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Abstract 
The population of the Atlantic salmon in the Baltic Sea is threatened by substantial 
anthropogenic activities, and in practice, an action plan has been missing for almost a 
decade. A proposal for a multi annual action for the Baltic salmon stock was 
presented by the EU-commission 2011, this plan aimed to aid attempts of reaching a 
sustainable exploitation of the salmon stock, and to sustain the genetic integrity and 
diversity of the species. The main purpose of this thesis is to examine selected 
statements of opinion in regards of mentioned proposal, these statements are official 
recommendations carried out by concerned authorities and NGO’s, and have been 
delivered to the Swedish government. Content analysis will be used on the statements 
of opinion and the two interviews. The analysis shows that various actors are 
generally positive towards the proposal of a multiannual action plan, but 
disagreements and critique of proposed approaches tend to be dominant in several 
statements. This is very clear in terms of the phasing out of the salmon releases and 
the smolt production goals, which the proposal deals with. A large number of 
proposed measures and associated processes are very time consuming, and thus, 
changes in matters like these happen over extended periods of time. It is therefore of 
great importance that actions are put in motion long before the risks of reaching 
irreversible damages becomes evident. 
 
Sammanfattning 
Det atlantiska laxbeståndet i Östersjön är idag hotat, vilket är ett resultat av 
antropogen påverkan, och det har i praktiken inte funnits någon förvaltningsplan för 
laxen i Östersjön på nästan 10 år. Ett förslag gällande en flerårig förvaltningsplan för 
Östersjölaxen lades fram av EU-kommissionen 2011, vilken syftade til att bidra till ett 
hållbart nyttjande av laxen, och att den genetiska integriteten och variationen bevaras. 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka utvalda remissvar som framtagits efter 
förslaget. Remissvaren är officiella utlåtanden från berörda myndigheter och icke-
statliga organisationer, och som har framförts till regeringen. Innehållsanalysen 
kommer att användas i syfte att nå en fördjupning samt identifiera återkommande 
mönster och teman utifrån remissvaren och de två utförda intervjuerna. Analysen 
visar att många aktörer påvisar en generellt sett positiv inställning till förslaget, men 
meningsskiljaktigheter och kritik av föreslagna åtgärder och tillvägagångssätt 
karaktäriserar flera av remissvaren. Detta märks tydligt under förslagen gällande 
utfasning av utsättningar och smoltproduktionsmålen, där många åtgärds- och 
tillvägagångsförslag är mycket tidskrävande, och förändringar sker över längre 
tidsperioder. Det är därför av stor vikt att förändringsprocesser påbörjas långt innan 
man riskerar att nå en punkt där skadan blir oåterkallelig. 
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1. Inledning 
Den atlantiska laxen i Östersjön är en högt värderad resurs som delas av flertalet 
kustländer i området. Dammar, föroreningar, överfiske och rubbningar av sjöns 
ekosystem har resulterat i drastiska minskningar av det vilda laxbeståndet. Den 
Internationella fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC) gav därför ut en 
handlingsplan för Östersjölaxen 1997, vilken syftade till att återställa de numera små 
laxbestånden (Kulmala et al 2010). Handlingsplanen slutade formellt att gälla 2010, 
men teoretiskt sett så upphörde planens kraft 2005 i och med uppsplittrande av den 
Internationella fiskerikommissionen. Sedan dess har EU-länder, den regionala 
rådgivande nämnden för Östersjön (BSRAC) samt övriga aktörer och intressenter 
efterfrågat ett nytt förslag som ska kunna ersätta den utgångna handlingsplanen för 
lax (Europeiska kommissionen 2011). 
 
Undersökningar har pekat mot att ungefär 30 laxbestånd i Östersjön inte ligger inom 
ramen för de säkra biologiska gränserna, och därmed löper risk att reducera den 
genetiska mångfalden inom arten. Utan någon långsiktig plan för vildlaxens 
förvaltning så finns inga mål att sträva efter och inte heller någon förutsägbarhet 
gällande laxbeståndets utveckling (Europeiska kommissionen, 2011). För att kunna nå 
en punkt där exploateringen av fiskebestånden kan beskrivas som hållbar krävs 
långsiktiga målsättningar som ger fiskeindustrin en möjlighet att i större utsträckning 
kunna planera sin verksamhet. I dagsläget skiljer sig ofta den totala tillåtna mängden 
fångst (TAC) avsevärt från år till år, vilket bidrar med en viss osäkerhet och ökade 
svårigheter gällande fiskenäringens långsiktiga planering. En ytterligare förutsättning 
för att framgångsrikt kunna implementera långsiktigt hållbara förvaltningsstrategier 
handlar om fiskerisystemets karaktär och dess högst icke-linjära processer. En 
effektiv implementering av förvaltningsstrategier kräver att man tar fiskeriutövarnas 
reaktion i beaktning, deras stöd av valda strategier är oerhört viktigt (Haapasaari et al 
2007). 
 
