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Framställan från SFPO ang. regleringen av bifångstfångad torsk i 

västra Östersjön 

 

 
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det 

demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Koster till Kalix. 

SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar 

om selektivitet, skonsamhet och kvalité.  

Torsksituationen i Östersjön är allt annat än bra och detsamma gäller situationen för det 

kvarvarande småskaliga kustnära yrkesfisket. Säl och skarv äter varje dag torsk i stora mängder, 

samtidigt som människan och yrkesfiskets möjligheter att landa bifångstfångad torsk är hårt 

reglerade.  

Inom EU har vi en gemensam fiskeripolitik, något som borde innebära att lika 

konkurrensvillkor gäller för alla europeiska fiskeföretag. Så är det dessvärre inte och ofta är det 

till nackdel för svenska fiskeföretag.  

Med avseende på torskbifångstregleringen i västra Östersjön har SFPO uppmärksammats på att 

vårt grannland Danmark tillämpar en så kallad bagatellregel, som innebär att en fiskare får landa 

50 kg torsk som erhållits som bifångst vid annat fiske oaktat den totala fångstens storlek.  

SFPO framställer mot denna bakgrund härmed förslag om att Havs- och vattenmyndigheten ska 

medge svenska yrkesfiskare, som erhåller torsk om upp till 50 kg som bifångst vid annat fiske, 

rätt att landa och försälja denna torsk oaktat den totala fångstens storlek – detta bör gälla per 

fiskeresa.  

En lämplighetsbedömning bör ge vid handen att nyttan för berörda småskaliga svenska 

yrkesfiskare av samma reglering som i vårt grannland Danmark vida överstiger skadan med ett 

http://www.sfpo.se/


sådant medgivande, särskilt i ljuset av situationen med avseende på säl och skarv. Den torsk 

som bifångas landas, förädlas och säljs lokalt antingen över disk eller på tallrik; något som 

innebär ett stort mervärde för den enskilde yrkesfiskaren, kunder och allmänheten.  
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