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Ett myndighetsgemensamt projekt

Initierades hösten 2019 av generaldirektörerna för Jordbruksverket och Havs-
och vattenmyndigheten

Bakgrund

Gemensamma möjligheter och utmaningar för utveckling av  yrkesfiske, 
fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk.

Önskat resultat

En gemensam strategi samt tre sektorsspecifika handlingsplaner för fiskets 
och vattenbrukets utveckling.

Arbetssätt

Bred och öppen dialog med näringarna samt andra berörda organisationer 
och myndigheter. 



Framtagande - strategi

Intressentdialoger

Utvärdering av tidigare strategier

Ny gemensam strategi för 
svenskt fiske och vattenbruk



Ett gemensamt regeringsuppdrag

Ur regleringsbrev för 2020:

Arbetet med strategin och handlingsplanerna utgå från 
ekosystemansatsen och bidra till att stärka måluppfyllelsen i regeringens 
Maritima strategi samt den av riksdagen beslutade En livsmedelsstrategi 
för Sverige. Strategin ska även bidra till en konkurrenskraftig och hållbar 
livsmedelskedja, särskilt genom att beakta kompetensförsörjning, 
diversifiering, lönsamhet samt minska antalet arbetsplatsolyckor och 
dödsolyckor. I arbetet ingår även att beakta forskning och innovation 
samt besöksnäringens möjligheter. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen senast den 31 maj 2021.



Strategins syfte och 
användningsområden

• Syftet är att slå fast en gemensam väg framåt för hållbar utveckling av 
fiske och vattenbruk i Sverige.

• Styrande för Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens 
arbete med hållbart främjande och förvaltning.

• Stöd för samordning av näringarnas samt andra organisationers och 
myndigheters arbete med fiske- och vattenbruksfrågor.

• Genomförs via sektorsspecifika handlingsplaner med åtgärder för att nå 
de strategiska målen.



Svenskt fiske och vattenbruk är attraktiva, 
lönsamma och hållbara verksamheter 
som bedrivs inom ekosystemens bärkraft 

Vision



Våra akvatiska ekosystem är i balans, bärkraftiga 
och förvaltas enligt ekosystemansatsen i syfte att 
generera samhällsnytta genom fiske och 
vattenbruk

Kunskapen om de akvatiska ekosystemen samt om 
fiskets och vattenbrukets samhällsnyttor har ökat 
och sprids genom informationsinsatser och 
utbildningar

Svenskt fiske och vattenbruk är konkurrenskraftiga 
och lönsamma näringar som bidrar till ökad 
livsmedelsförsörjning, sysselsättning och sociala 
värden i hela landet

Tre målområden med huvudmål

Huvudmål









Handlingsplanerna konkretiserar strategin



Sektorsövergripande plattform

Fokusgrupp yrkesfiske Fokusgrupp fritidsfiske Fokusgrupp vattenbruk





11 åtgärdsförslag

1. Lokalisering av vattenbruk – från nationell till lokal nivå

2. Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor

3. Förebyggande hälsoarbete och ökad djurvälfärd

4. Digitalisering av svensk vattenbruksproduktion

5. Reproduktion och produktion inför vidareuppfödning

6. Reproduktion och produktion inför utsättning i naturen

7. Utveckling av produktionstekniker och arter

8. Nutrition och foderutveckling

9. Nationell samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser

10. Marknadsåtgärder

11. Utbildningar och kompetenshöjning



Delmål i strategin

Åtgärder i handlingsplanen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

1. Lokalisering av vattenbruk • • •

2. Vattenbrukets miljöpåverkan och 

miljönyttor
• •

3. Förebyggande hälsoarbete och 

ökad djurvälfärd
• • • •

4. Digitalisering av svensk 

vattenbruksproduktion
• • •

5. Reproduktion och produktion 

inför vidareuppfödning
• • • •

6. Reproduktion och produktion 

inför utsättning i naturen
• • •

7. Utveckling av 

produktionstekniker och arter
• • •

8. Nutrition och foderutveckling • • • • • • •

9. Nationell samordning av 

tillstånds- och tillsynsprocesser
• • • •

10. Marknadsåtgärder • • • • •

11. Utbildning och 

kompetenshöjning
• • • • • • • •

MÅLOMRÅDE 1
– Väl förvaltade och fungerande ekosystem

HUVUDMÅL:
Våra akvatiska ekosystem är i balans, bärkraftiga 
och förvaltas enligt ekosystemansatsen i syfte att 
generera
samhällsnytta genom fiske och vattenbruk

MÅLOMRÅDE 2
– Konkurrenskraft, lönsamhet och sociala värden

HUVUDMÅL: 
Våra akvatiska ekosystem är i balans, bärkraftiga 
och förvaltas enligt ekosystemansatsen i syfte att 
generera samhällsnytta genom fiske och 
vattenbruk

MÅLOMRÅDE 3
– Kunskap och kommunikation 

HUVUDMÅL: 
Kunskapen om de akvatiska ekosystemen samt 
om fiskets och vattenbrukets samhällsnyttor har 
ökat och sprids genom informationsinsatser och 
utbildningar 



Livsmedelsstrategin 2020-2026
Utlysning 2021 -3,25 miljoner kronor
1. Lokalisering av vattenbruk – från nationell till lokal nivå

2. Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor

3. Förebyggande hälsoarbete och ökad djurvälfärd

4. Digitalisering av svensk vattenbruksproduktion

5. Reproduktion och produktion inför vidareuppfödning

6. Reproduktion och produktion inför utsättning i naturen

7. Utveckling av produktionstekniker och arter

8. Nutrition och foderutveckling

9. Nationell samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser

10. Marknadsåtgärder

11. Utbildningar och kompetenshöjning



Utlysning 2021

• 28 ansökningar

• 19,6 miljoner kronor

• 8 projekt har beviljats stöd

• 6,7 miljoner under 2021-2022



8 beviljade projekt (6.7 miljoner kronor)

• Förstudie för att öppna upp för produktionsområden av blåmusslor till livsmedel i 
sydöstra Sverige 

• Utbildningsinsatser för ökad djurvälfärd - webbaserade kurser i fisktransport, hantering 
och smittspridning

• Kunskapshöjande dialog och samverkan inom Sverige en progression

• Innovativ industriell symbios

• Ökad kunskap om kassodlingens miljöeffekter med fokus på fosfor

• Svenskt avelsprogram för varmvattenlevande arter del 2

• Produktionsplanering av ekologiska vattenbruksyngel

• Förstudie – Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för 
marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat



Handlingsplan för vattenbruk
Andra pågående aktiviteter

1. Regeringsuppdrag till Tillväxtverket (2019/0340) att genomföra åtgärder 
under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin. Förenkling genom 
utveckling av verksamt.se (koppling till åtgärder 4 samt 9).

2. Regeringsuppdrag till Tillväxtverket (2021/00171) att bidra till att 
förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan 
att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (koppling 
till åtgärder 4 samt 9).