Aps & Lassen (2010) menar att IBSFC, som satt i kraft under åren från 1974 till 2005, 
redan från början ansåg att ekologisk hållbarhet var en förutsättning för den 
ekonomiska framtiden för Östersjöns fiskenäring. Beslutsfattande parter tog 
vetenskapliga rekommendationer från det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) 
i beaktande när årliga gränser för TAC fastställdes. Under det tidiga 90-talet blev det 
dock tydligt att flera viktiga fiskebestånd var i dåligt skick och att kontrollen av 
fiskandet inte var godtaglig. Dessa observationer gav upphov till åtaganden av IBSFC 
som resulterade i bland annat laxförvaltningsplanen för Östersjön (1997), långsiktiga 
förvaltningsstrategier för torsk i Östersjön (1999) och långsiktiga 
förvaltningsstrategier för skarpsillsbeståndet i Östersjön (2000). Implementeringen 
utav dessa planer och strategier lades dock inte lika mycket tid och energi på, vilket 
innebar att de aldrig riktigt nådde sin fulla potential. 
Fiske har alltid varit en naturlig del av vårt samhälle men tillgången av fisk har stadigt 
minskat på grund av överfiske. Vissa menar på att EUs fiskepolitik har varit en 
bidragande faktor till överfisket som sker i Europa. Av de fiskebestånden som finns i 
Östersjön så beräknas ca 70 % av dem vara överfiskade (WWF 2013). Lax är en 
viktig fisk för EU och dess inlandshabitat är skyddad genom EUs vattendirektiv. 
Enligt WWF(2011) så håller den vilda laxen på att ta slut. Ett sätt att komma tillrätta 
med problemen med laxen i Östersjön kan vara Europaparlamentets och EU-rådets 



förslag som syftar till att kunna införa en bindande förvaltningsplan för laxens framtid 
i Östersjön. Detta förslag har kommit till efter påtryckningar från den rådgivande 
nämnden för Östersjön (BSRAC), medlemsstater och andra intressenter som har 
saknat ett förvaltningssystem för laxens framtid i Östersjön. 

1.1 Syfte/frågeställningar 

Denna studie syftar till att kritiskt granska olika aktörers förhållningssätt och vilka 
problem som de anser finnas med Europaparlamentets och Europarådets förslag nr 
2011/0206 (COD) om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön 
och det fiske som utnyttjar det beståndet ur ett svenskt perspektiv. Studien syftar även 
till att undersöka hur både inblandande aktörer och EU förhåller sig till en 
ekosystembaserad förvaltning och hur detta karaktäriserar sig i det empiriska 
materialet. 
För att studien skall kunna besvara syftet så har följande frågor utformats som en 
hjälp. 

• Vilka är de centrala problemområdena i förslaget enligt aktörerna? 
• Hur menar de olika aktörerna att man ska komma till rätta med de centrala 

problemen som finns? 
• Hur förhåller sig de olika aktörerna till en ekosystemansats, finns den 

närvarande, och i så fall hur resonerar de kring den? 

1.2 Avgränsningar: 

I vår studie har vi valt att lägga vårt fokus på Sverige eftersom det har varit större 
möjligheter för oss att komma i kontakt med intervjupersoner och dokument från 
olika organisationer som är kopplade till Europaparlamentets och Europarådets 
förslag nr 2011/0206 (COD). 
 
Förhållningssätt och perspektiv på frågan kommer endast att tas från inblandade 
organisationer och individer som representerar dessa. Denna avgränsning anses 
lämplig för att kunna uppfylla det syfte som formulerats samt besvara de angivna 
frågeställningarna. 

2. Vetenskaplig förankring 
Denna studie kommer att utgå ifrån en vetenskaplig förankring istället för som 
brukligt en teoretisk ansats. Det finns en god vetenskaplig grund som behandlar 
politisk hantering och förvaltning av marina ekosystem, och utöver detta så finns 
också ramverk gällande tillvägagångssätt och ansatser i termer av denna hantering. 
Dessa arbeten kommer att utgöra en grund för denna studie, vilket resulterar i att 
utgångspunkt främst består av en vetenskaplig förankring. Detta ger en stabil ansats 
att basera studien på. 
 
