var sälen men det
aktuellaste och kanske svåraste problemet verkade vara WWFs rödmärkning av siken och underlaget
för det. Här diskuterades om att det fanns ovanligt mycket sik och vilka analysmetoder de hade för
att kunna rödlista. Andra problem som togs upp var dioxin, dålig avsättning och brist på
marknadsföring. Deltagarna på mötet var mycket engagerade och efterhand uppkom flera förslag på
åtgärder och aktiviteter för kustfisket.
På båda mötena enades man om att det behövs information om kustfisket till olika grupper som
konsumenter, uppköpare, butiker, och restauranger. Men det var också lika viktigt att informera
myndigheter och organisationer som WWF om det småskaliga fisket. Informationen måste vara en
del av marknadsföringen tillsammans med övriga marknadsföringsmetoder. Eftersom efterfrågan på
lokalproducerad småskalig livsmedelsproduktion är stor, bör fisket ha stora möjligheter. En ökad
marknadsföring ansågs mycket viktig.
På frågan om fiskföretagarna var intresserade av att sälja tillsammans i samband med en aktivitet i
Umeå och en i Skellefteå var intresset stort. Information till media ansågs också viktigt.

Övrig insamling av information och aktiviteter
Förutom dessa möten har Christina Hammarström inhämtat information från Stefan Larsson och Ulf
Karlsson, Länsstyrelsen, Stig Westberg, Vindeln, Nils-Erik Sjöström, fiskare, Rune Lundström, fiskare
samt besökt ett öppet seminarium om miljögifter i fisk i Skellefteå ordnat av Länsstyrelsen.
Ett besök har gjorts på restaurangutbildningen på Östra Gymnasiet för att informera mer om
kustfisket samt höra om det finns ett intresse av mer i formation om och från kustfisket. Intresset var
stort och ytterligare kontakter kommer att tas mellan skolan och fiskare.
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Besök har också gjorts på restauranger om intresset av lokal fisk, som också där visade sig stort.
Utöver detta har kontakter funnits med Hushållningssällskapet på Gotland om fiskebroschyren som
de tagit fram. Den har till viss del legat som grund för denna förstudie.
Nils – Erik Sjöström har skrivit brev till WWF under förstudiens gång om problemet med
rödlistningen. Stefan Larsson på Länsstyrelsen har också kontaktat WWF i denna fråga. I början på
året var siken rödlistad för år 2015 men troligen efter påtryckningarna drogs det tillbaka. Det visar sig
att påtryckningar fungerar.
Ett samarbete finns också mellan kustfiskarna och Länsstyrelsen när det gäller MSC-märkning. Det
fortsätter och här behövs det en del pengar för att kunna genomföra processen. MSC-märkning är
en certifiering av fisk som garanterar att den inte kommer från ett överfiskat bestånd och att
ekosystemet i havet bevaras. Det ställs också krav på goda arbetsförhållanden på fiskebåtarna och
att det finns åtgärder för att minimera bifångst. KRAV-märkning har också undersökts under
projektets gång.

Beskrivning av kustfiskarna
Det finns 29 kustfiskare med fiskelicens i Västerbotten år 2015. Något fler har blivit registrerade än
tidigare år eftersom även vissa fritidsfiskare fått licens. Det reella antalet har dock inte ökat. Av de
registrerade finns 11 i Skellefteå kommun, 3 i Robertsfors kommun och 15 i Umeå. Nordmalings
kommun har inga registrerade kustfiskare. Medelåldern bland fiskföretagarna i Västerbotten med
licens är hög. Den ligger uträknad med hjälp av länsstyrelsens siffror på 62,7 år. Den äldsta är 85 år
och den yngsta 39 år. Det visar att det egentligen inte finns några ungdomar i branschen och
framtiden för branschen ser mycket osäker ut. Se diagram 1 nedan.
Diagram 1. Åldersfördelning kustfiskare med licens i Västerbotten, totalt 29 st
Siffror från Länsstyrelsen i Västerbotten
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Skellefteåfiskarna har högst medelålder på 66 år, Umeåfiskarna 62 år och medelåldern på de tre
Robertforsfiskarna är 57 år. Medelåldern var något lägre 58,6 år bland de som deltagit i projektets
två möten samt fyllt i en enkät om förhållandena för fisket. Totalt deltog 19 personer på mötena.
Jämfört med bönderna i Västerbotten med en medelålder mellan 57-58 år är situationen ännu
sämre för fiskföretagarna. Om det inte satsas på föryngring och andra lösningar för fiskekåren
kommer kustfisket troligen vara borta inom en snar framtid. I Skellefteå kommun är det sämst. Där
är medelåldern högst och utsikterna ännu sämre än på andra håll. Speciella åtgärder diskuteras i
samband med ett arbete av Skellefteå museum som nämnts tidigare.

