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Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma
Göteborg den 23 maj 2016

Bäste minister,
Kära deltagare,
Tack för att jag återigen har fått möjlighet att delta på er stämma.
Detta är andra gången jag är här i egenskap av landsbygdsminister
och jag har goda minnen från i fjol med intressanta och givande
diskussioner. Jag vill också tacka för den goda lunchen – fisk är
både nyttigt och gott och torskryggen med Kalixlöjrom från mina
hemtrakter smakade utmärkt!
Det är nästan på dagen ett år sedan jag talade på er stämma och då
konstaterade jag att de senaste åren varit mycket händelserika
inom fiskeripolitiken. Det senaste året har inte varit något
undantag.
Låt mig inleda med att tala om EU:s gemensamma
fiskeripolitik. Efter långa och tuffa förhandlingar nådde rådet
och Europaparlamentet en överenskommelse om en flerårig plan för
torsk, sill och skarpsill i Östersjön. Det innebär att det dödläge som
funnits mellan institutionerna i EU kring förvaltningsplaner
brutits. Detta är mycket glädjande!
En överenskommelse om en plan för Östersjön har varit prioriterat
från svensk sida under hela förhandlingen. Med den nya planen på
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plats möjliggörs en mer anpassningsbar förvalting av bestånden i
Östersjön utifrån biologiska förutsättningar.
EU har ett stort ansvar för att ett hållbart fiske bedrivs och jag är
glad över att se att utvecklingen överlag är positiv inom EU - även
om mycket arbete kvarstår för vissa bestånd, som till exempel med
torsken i Östersjön.
Östersjöplanen underlättar även för genomförandet av
landningsskyldigheten och som ni vet började den gälla för
Östersjön redan 2015. Dock har inte genomförandet varit fritt från
problem. Med den nya Östersjöplanen på plats är det min
förhoppning att vi bättre ska kunna anpassa regelverket så att
incitament skapas för än mer selektiva redskap och i förlängningen
än mer selektivt fiske.
Vi är ju alla intresserade av att få bukt med det resursslöseri som
utkast innebär och allas vår målsättning är att åstadkomma ett
hållbart fiske! Ett hållbart fiske är grundförutsättningen för att
näringen ska vara lönsam och konkurrenskraftig. Bara med en
livskraftig fiske- och beredningsindustri kan vi säkra tillgången till
goda och hälsosamma livsmedel på våra tallrikar.
När man talar om hållbart fiske är det också viktigt att ha i åtanke
att det inte endast är fiske som påverkar beståndens utveckling. De
påverkas även av andra faktorer, till exempel miljöfaktorer som
övergödning och syrefria bottnar. Det är därför viktigt att vi utöver
att fiska på ett hållbart vis, även gör vad vi kan för att förbättra
miljöförhållandena i våra hav.
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Vi behöver en långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av
havsområdena. Det är viktigt för att näringarna ska kunna växa
och för havsmiljön ska bli bra. Det tjänar alla på. Havs- och
vattenmyndigheten tar nu fram havsplaner. Vi behöver ett brett
deltagande i detta arbete. Jag välkomnar det engagemang som visas
från många statliga myndigheter, kustkommuner och inte minst
från näringarna själva.
Jag vill också passa på att framhålla vårt goda samarbete med
Norge och nu innan lunch hade jag ett givande möte med min
norska kollega Per Sandberg. Inte minst när det gäller Skagerrak
som är ett av våra viktigaste områden för vårt fiske. Med
gemensamma insatser ska vi se till att fiskbestånden såväl som
havens fascinerande mångfald bevaras till kommande generationer.
På så vis säkerställs också vi kan fortsätta njuta av detta
fantastiska livsmedel och att fiskeyrket lever vidare!
Fiskevänner,
Detta leder mig osökt in på nästa ämne jag vill tala med er om,
yrkesfisket. Som de flesta av er kanske känner till publicerade
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten rapporten
”Svenskt Yrkesfiske 2020” nu i april. Regeringen välkomnar
strategin som syftar till att det svenska yrkesfisket år 2020 ska
vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. För mig är det
viktigt att vi i Sverige har en konkurrenskraftig fiskenäring!
Rapporten berör flera viktiga frågor, till exempel att företagens
administrativa börda bör minska samt de lönsamhetsproblem
branschen dras med. Jag vet att det är många av våra svenska
yrkesfiskare som har det kärvt med lönsamheten idag. Precis som de
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slås fast i strategin är det viktigt att den negativa trenden bryts och
att det finns förutsättningar att öka lönsamheten inom yrkesfisket
och beredningsindustrin så att de som vill leva av fiske kan göra
det.