I denna studie kommer vi att utgå utifrån ett ekosystem-fokus vilket innebär att den 
undersökta variabeln (i detta fall laxen i Östersjön) sätts i ett större perspektiv. Detta 
har ansetts lämpligt då flera författare inom området menar att förvaltningsstrategier 
den senaste tiden har blivit mer ekosystembaserad, och vikten av relationerna mellan 



arter och ekosystem har tydliggjorts. Arter är högst beroende av den miljö de vistas i, 
och påverkas denna på något sätt så kommer arten i fråga oundvikligen också 
påverkas på ett eller annat sätt. Baserat på dessa resonemang så är det av oerhörd 
relevans att studera, reflektera och försöka förstå arter utifrån deras roller i 
ekosystemen, något som ekosystemansatsen ger stöd till. Utöver dessa grunder så tar 
flertalet aktörer i sina remissvar upp punkter som är starkt relaterade till ekosystemen 
som omger Östersjölaxen. 
 
Hammer (2009) menar att förvaltningsprioriteringar på senare tid börjat skifta och 
därmed givit ekosystemen i sin helhet ett större utrymme. Ekosystemansatsen som 
formulerats av de Förenta Nationerna (FN), Biodivsersitetskonventionen (CBD), 
lägger fokus på motståndskraftigheten hos ekosystem, hur mycket påverkan och press 
som systemet kan hantera och samtidigt bistå med varor och tjänster till den 
mänskliga välfärden. Ansatsen lägger dessutom stor vikt vid samhällets 
förutsättningar och kapacitet gällande hantering, anpassning och potential i relation 
till förändringar inom ekosystemen. Ekosystemtjänster i form av fisk, näringscykler 
och vattenflöden uppfattas ofta som gemensamma resurser och bedöms vara hotade. 
Östersjön, dess fiskeresurser och ekosystem nyttjas av nio omkringliggande nationer, 
och regleringen av fisket beror till stor del på institutionella ramverk som etablerats i 
syfte att främja ekonomiska intressen samtidigt som bevaringen av resurserna 
prioriteras. Ekosystemansatsen bidrar med ett ramverk som riktar sig mot 
beroendetillståndet mellan en specifik resurs, dess stödjande ekosystem och 
avvägningar som utförs av ett komplext samhälle. 
 
Processer som länkar samman ekosystem till dess arter är ofta komplexa och svåra att 
tydliggöra, en specifik händelse på en plats kan leda till oförutsedda konsekvenser, 
inte sällan långt ifrån den ursprungliga platsen och flera år senare. Med detta i åtanke 
kan ekosystemansatsen beskrivas som ett kraftfullt verktyg för integrerad förvaltning 
och hantering av land, vatten och levande resurser samtidigt som konservation och 
hållbart nyttjande på ett rättvist sätt främjas. Ansatsen kräver ett adaptivt 
förhållningssätt och en förståelse för ekosystemens komplexitet och deras högst 
dynamiska processer och funktioner. Kunskap och förståelse inom området är långt 
ifrån fulländat, och förutsättningar består av att kunna ge respons till osäkerheter och 
ta lärdom av misstag. Ekosystemansatsen består av 12 principer, utifrån vilka analys 
kommer att genomföras i relation till frågan om laxfisket i Östersjön (The Secretariat 
of the Convention on Biological Diversity 2004) 
 
Hughes et al (2005) är inne på samma spår, man menar att förvaltningen av marina 
resurser på senare tid förändrats. Istället för att lägga huvudfokus på resursen i sig (ex. 
lax) och dess antal, så förespråkas ett bredare perspektiv där hela det marina 
ekosystemet och dess funktioner tas i beaktning. Den ökade förståelsen för 
människans beroende av ekosystem för social och ekonomisk utveckling har 
resulterat i att vetenskapsområdena marinekologi, fiskebiologi och samhällsvetenskap 
har rört sig närmare varandra. Detta paradigmskifte, som man väljer att kalla det, 
leder till förändrade uppfattningar av tid och rum inom frågan. Istället för att fokusera 
på en specifik art så ses de processer som stödjer förnyelsen och reproduktionen av 
arten som lika oumbärliga. Utan att explicit använda termen, så är resonemangen 
väldigt snarlika de som definierar ekosystemansatsen, och det är med dessa grunder 
som följande analyser och reflektioner kommer att utföras. 
Ovan nämnda principer illustreras nedan 