Resultat av enkät
En enkät är besvarad av 19 företagare som deltagit i två projektet möten ett i Umeå och ett i
Bureå.Innehållet i enkäten redovisas här:
Av de nitton som svarat på projektets enkät har 69 % fiskat 40 år eller mer. Många har fiskat sedan
de var barn och en del började som fritidsfiskare men övergick till ett yrkesfiske. 10 % har fiskat cirka
20 år och 4 personer som utgör 21 % har fiskat mellan 1 och 6 år. Resultatet bygger på de 19
yrkesfiskare som svarat på enkäten. Många av de äldre fiskarna var inte närvarande och om så hade
vari hade troligen de nya fiskeföretagen sjunkit i andel och de som fiskat länge fått en ännu högre
andel.
Majoriteten av fiskarna är ensamföretagare 14 av 19, tre företag fiskar med två personer och två
med mellan 3 och 5 personer. Förädlingen ger ytterligare sysselsättning. Sju företag tillsammans
sysselsätter 23 personer på hel- eller deltid med förädling av fisk. Inom sex företag förädlar fiskaren
själv allt. Sex företag säljer fisken direkt. Om man ser övergripande på fisket och de 19 företag som
tillfrågats, sysselsätts 29 personer inom det rena fisket. De mesta är deltidsarbeten som
kompletteras med annat. Inom förädlingen sysselsätts 32 personer deltid eller heltid. I de större
förädlingsföretagen arbetar flera personer heltid. Slår man ihop hel- och deltidsarbeten så finns det
runt 60 arbeten som utförs med hjälp av de 19 företagen som tillfrågats.
Det finns totalt 29 fiskeföretag längs Västerbottenskusten. Några är mycket små men om de 10
företag som inte gjort enkäten räknas med så finns det 70 hel- eller deltidsarbeten som utförs av
kustfisket. Det är en stor grupp människor som berörs.
Av de 19 som svarat på enkäten har 11 fisket som huvudsyssla och resten som bisyssla eller
deltidsarbete i varierande grad. Här är inte de anställda inräknade.

Framtiden
Framtiden för fiskeföretagen är oviss men intresset för fisket är mycket stort. Alla som svarat
på enkäten vill fortsätta med fisket så länge de kan. Några svarade på frågan hur länge de
beräknas fiska: ” En fiskare dör med stöveln på.”, Så länge jag lever”, ”Till 100 år”, ” Så länge
jag orkar” och ” Hela livet”.
På frågan om någon kommer ta över företaget var det inte så optimistiskt. Bara en svarade
förmodligen, sju svarade vet ej, en kanske och resten svarade nej.
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Det finns en lång tradition av fiske längs Västerbottens kust. Många kunskaper har förts över
mellan generationer. Sju av företagarna har fiskat i fyra till sex generationer eller längre, fyra
i en till två generationer och resten kommer inte från fiskföretagaresläkt men fritidsfiske har
ofta förekommit. Kunskaperna om fisket är mycket viktiga att bevara och föra över till nya
generationer, men som det ser ut så är detta hotat.
Var, hur och vad fiskas?
Det fiskas från Holmsund och norrut längs Västerbottenskusten samt runt Holmön. Någon
når ända upp till Kalix. Sju företag är ute och fiskar hela året när det är möjligt de övriga
fiskar under vår, sommar och höst när det är isfritt. Allmänt så är företagen ute under en
lång period. Det västerbottniska fisket räknas som småskaligt då fiskeutrustning och båtar
förhållandevis tar in små mängder fisk.