En levande fiskenäring bidrar till en levande landsbygd och de som
känner mig vet att landsbygden är en hjärtefråga för mig – inte
bara för att jag är landsbygdsminister, utan för att jag i allra hösta
mån är en del av landsbygden där jag bor i Karungi norr om
Haparanda! Det ska vara attraktivt att bo och jobba på
landsbygden. Och jag kommer att göra mitt yttersta för att den
svenska fiskenäringen ska vara lönsam och för att vi ska ha ett
lokalt yrkesfiske med goda framtidsutsikter.
Vänner,
Som ni säkert vet arbetar regeringen med att ta fram en nationell
livsmedelsstrategi. Utgångspunkten i denna är att vi ska öka
livsmedelsproduktionen. Här har naturligtvis fisk en central roll att
spela. En del av livsmedelsstrategins satsning är inriktat på att
utveckla det svenska vattenbruket.
Ett sätt att begränsa trycket på våra bestånd är att i större
utsträckning rikta blicken mot just vattenbruket. Jag tror att
vattenbruket i Sverige har en stor potential. Siffror från FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, visar att vattenbruk
troligen är den snabbast växande matproduktionssektorn i världen
och nästan varannan fisk som konsumeras i världen är odlad.
Vi är väldigt duktiga på att driva resurseffektiva vattenbruk i
Sverige. Men jag tror att det finns utrymme för det svenska
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vattenbruket att bli ännu bättre och ta en betydligt större
marknadsandel på marknaden. Det är en viktig näring som bidrar
till sysselsättningen på landsbygden.
Med vår långa kust och många sjöar har vattenbruket en stor
tillväxtpotential. Särskilt eftersom efterfrågan på fisk och skaldjur
är betydligt större än produktionen. Det är min önskan att
näringen själv ser möjligheterna som finns inom vattenbruket.
Regeringen har förstås en central roll i form av tydliga och enkla
regler och villkor som ger möjlighet för företagaren att utveckla
sina idéer. Men det är också viktigt att näringen ser möjligheterna
genom aktivt satsande och initiativ. Och här har vi en del att lära
av Norge, enligt Jordbruksverket är den norska
vattenbruksproduktionen nästan 100 gånger större än i Sverige.
Från regeringens håll har ett flertal initiativ och åtgärder tagits de
senaste åren för att stärka vattenbrukets utveckling i Sverige.
Bland annat finns en handlingsplan för utvecklingen av svenskt
vattenbruk som Jordbruksverket presenterade förra våren.
Vänner,
Min förhoppning är att vi i Sverige ska ha en lönsam fiskenäring.
Ett viktigt verktyg för utvecklingen av yrkesfisket och vattenbruket
är havs-och fiskeriprogrammet. Nu har programmet äntligen
kommit igång. De övergripande målen i programmet är att stödja
genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken och
övergången till ett mer hållbart fiske, öka konkurrenskraften hos
små och medelstora företag inom fiske- och vattenbrukssektorn och
samtidigt skydda våra akvatiska resurser.
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Ett flertal av de åtgärder som kommer att ingå i det nya
programmet kommer tillsammans att ge de yrkesfiskare som har
problem med låg lönsamhet och tuff konkurrens i yrkesfisket fler
ben att stå på liksom ge stöd till vattenbruket.
Till sist,
Det finns ett stort intresse för att äta svensk och miljömärkt
fisk. Trots det importeras en stor del av den fisk vi konsumerar i
Sverige. I den attitydundersökning som Jordbruksverket
genomförde 2014 visade att 73 procent vill äta fisk och skaldjur med
svenskt ursprung. Däremot var det bara 31 procent som valde
svenskt när de handlade. Det här måste vi bli bättre på!
Det ska vara enkelt att göra miljövänliga val i mataffären. Jag får
ofta frågan vilken fisk man kan köpa i butiken med gott samvete.
Konsumenternas medvetenhet har ökat och detta avspeglas när de
gör sina val i matbutiken. Och precis som dem tycker jag att det är
viktigt med miljöcertifiering av fisk och att spårbarheten av fisken
är tydlig.
Vänner,
Jag har i mitt tal framförallt berört EU:s gemensamma
fiskeripolitik, yrkesfiske, nationella livsmedelsstrategin
och vikten av miljömärkning. Jag ser fram emot att diskutera
dessa ämnen vidare med er. Det är en viktig fråga för regeringen att
vi har ett hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk. På
så sätt får vi en god och nyttig mat på våra tallrikar men också en
levande landsbygd.
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Snart kommer en fantastik svensk sommar som jag hoppas att ni
alla får njuta av. Själv så ser jag fram emot att få lägga nät och
plocka fram mitt fiskespö och fiska efter lax (och vad mer för fisk?) i
Torneälven.
Tack för att jag fick ordet!