1. Målen gällande förvaltning och hantering av land, vatten och levande resurser 
handlar om samhälleliga val 

2. Förvaltning bör decentraliseras till den lägsta lämpliga nivån 
3. De ansvariga för förvaltning av ekosystem bör ta effekter och konsekvenser 

(faktiska och potentiella) på närliggande och andra ekosystem i beaktning. 
4. Vid identifiering av potentiella nyttor som kan dras från förvaltning av 

ekosystem, så finns oftast ett behov av att förstå och hantera ekosystem i en 
ekonomisk kontext. En sådan typ av ekosystemförvaltning bör: 

a.) Förminska de marknadsförvrängningar som negativt påverkar den 
genetiska mångfalden; 

b.) Korrigera incitament som främjar konservation av biodiversitet och 
hållbart nyttjande; 

c.) Internalisera kostnader och fördelar inom ekosystemet i fråga i rimlig 
utsträckning. 

5. Konservation av ekosystemens struktur och funktioner i syfte att bibehålla 
dess tjänster bör vara ett prioriterat mål i ekosystemansatsen 

6. Ekosystemen måste hanteras inom gränserna för deras funktioner 
7. Ekosystemansatsen bör nyttjas vid lämplig nivå gällande tid och rum 
8. Identifiering av de varierande tidsskalorna och fördröjningar som 

karaktäriserar processer inom ekosystem, målen gällande hantering av 
ekosystem bör vara långsiktiga 

9. Förvaltning måste inse att förändringar är oundvikliga 
10. Ekosystemansatsen bör söka en lämplig balans mellan integrering, 

konservation och nyttjande av biologisk diversitet 
11. Ekosystemansatsen bör dra nytta av alla typer relevant information, så som 

vetenskaplig- och lokal kunskap, innovation och praxis 
12. Ekosystemansatsen bör inkludera alla typer av relevanta sektorer i samhället 

och vetenskapliga discipliner 
 
Detta ekosystembaserade perspektivet kommer under analysen att på ett kritiskt sätt 
knytas samman med både aktörer och förslaget i syfte att ytterligare nyansera frågan. 
Både synsätt och resultat från Hammer (2009) och Hughes et al (2005) kommer att 
presenteras, diskuteras och appliceras på frågan. Det faktum att två olika källor till 
förankringen nyttjas borde rimligtvis leda till att risken att man totalt låser fast sig vid 
en teori minskar. Detta kompletteras ytterligare av CBDs 12 fastställda principer 
(ovan illustrerade) som syftar till att ge stöd vid ekosystembaserade angrepssätt, och 
bidrar med något konkret att förhålla sig till. Dessa 12 principerna kommer att bidra 
med riktlinjer för att ge oss ögon att undersöka aktörernas förhållningssätt till 
förslaget samt att ge oss möjligheten att stärka våra resonemang i analysen och 
slutsatserna.  

3. Bakgrund 
Sedan 2010 har det inte funnits en bindande förvaltningsplan inom EU för 
laxbeståndet i Östersjön. Nedan så kommer allmänna observationer och problem som 
är relevanta för förslaget och laxen att presenteras. 

 



3.1 Laxen som art 

I Östersjön lever den atlantiska laxen under väldigt annorlunda förutsättningar i 
jämförelse med laxen i Nordatlanten. Klimatvariationer, hydrologiska och 
hydrografiska processer är några av de faktorer som skiljer dem åt. Dessa faktorer har 
starka influenser på Östersjön och dess temperatur och vattenflöde. I sin tur har dessa 
faktorer en stor påverkan på fiskebestånden. Alla dessa processer har resulterat i en 
relativt låg mångfald gällande fiskelivet i Östersjön. Antropogen påverkan som skakar 
om det marina ekosystemet i sin helhet består främst av föroreningar och 
övergödning. Nämnda faktorer har lett till att laxen i Östersjön lever i ett oerhört 
instabilt ekosystem, och därmed fått erfara stora variationer gällande beståndsmängd 
både kort- och långsiktigt. Majoriteten av forskarvärlden är överens om att 
variationerna är kopplade till mortaliteten av lax som befinner sig i smolt eller post-
smolt stadiet, men försök att identifiera övergripande orsaker till detta har hittills 
konstaterats vara mindre framgångsrika (Salminen, 2002).  
 