Push-up fällor i Obbola. Foto Christina Hammarström

Nät, skötar, fällor, ryssjor och mjärdar är de redskap som används beroende på vilken fisk
som fångas. Elva av företagen använder dessutom mellan 1-4 push-up fällor. En push-up fälla
är egentligen en stor ryssja med dubbla nät för att förhindra sälen att komma in. Den
används mest till att fånga sik och lax. Ingen använder trålning som metod. Då drar båten en
stor påse bakom som fångar in alla sorter och storlekar och det kan belasta ett bestånd hårt.
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Båtarna är små och de flesta är öppna. Tre fiskare har däckade eller ruffade båtar. Två båtar
är vanligast men några har en eller tre stycken. Storleken varierar mellan 4 och 10 meter.
Diagram 2. Vilka arter fiskas och fördelning på antal företag. Totalt 19 företag.

Fiskarter fördelade på antal företag

Antal företag

0
Lake

2

4

Öring

Siklöja

6

8
Gädda

10
Abborre

12

14

Strömming

16
Lax

18

20

Sik

Sik är den absolut vanligaste fisken. Se diagram 2. Alla nitton som svarat på enkäten fiskar
sik. Det visar också hur viktig denna fisk är. Nummer två kommer lax och strömming med 73
% (13st) respektive 68 % (12st), tätt följt av abborre med 63 (12st). Övrig fisk är siklöja och
gädda med 26 % (5st). Lake och öring fiskas av ett fåtal 1 respektive två stycken. Regler kring
sik och laxfisket påverkar de flesta företagen och gör dem mycket känsliga när det sker
förändringar som hotar fisket och kanske hela branschen.
När det gäller totala fångster från fisket i Västerbotten har det skett en stor förändring de
senaste 16 åren. Se diagram 3. Flera år var mycket goda på 1980 och 1990-talet. 1989 var ett
rekordår med över 100 ton strömming. Det senaste årets fångst på 46 ton är en halvering.
Likadant ser det ut för siken från högsta mängden 96 ton år 1994 till 47 ton 2014. Året innan
år 2013 låg den på 30 ton då siken var ”rödlistad” av WWF. 2014 togs ”rödlistningen” bort
och här kan man se hur mycket fisket på verkas av detta som trots alla bara är en
rekommendation. Laxen är den fisk där förändringarna är minst. Den största fångsten togs år
2004 med 46 ton. År 2014 var den nere på 33 ton.
Det totala värdet på fiskefångsten är svår att beräkna då en mindre del fisk säljs orensad och
resten rensad eller förädlad. Hel strömming har ett cirkapris på 10 kr/kg och ger ett
grundvärde på 460 000kr för den totala fångsten i Västerbotten. När den är filead och cirka
en tredjedel gått bort i vikt är värdet 40 kr/kg. Det totala värdet blir då cirka 600 000 kronor.
Ju mer den förädlas desto högre blir värdet.
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Diagram 3. Fångster av strömming, lax och sik. Länsstyrelsen Västerbotten
Avsättning, förädling och försäljning
En majoritet av fiskföretagarna, 57 % anser att avsättningen är dålig eller mycket dålig. 26
procent är ganska nöjda och 15 %, eller 3 svarande är nöjda eller riktigt nöjda. Många
kommenterar problemet med rödlistning och WWF som orsak till svårigheten att sälja fisk.
Dessutom är skriverier om gifter i fisken mycket negativt och gör att konsumenter inte vågar
äta fisk från Bottenviken i allmänhet. De fiskare som är nöjda förädlar oftast sin fisk eller har
en bra försäljningskanal som exempelvis förädlingsföretag, restaurang eller direktförsäljning
till konsument.

