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Avseende processen för framtagande av strategi och 
handlingsplan för fiske och vattenbruk 
 
 
 
SPF PO och SFPO anser att processen för framtagande av strategi och handlingsplaner 
för yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk är otillfredsställande. Vi bedömer i dagsläget att 
slutresultatet riskerar bli en produkt som vi inte kommer kunna ställa oss bakom.   

SPF PO och SFPO representerar en mycket stor andel av svenskt yrkesfiske, både sett till volym 
och värde. Vi är gärna fortsatt en konstruktiv part i alla typer av dialoger med myndigheterna vad 
gäller fiskets verkliga problem och behov. Som representanter för en mycket stor andel av såväl 
småskaligt som storskaligt fiske borde vi rimligen vara bland de bättre aktörerna att på ett 
trovärdigt sätt framföra denna typ av kunskap.   

Att strategi och handlingsplan är instrument för att vägleda myndigheternas arbete, inte för andra 
aktörer, har blivit tydligt under arbetets gång. Dock är den process som nu bedrivs för 
framtagande av åtgärdsförslag till handlingsplanerna, samt målsättningarna som ligger till grund 
för dessa, så otydlig och forcerad att vi inte längre kan vara en del av den (SPF PO) och endast av 
nödvändighet och motvilligt deltar (SFPO). Mot denna bakgrund kan vi inte längre försvara vår 
delaktighet i denna process (SPF PO).   

Vi har varit tydliga med att det senaste utkastet av strategidokumentet som vi sett är en produkt 
som vi inte kan ställa oss bakom. Trots detta har vi försökt att delta som konstruktiva aktörer i 
arbetet med åtgärdsförslag inom handlingsplanerna. Avsaknaden av möjlighet till en saklig 
diskussion, den forcerade arbetstakten, bristen på överblick och insyn i arbetet ger oss dock inga 
andra alternativ än att dra oss tillbaka från den fortsatta processen.   

Att stanna upp processen och sammankalla enbart de direkt berörda till en saklig diskussion 
utifrån dagens situation och dess verkliga problem tror vi kan vara en väg framåt. Det vill säga att 
först få en samsyn på hur verkligheten ser ut idag och sedan utifrån detta försöka få en 
gemensam målbild som vi alla kan jobba mot är den modell vi tror på.   
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