Innan antropogena handlingar ledde till förändringar i laxens livscykel så ynglade den 
baltiska laxen i över 60 floder, varav 40 lokaliserade i Sverige. Under 1900-talet 
minskade laxbestånden avsevärt på grund av fördämningar och föroreningar, detta 
blev särskilt tydligt under 1940-talet då vattenkraftsutbyggnaden i Sverige tog fart. 
Av de 44 naturligt förökande laxbestånden i de nordliga floderna som mynnar ut i 
Bottniska viken kan endast 12 av dessa återfinnas i det vilda. Smoltproduktionen i de 
nordliga floderna har beräknats nå upp till endast 20-25 % av sin potential. Dessa låga 
siffror misstänks vara en konsekvens av fiskesektorns intensiva exploatering som 
satte igång under 1950-talet. Även floder som mynnar ut i Östersjöns huvudbassäng 
ligger långt under sin potential i termer av smoltproduktion. Orsaken till detta tros 
dock inte handla om överfiske, utan snarare föroreningar som resulterat i en 
kvalitetsförminskning av laxens uppfödningshabitat. De baltiska vildlaxbeståndens 
läge är kritiskt, nästintill alla bestånd har på något sätt fallit offer för de konsekvenser 
som antropogena aktiviteter genererar (Karlsson & Karlström 1994).   

3.2  Vad finns det för hot mot laxen 

Enligt EU-kommissionen(2009) så finns det sex primära hot mot laxens framtid 
 
1. Habitatförändringar 
 
Laxen är väldigt beroende av älvar och floder med bra fall för att kunna överleva. På 
senare år har dessa floder och älvar förändrats och i vissa fall försvunnit i 
Östersjöområdet på grund av människors utveckling av områdena. När man bygger 
vattenverk och liknande i älvarna och floderna så förändrar man vandringsvägarna för 
laxen. Även när man breddar och ändrar sträckningen för floderna så har bra habitat 
för laxarna försvunnit. 
 
2. Dålig vattenkvalité i vattendrag 
 
Övergödning är ett stort problem i Östersjön och det påverkar vattendragen genom att 
syret i vattendragen minskar. Laxen är väldigt känslig till förändringar i 
vattenkvalitet. Går pH ner till 6,3 eller lägre i vattendraget så är laxen en hotat art. 



Detta har indirekt lett till att öka pH genom kalkning av vattendragen och sjöar i 
Sverige. 
 
3. Genetisk förändring och utsättning 
 
I Östersjön så finns det två stora hot mot mångfalden ur ett genetiskt perspektiv: 
I många sjöar, vattendrag och floder så finns det vildlax, odlad lax och i vissa fall 
havsöring, detta bidrar till att de ursprungliga genetiska arvsanlagen späds ut och 
därmed så minskar chanserna till att ha starka laxbestånd 
Genom att laxbeståndet minskar så minskar även det genetiska materialet. 
Det menas på att om det genetiska kraften minskar så minskar även möjligheten att 
kunna anpassa sig till miljöförändringar i naturen. 
 
Det andra hotet handlar om att utifrån den gamla IBFSC Salmon Action Plan så har 
man satt ut mängder med laxyngel, stirr och smolt i floder och älvar där all lax 
nästintill var utdöd. Detta har bidragit till att det nästa släpps ut 6-7.000.000 smolt 
runt Östersjön årligen. Detta är ca tre gånger mer än den naturliga smoltproduktionen 
släpper ut årligen. 
 
4. Smoltens överlevnad i havet 
 
Under de senaste 10-15 åren så har smolten som har tagit sig ut till havet minskat 
ganska kraftig. År 2005 så låg överlevnadsprocenten för odlad smolt på 10 % och för 
vildsmolten så låg överlevnadsprocenten på ca 15 %. Dessa nivåer är väldigt låga om 
vi jämför med nivåerna i början på 1990-talet, då var överlevnadsprocent för smolten 
dubbelt så hög. 
 
5. M74-syndromet 
 
M74 syndromet är en reproduktionssjukdom som leder till hög dödlighet hos ynglen 
både hos vilda och blandade bestånd. Av de unga laxarna som dog mellan åren 1992-
1996 så är 50 % av dessa relaterade till M74-syndromet. Under senare år så har 
dödsfall relaterade till M74-syndromet minskat. Man kan inte riktigt säga vad det är 
som driver utvecklingen av M74-syndromet men det som man kan säga är att det är 
kraftiga variationer av dödlighet som är relaterad till M74-syndromet och därför är det 
ett problem för laxens framtid. 
 