Förädlingsgrad i procent
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Diagram 4. Förädlingsgrad i procent i förhållande till antal fiskar
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Diagram 4 baserat på siffror från enkäten visar att 6 företag har en hög förädlingsgrad
mellan 90-100%, 4 företag har medelnivå runt 50 % och 9 företag ligger på en mycket låg
nivå 0-10%. Ett snitt blir 44,7%. För många företag är förädlingen ett sätt att lättare få
avsättning, men det gäller inte för alla enligt kommentarer i enkäten. På det stora hela är
emellertid företag med mer förädling nöjdare med sin försäljning.
I enkäten saknas ekonomiska siffror och det faktiska ekonomiska resultatet men enkäten ger
emellertid en fingervisning åt vart det lutar.
Diagram 5. Vilka produkter förädlas?
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Filé är den vanligaste form av förädling och alla som förädlar har denna produkt. Endast ett
företag förädlar inte alls. Den näst vanligaste produkten är rökt fisk. Här finns 8 företag och
därefter kommer gravad fisk med 5 producenter. Två företag gör inläggningar och ett
företag producerar surströmming. Se diagram 5.
Här bör förädlingsgraden kunna öka mycket. Det är många som endast håller på med filéer
och rökt och därför bör det finnas möjlighet till ytterligare förädling.
Den totala medelförädlingsgraden på 44,7% borde kunna ökas och inom förädlingen kan
ytterligare förädling ske. Ju mer förädlad fisken är desto mer kan man ta ut per kilo.
Dessutom är möjligheten större att attrahera fler köpare men också nya försäljningskanaler.
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Hans Söderlund m.fl., Sundsviken filear sik. Foto: Krister Hägglund

Var säljs fisken?
När det gäller försäljning av fisken har de flesta företagen någon form av direkt försäljning.
Det kan vara från kajen, direkt leverans eller någon annan väg. Två har en egen butik, åtta
säljer till grossist och fem till förädlare. Ett fåtal säljer direkt till butiker och ännu färre till
restauranger. Några har flera olika kanaler men de flesta koncentrerar sig på en eller två
vägar ut till kunderna.
Priser
Efterfrågan påverkar priser och vissa produkter är svåra att sälja om de inte är förädlade.
Exempel på detta är strömming där priset på hel fisk hos grossist kan ligga runt 10 kr/kg och
filead på 40 kr/kg. Eftersom det är mycket svinn från strömmingen blir ändå intäkten låg
eftersom 3 kg hel strömming blir 1 kg filéer. Emedan marknaden är så dålig på hel
strömming har denna nästan försvunnit från handeln.
Sik säljs enbart rensad eller också i rökt form. Den rensade fisken säljs för cirka 25-35 kr/ kg
och den rökta för cirka 70 kr/kg. Vid rökningen minskar vikten cirka 20%.
Laxen går för 30-40 kr/kg rensad och cirka 90 kr/kg filead. Priserna är mycket ungefärliga
eftersom varje fiskare har sina egna kanaler att sälja igenom och dessutom beroende på
fångst kan priserna variera. Men slutsatsen är att för att få sålt och för att få någorlunda
betalt för fisken är det en stor fördel att förädla den.
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Förändringar inom fisket
På frågan vilka förändringar som skett inom fisket har flera olika åsikter framkommit. Många
anser att det blivit sämre med många nya problem som uppkommit senare år. I stort sett alla
anser att myndigheter har ställt högre krav med utökade regler och begränsningar. Detta
försinkar och begränsar fiskandet och leder till sämre lönsamhet. Regler och kvoter är stora
hinder. Världsnaturfondens fiskeguide med så kallad rödlistning har fått mycket kritik i
enkäten, men kanske främst under de två möten som ordnades med fiskeföretagen under
projektets gång. Även sälen har blivit ett mycket större problem på senare år.
WWF:s ”rödlistning” av sik har förekommit periodvis de senaste åren och för två år (2013)
sen var den ”rödlistad”. Förra året (2014) togs den bort men under våren 2015 sattes detta
kriterium upp igen. Eftersom siken är en så viktig fisk för Västerbottens kustfiskare blev det
ett hårt slag mot de redan ansatta företagen. Nils-Erik Sjöström som är aktiv inom
fiskföretagarnas förening skrev därför ett antal brev till WWF och påpekade orimligheten i
beslutet om ”rödlistning”. Ett av argumenten var att det aldrig funnits så mycket sik som nu.
Även Länsstyrelsen i Västerbotten påpekade detta. WWF ändrade sig och drog tillbaka
”rödlistningen”. Förvånads värt är att en stor organisation som anses värna om miljön
behandlar det hållbara kustfisket som ett hot då just denna form av småskaligt fiske skulle
uppmuntras av WWF.
Hinder för fisket
Vid frågan om vilka hinder som finns för hållbart kustfiske kan de indelas i ett antal grupper,
Den så kallade rödlistningen orsakad av Världsnaturfonden(WWF), myndigheter och regler,
säl samt övrigt. I övrigt ingår dioxinet, sämre efterfrågan, sportfisket och kortare säsong. Se
vidare i diagram 6.
Diagram 6. Konkreta hinder för kustfisket som företagen prioriterat.
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WWF:s guide med rödlistning är ett stort orosmoment för fiskarna. Den förändras och
rekommendationerna varierar år från och efterfrågan kan variera stort. Det blir därför
mycket komplicerat för företag som måste investera långsiktigt. Här kan en av orsakerna
ligga bakom svårigheten att rekrytera ungdomar till branschen och att medelåldern är hög.
Reglerna är många för en kustfiskare och avskräcker kanske en del unga att starta med
verksamheten. I det tidigare nämnda arbetet av Annika Sander på Skellefteå museum
redovisas följande dokument som nödvändiga för att bedriva yrkesmässigt fiske:

Havs och Vattenmyndigheten





Personlig yrkesfiskarlicens
Fartygstillstånd
Kustfiskejournal
Transportdokument för fisk

Länsstyrelsen




Tillstånd att fiska med fast redskap efter andra arter än lax och öring
Tillstånd att fiska med fast redskap efter lax och öring
Dispens 3-meterskurvan

Transportstyrelsen



Säkerhetsutbildning för fiskare
Läkarintyg för sjöfolk

Övriga






Skepparexamen (Sjöbefälsskolan)
Säljaktskurs (Jägarförbundet)
Skyddsjakt efter gråsäl från båt (Naturvårdsverket)
Jaktlicenser
Radiotelefonistcertifikat för sjöradiotrafik på VHF (Televerket Radio)
 Fartygsmekanikerexamen för motorfartyg (Sjöbefälsskolan)
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Sälen är ett hot mot fisket eftersom antalet sälar har ökat de senaste åren och orsakar
skador på redskap och fångster. Fisket måste anpassas efter och skyddas från säl vilket gör
det mer kostsamt. För att jaga säl från båt behövs också jaktlicens som både tar tid och
kostar pengar att erhålla. Västerbotten har tilldelats skyddsjakt på 30 sälar. Enligt
diskussioner med fiskarna är det alldeles för lite för att förhindra alla skador de gör.

Sik. Foto Krister Hägglund

Ett till hot som ligger under övrigt i enkäten har funnits en längre tid och det är dioxinet som
det i allmänhet kallas men benämns kemiskt som poly klorerade dibenzo-p-dioxiner och
dibensofuraner (PCDD/PCDF). Det betecknar ett stort antal olika kemiska substanser som
visat sig ha påverkan på fertiliteten. Livsmedelsverket har gett kostråd som begränsar
konsumtionen av lax och strömming från Östersjön och Bottenviken. Råden ges till barn och
kvinnor i fertil ålder medan andra grupper anses kunna äta fisken upp till en gång i veckan.
Med tanke på detta och att fisk är så nyttigt har Magnus Karlsson och Mikael Malmaeus i ett
arbete ” Optimerat utnyttjande av lax och strömming från Bottniska viken- förstudie med
förslag till provtagningsprogram”(2014) gjort en del slutsatser. De anser att ”
frågeställningen är komplex och borde vara föremål för en mer djuplodande analys och även
innehålla information till konsumenter om risker i relation till andra livsstils- och
miljöfaktorer än den stundtals obalanserade framställning som idag sker i media.”
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De skriver också att det finns ett samband mellan fiskens fetthalt och de ämnen som allmänt
kallas dioxiner. Därför kan olika sorters fiske och beredning av lax och strömming ge lägre
halter än de som anses skadligt. Författarna föreslår också en utredning av
provtagningsprogrammet.
På ett öppet seminarium om miljögifter i fisk ordnat av Länsstyrelsen den 24 februari 2015
var en av talarna Anders Glynn, toxikolog på Livsmedelsverket. Han ansåg att fisk var mycket
nyttigt och hinder för att äta fisk bör minimeras. Gifthalter beror på hur gammal fisken är
och därför rekommenderas att äta strömming som är under 17 cm. I Sverige och i Finland får
strömming säljas över denna storlek men inte till övriga EU. När det gäller laxen går det vid
beredningen att minska mängden miljögifter. De allmänna kostråden är att män och äldre
kvinnor kan äta lax och strömming upp till två gånger i veckan och kvinnor i fertil ålder ej
mer än två gånger per år.