6. Dioxin 
Ett annat problem som finns är att halterna av dioxin och andra ämnen ökar i laxen ju 
äldre den blir. Just i Östersjön så innehåller de äldre laxarna halter av dioxin som är 
högre än EUs tillåtna gränser. Just hanteringen av lax med höga halter dioxid 
påverkar de totala bestånden av lax runt Östersjön genom att de krävs tillstånd, hur 
priserna är, hur fiskarna behandlar lax med höga halter av dioxin. 

3.3 Tidigare förvaltningsplan 

IBSFC lät, som nämnts ovan, en förvaltningsplan för laxen sättas i verk 1997-2010. 
Målet med denna plan var att: 

• Förhindra utrotning och vidare utarmning av de vilda laxbestånden 



• Öka vildlaxens smoltproduktion till åtminstone 50 % av den potentiella 
produktionskapaciteten till 2010 

• Behålla fiskenivåerna så höga som möjligt, samtidigt som smoltproduktionen 
kunde återhämta sig 

• Återetablera laxbestånd i potentiella laxälvar 
 
Denna lax-förvaltningsplan gällde främst för Östersjön, och inte till lika stor del de 
nationella vattendrag som dock är oerhört viktiga för laxen. Detta berodde på att 
IBSFC helt enkelt inte kunde styra över vad som skedde på nationellt territorium, och 
fick istället därför nöja sig med att ge rekommendationer (Aps & Lassen, 2010). 
Målet gällande 50 % smoltproduktion av älvarnas potential uppfylldes inte på 
samtliga platser, vilket man misstänker bero på att målen helt enkelt var för 
optimistiska (Baltic Sea Regional Advisory Council 2007). Aps & Lassen (2010) 
menar dock att detta berodde på att IBSFC inte räknat med faktorer som 
beslutsöverfiske och implementationsöverfiske. Beslutsöverfiske sker när 
avtalsslutande parter avsiktlig väljer att lägga vetenskapliga råd åt sidan och sätta 
högre kvoter än vad som kan uppfattas som hållbart. Implementationsöverfiske är vad 
som händer när restriktioner och kvoter inte upprätthålls och övervakas på lämpligt 
sätt. 

4. Material och Metod 

4.1 Material 

Internationell lagstiftning som upprättas av EU utarbetas vanligtvis av EU-
kommissionen, som lägger fram förslag som senare granskas av både ministerrådet 
och EU-parlamentet. Förslaget skickas också till EU-ländernas regeringar och 
parlament. Därefter görs ett ställningstagande kring förslaget, och för att det ska gå 
igenom så krävs ett godkännande från både EU-parlamentet och ministerrådet 
(Sveriges Riksdag, 2013). 
 
Vi har tänkt utgå från följande EU-direktiv: förslaget från EU - 2011/0206 (COD), för 
att kunna göra en analys av laxens framtid i Sverige och Östersjön. 
Eftersom det under ett antal år saknats en förvaltningsplan kring laxen i Östersjön så 
skapades detta förslag för att just upprätta en flerårig förvaltningsplan för laxfisket i 
Östersjön. EU vill genom denna plan se till att det finns en bevarandestatus för hela 
Östersjöbeståndet, det gäller även laxälvarnas bestånd som är gynnsamma och att det 
skapas förutsättningar för att lax-resursen utnyttjas på ett såpass hållbart sätt som 
möjligt. Just för det hållbara utnyttjandet av laxbestånden i Östersjön så menar 
förslaget att det ska ske inom principen för maximal hållbar avkastning och förslag 
ska hjälpa till att upprätthålla den genetiska intrigiteten och dess mångfald i 
Östersjöns laxbestånd. 
 
Remisser är ett vanligt förekommande fenomen inom beslutsfattande hos riksdag och 
regering i Sverige. I regeringsformen under 7kap. 2§ så står det följande ” Vid 
beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden 
inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle 
lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig”. 



Meningen med remisser av olika slag är att regeringen vill få kunskap kring 
eventuella konsekvenser som förslaget kan leda till om det godkänns 
(Regeringskansliet 2003). De remisser som vi kommer använda oss av i studien har 
valts utifrån en lista på 37 remisser som finns tillgängliga hos regeringen 
(Landsbygdsdepartementet 2012). Dessa valdes utifrån att vi ville ha en spridning av 
olika grupper och där har vi statliga organisationer, miljöorganisationer av olika slag 
och storlek. Samtliga remissvar som valts ut har ansetts innehålla material som är 
lämpligt att basera studien på. På grund av den stora spridningen av olika 
organisationer så har vi fått fram en bild över situationen i Sverige gällande förslaget. 
Urvalet är inte direkt baserat på några vetenskapliga grunder, utan gjordes med 
kännedom gällande tidsramar och avsedda metoder. Flera remissvar saknade innehåll 
i koppling till frågan och där menade man endast att man inte hade några 
kommentarer till förslaget, andra remissvar var oerhört kortfattade och ansågs därför 
inte besitta tillräcklig substans för att vara lämpligt material för en kvalitativ 
innehållsanalys. Tidigare erfarenheter av vissa aktörer kan säkerligen ha påverkat 
urvalet på något sätt, då man undermedvetet associerar vissa aktörer med vissa frågor, 
vilket möjligtvis resulterade i att sammansättningen av aktörer kanske skulle sett 
annorlunda ut om samtliga av dessa varit okända för oss vid urvalsprocessen.  
 