Möjligheter och lösningar
Enkäterna tog upp ett antal möjligheter
Fisk finns enligt kustfiskarna. De har ju möjlighet att se detta ute i arbetet. Men det finns ett
stort behov av att öka försäljningen enligt förtagen. Fisken behöver marknadsföras. En
annan viktig fråga är att påverka Världsnaturfonden WWF, så att de tar hänsyn till de
kunskaper och färdigheter som finns bland de lokala fiskarna. Företagarna är idag mycket
kritiska mot organisationen och de önskar att man lyssnar på dem. Även dioxinproblemen
bör modifieras. Konsumenterna kan lära sig mer om var dioxin sitter på fisken och att yngre
och små strömmingar har tillåtna gränser.
Fisket i Västerbotten är hållbart och det bör framhållas tycker en av fiskarna. Hav och Vatten
bör också lyssna mer på fiskarna även i norra Sverige. Ett stort behov finns av MSC märkning
som man hoppas kunna lösa. Myndigheternas byråkrati borde också kunna minska om det
ska finnas några yrkesfiskare kvar.
Men kanske viktigast är marknadsföringen och information till konsumenter, uppköpare,
restauranger, grossister och butiker. Här finns mycket att göra.
På frågan om hur förädlingsgraden ska ökas var svaren även här att det ska vara mindre
byråkratiskt krångel men också en ökad efterfrågan genom information och marknadsföring.

Till sist några röster från kustfiskarna där de ger sina åsikter om hur fisket kan förbättras:
– Marknadsföring
– Uppmuntra fler att köpa fisk
– Vi måste få handeln med oss
– Att Hav och Vatten samtalar med WWF
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– Marknadsföring av fisken till media och olika jippon
– MSC-märkning
– Certifiering av fisket
– Leverans direkt till dagis och skolor inom kommunen
– Marknadsföring-påverka WWF
– Nå ut till konsument med information
– Skolor kan servera lokal fisk, bättre marknadsföring
– Uppmuntra till att köpa lokalt
– Tala om hur hälsosam mat fisk är
– Mindre byråkratiskt krångel
– Mera reklam för ortens fisk