Remissvar från 10 olika organisationer både statliga och icke-statliga organisationer 
enligt listan nedan. 
 
Världsnaturfonden (WWF) 
WWF är en oberoende organisation som arbetar för miljö och natur, och är aktiva på 
många platser runt om i världen. Organisationen är verksam inom frågor som gäller 
exempelvis bevaring av biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser, 
minskad mängd föroreningar och mindre ohållbart konsumerande (WWF 2014). 
 
Länsstyrelsen Norrbotten 
 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som agerar likt en regional länk mellan å ena 
sidan människor och kommun, å andra sidan regering, riksdag och andra myndigheter 
(Länsstyrelsen Norrbotten 2014b). Länsstyrelsens uppdrag handlar främst om att 
arbeta för en utveckling där tillväxt, miljö och goda levnadsvillkor integreras, vilket 
sammanfattas som ett regionalt arbete mot hållbar utveckling (Länsstyrelsen 
Norrbotten 2014b). 
 
Älvräddarnas samorganisation 
 
Älvräddarnas samorganisation är en ideellt arbetande organisation som strävar efter 
att vattenkraftverk ska miljöanpassas, att all ny utbyggnad av kraftverken ska stoppas 
och att mindre kraftverk som endast producerar en mindre mängd el ska demoleras. 
Älvräddarna arbetar genom att informera politiker, myndigheter och allmänheten, och 
genom att delta i bland annat olika typer av samråd och seminarier (Älvräddarna 
2014). 
 
 
 
 



Sportfiskarna 
 
Sportfiskarna är en förkortning är som står för Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund och de är en ideell organisation som har en demokratisk struktur. 
Målet med deras verksamhet är att arbeta för det fisket som finns ska vara bra och att 
det ska ske i friska och rena vatten som innehåller friska bestånd (Sportfiskarna 
2014). 
 
Naturskyddsföreningen 
 
Naturskyddsföreningen är en ideell medlemsförening med ca 203 000 medlemmar 
som idag är Sveriges största miljöorganisation. Deras viktigaste arbetsområden 
omfattar klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk. De arbetar även på en global 
nivå, i dagsläget så stödjer de ca 60 olika miljöorganisationer i olika delar av 
världen(Naturskyddsföreningen 2014). 
 
Coalition Clean Baltic (CCB) 
 
Coalition Clean Baltic är en internationellt sammansatt förening som är icke-
vinstdrivande och politiskt obunden. Föreningen arbetar för främjandet av åtgärder 
och planer som syftar att skydda och förbättra Östersjöns miljö och dess naturresurser. 
Detta görs främst genom lobbying, information, miljöutbildning, samarbetsprojekt 
och att stödja övriga aktiva organisationer inom frågan (Coalition clean baltic 2014). 
 
Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) 
 
HaV är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Deras mål som 
miljömyndighet är att vara stödjande, pådrivande och samlade när det handlar om 
miljöpolitiken. Vidare så arbetar HaV med att skapa en hållbar förvaltning av 
fiskeresurserna (Havs-och vattenmyndigheten 2014). 
 
Karlstads universitet (KaU) 
 
Karlstads Universitet syftar till att bidra till internationell, regional och personlig 
kunskapsutveckling, och arbetet sker i nära samverkan med näringsliv och offentlig 
verksamhet. Universitetets verksamhet beskrivs som en balans mellan akademisk och 
samhällsinriktat arbete (Karlstads Universitet 2014). 
 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
 
SLU är ett universitet som genom sin forskning, utbildning och miljöanalys försöker 
bidra till en god livskvalitet och en ökad tillväxt. Deras fokus ligger på genresurser 
och bioteknik, klimat, ekosystemförändringar, naturresursförvaltning, 
samhällsplanering, hållbar utveckling av land och stad samt djurs och människors 
hälsa.  Deras vision är att SLU ska vara ett universitet i världstoppen gällande livs- 
och miljövetenskaper (Sveriges lantbruksuniversitet 2014). 
 