Åtgärder
Det finns ett antal olika åtgärder som kan förbättra förhållandena för kustfisket och
förhoppningsvis locka nya unga människor till fisket och att öka framtidstron hos de som
redan fiskar.
Varje företag behöver inte utnyttja alla metoder men de flesta bör kunna använda någon av
de föreslagna åtgärderna enskilt eller i grupp.
Information
Riktig information höjer trovärdigheten och konsumenters möjlighet att välja rätt.
Fisk är nyttigt och varje information om kustfisket bör påpeka detta och ta fram alla fördelar
som fisken kan uppvisa. Det behövs information om vilka fiskarter som finns, hur de fiskas
och hur de bereds och tillagas. Även hållbarhet och förvaring är viktigt i detta sammanhang.
Fisken är lokal med alla dess fördelar. Det finns ett stort behov av information om det
västerbottniska kustfisket. Det är småskaligt och hållbart. Här kan båtstorlek och
fiskeredskap som används vara viktiga att belysa. Det lokala och färska är också viktigt
likasom korta transporter och mindre miljöpåverkan.
Fisket ger jobb ute vid kusten och bevarar gammal kunskap, kultur och tradition.
Fisk är inte giftigt men delar kan undvikas främst av gravida. Konsumenter, media och
uppköpare bör informeras om hur man får ner dioxinhalter i produkterna och hur de mäts.
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Information om rödlistning, vilka som utför den och hur fakta samlas in kan också vara viktigt
för en del konsumenter att veta.
Hur ska informationen ske?
En informationsbroschyr om det lokala fisket är en bra början. Den kan användas vid
direktförsäljning till kunder, butiker, grossister och andra. Kontakt med media via
pressmeddelanden och pressmöten är också viktigt.
Skolor och skolkök är angelägna mål för information. Barnen måste lära sig äta fisk från
området. Smaken tränas i unga år. Restaurangutbildningar är också betydelsefulla. De är
dessutom intresserade av kontakter och informatörer som kommer och informerar om och
demonstrerar hur fisk används i matlagningen.
Information i samband med olika marknadsförings- och försäljningsaktiviteter är andra
alternativ.
Marknadsföring
Marknadsföring är viktig för att öka intresset för och konsumtionen av den lokala fisken. Det
finns en stor efterfrågan på lokalproducerat och i samband med marknadsföring och
försäljning bör också information om fisket vara en bärande del. Detta har beskrivits ovan.
Hushållningssällskapet har ställt upp med att ta fram en logotyp för Västerbottens
Kustfiskare. Se under rubriken märkning och certifiering. Den visar att fisken är lokal och
fiskad i länet. Denna logotyp kan användas vid märkning av produkter, broschyrer och annat
marknadsföringsmaterial. Används det ofta börjar konsumenten känna igen det och då får
det en ännu större effekt.
För att få fart på marknadsföringen är det viktigt att framställa en broschyr för fisket. Den
kan innehålla en kort beskrivning av kustfisket, vilka redskap, båtar och hamnar som
används. Information om vilka fiskar som finns är också lämpligt samt hur de bäst tillreds.
Dessutom kan ett antal recept finas med. En broschyr som tagits fram av Gotlands
Hushållningssällskap är en bra förebild.
En gemensam marknadsföringsaktivitet på torget i både Umeå och Skellefteå där alla företag
visar upp sin bredd är också en lämplig väg. Torget blir då ett ”Fisktorg” för en dag och ger
en bra möjlighet för media och konsumenter att bekanta sig med ortens fisk.
Andra lämpliga aktiviteter är demoaktiviteter enskilt eller gemensamt på butiker. Kontakter
med restauranger har skett inom projektet och här finns mycket att göra både enskilt och i
grupp. Likaså är offentliga matsalar viktiga. Restaurangutbildningar har nämnts som
målgrupp för marknadsföring.
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Nya försäljningskanaler
Butiker och restauranger är viktiga kunder och priserna kan ligga något högre än via
grossister och andra förädlare. Denna möjlighet verkar underutnyttjad. Vissa restauranger
satsar stort på lokalproducerat och det brukar oftast förekomma en fiskrätt på menyn. Här
finns tillfällen för fiskare som har intresse av nya försäljningsvägar och en högre ersättning
för produkterna. Även direktförsäljning till konsumenter bör kunna öka då vissa produkter
har ett högt värde ute hos kunden. Deltagande på marknader, egen butik, direkt leverans till
kund är andra möjliga kanaler. Ju närmare kunden försäljningen sker och ju högre förädling
ger högre lönsamhet per kilo fångad fisk. Här ligger en stor del av den möjliga vinsten.
Produktutveckling
Förädling visar sig vara ett bra alternativ. Den ger ett mervärde på fisken. Mycket av
förädlingen idag är rökning och fileing, men det går att gå ytterligare steg. Här kan man
försöka hitta nya produkter och ta varierande betalt för olika delar av fisken. Frysning och
torkning är metoder som kan utvecklas. Inläggningar och färdigmat är också intressanta
alternativ. Rester kan användas till katt eller hönsmat. Det finns många möjligheter.
Fördelen är att det går att sälja med en lokal prägling och har möjlighet att nå ut till kunder i
området.
Det finns en del hinder när det gäller förädling eftersom det finns många regler runt detta
och även vid försäljning. För att komma till rätta med en del av det är utbildning viktig.
Kurser, studiebesök och studieresor bör ordnas för att öka kunskaperna och förbättra
fiskprodukterna samt att skapa helt nya produkter.

Rökt sik från Obbola.

Foto Christina Hammarström
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Märkning och certifiering
Under projektets gång har ett gemensamt märke/ logotyp tagits fram som alla kustföretagen
kommer att kunna använda. Se bild

Intresse finns bland fiskeföretagen att använda någon form av miljöcertifiering. De två
vanligaste är MSC eller Marine Stewardship Council, som är en internationell certifiering
eller den svenska KRAV. MSC certifierar att fisken inte kommer från ett överfiskat område
och att ekosystemet i havet bevaras. Det ska även vara en god arbetsmiljö på båtarna.
Certifieringen är kostsam. KRAV-märkning är något billigare och gäller främst i Sverige. Det
står för hållbar livsmedelsproduktion som är spårbar samt inte innehåller miljöföroreningar
och att båtarna är miljöanpassade. Ett företag på västkusten, Burfiskarna säljer skaldjur som
är kravmärkta. De fiskar, kokar och säljer enbart det dom själva får upp och följer hela kedjan
och garanterar KRAV-märkt fångst. Under projektets gång har en del kontakter tagits med
KRAV. Länsstyrelsen har också gjort mycket för att samarbeta med och hjälpa kustfisket
exempelvis när det gäller certifiering. Detta samarbete bör fortsätta och kan ge kustfiskarna
en styrka och möjlighet att påverka.
På verkan
För att kunna påverka är det viktigt att företagen samarbetar bakom olika
påtryckningsaktiviteter som exempelvis uppvaktningar, artiklar, pressmeddelande eller
annat.
För att kunna inverka på opinionen behövs rätt fakta och kunskaper om problemet som ska
lösas. Finns detta är det också lättare att få medierna med. Då blir myndigheter och
organisationer som försvårat fisket tvungna att ta till sig kritik och blir mer benägna att
lyssna och ändra eventuella hinder. Mätmetoder och regler som missgynnar det småskaliga
kustfisket bör diskuteras. Mycket av myndigheters regler är framtagna med tanke på ett
storskaligt fiske. Påverkan kan ta tid men med rätt metoder är det möjligt.
Samarbete
I många fall är det viktigt att fiskeföretagen går tillsamman och gör olika åtgärder
gemensamt. Det kan vara marknadsförings- och informationsåtgärder där mängden och
variationen av produkter får en stor effekt. Även vid kontakter med media, vid lobbying och
myndigheter är det viktigt att gå samman.
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Utbildning
På både kort och lång sikt är det mycket angeläget med utbildning av fiskarna. Detta gäller
både av de befintliga men kanske mest av allt av unga nya fiskare. Idag är det svårt att
utbildas till fiskare men på senare år har det uppkommit en stor variation inom olika
yrkesutbildningar från korta kurser till längre och i samband med lärlingsutbildning. Här finns
det nog en hel del att göra men det tar tid och måste påbörjas så att inte kustfisket helt
kommer att försvinna.
Det är inte bara inom själva fisket som det behövs utbildning utan också för hantering av
fisken och produktutveckling.
Studiebesök och studieresor brukar vara en bra väg till både inspiration och nytänkande
inom olika näringar. Viktiga kunskaper som ofta bygger på praktiska erfarenheter kan då
överföras till besökarna. Denna form av kunskapsöverföring kan vara den bästa på kort sikt
och kan kompletteras med andra former som är mer långsiktiga som exempel kurser och
lärlingsutbildningar.
Investeringar
För att attrahera ungdomar till yrkesfisket måste det också finnas enklare ingångsvägar för
övertagande av redan befintliga företag men också bättre förhållanden för helt nystartade.
Företag som startar inom fisket bör kunna få hjälp med säkra och långsiktiga investeringar.
Detta är viktigt och bör undersökas så snart som möjligt.
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