Svensk Energi 
 



Svensk Energi är en branschförening för ungefär 380 företag, vilken arbetar för att 
förbättra medlemsföretagens förutsättningar och att understryka elens vikt i dagens 
samhälle och dess utveckling och utmaningar som exempelvis klimathot. Man syftar 
också att agera centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning såväl 
internt som externt (Svensk Energi 2012). 
 
 
Vidare så har vi genomfört två semistrukturerade telefonintervjuer med Havs- och 
Vattenmyndigheten samt Sportfiskarna. 

4.2 Val och motivering av material 

För att på ett flerdimensionerat sätt kunna analysera inblandade aktörers 
förhållningssätt till förslaget så har två olika typer av empirimaterial ansetts 
användbara. Remissvaren kommer att utgöra den empiriska grunden, och bidrar med 
flera olika typer av skildringar gällande förslaget och lax-förvaltning. Majoriteten av 
dokumenten är dock från 2011, och därför togs beslutet att komplettera dessa med 
intervjuer, som förväntades bidra med en fördjupning av synpunkter och yttranden 
vilka i dagsläget då skulle vara högst aktuella. 
Vid valet av intervjupersoner identifierades organisationer som ansågs lämpliga 
utifrån att de kommer från olika delar av samhället och borde därför ha varierande 
förhållningssätt gentemot förslaget, vilket rimligtvis borde bidra med en mer 
nyanserad bild i vår studie. Dessa organisationer bestod av Sportfiskarna, Havs-och 
Vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, WWF och Landsbygdsdepartementet 
(Eskil Erlandsson). Vissa av de identifierade organisationerna hänvisade till att det 
fanns tillräckligt utförliga utlåtanden i remissvaren och andra svårigheter i att skapa 
en kontakt och i vissa fall ovilja att genomföra intervjuer ledde till att vi genomförde 
intervjuer med Sportfiskarna och Havs- och Vattenmyndigheten. 

4.3 Metod 

För att genomföra denna studie så har vi tänkt kombinera två olika metoder 
Kvalitativa intervjustudier och en kvalitativ innehållsanalys. Detta för att vi skall 
kunna undersöka de ledande dokumenten för arbetet samt analysera dessa 
tillsammans med de genomförda intervjuerna som gjorts med personer som arbetar 
med direktivet i praktiken för att för en total översiktsbild över situationen i Sverige. 

4.3.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är ett sätt att analysera texter på ett systematiskt sätt, inom 
forskningen så används innehållsanalysen för att kunna utläsa och dra validerade 
slutsatser och svar utifrån olika texter. När det gäller vad som egentligen är 
innehållsanalys så finns det tre olika definitioner:   

1. Att innehållet ska koncentreras till en text 
2. Att man försöker läsa ut källans egenskaper utifrån en text 
3. Att ur ett forskningsperspektiv få informationen i texten att växa fram efter ett 

specifikt ramverk 
Alla dessa definitioner leder till olika sätt att se på innehållsanalysen och därmed 
olika analytiska perspektiv. I denna studie så kommer vi använda oss av alla tre 



definitioner för att få en så pass bra helhetsbild av situationen som möjligt 
(Kirppendorff 2004). 
Vi har valt att utgå ifrån Kirppendorffs (2004) metod kring innehållsanalys vid 
analysen av textmaterialet. 
I denna metod så finns det sex olika delar som måste genomföras. 

1. Sortering av de empiriska data som ska analyseras i studien 
2. Formulering utav ett syfte eller en frågeställning som ska försöka bevaras 

utifrån materialet som ska analyseras 
3. Vilket sammanhang sätter man in materialet i 
4. Ett analytiskt ramverk som synliggör analytikers kunskap inom 

sammanhanget 
5. Detta steg är grunden i innehållsanalysen, man försöker besvara 

forskningsfrågan 
6. I sista steg så försöker man göra en validering av resultatet, detta görs som ett 

berättigande av innehållsanalysen. Ett sätt att försöka öka säkerheten av sina 
resultat och slutsatser 

Dessa punkter är ett generellt ramverk, så för att detta ska passa vår studie så har vi 
genomfört en tolkning av dessa, vilket resulterat i de steg som följts under analysen av 
texterna. Se tabell 1. 
 
Tabell 1: En analysmodell 

Steg Beskrivning 

Val av data/material Ett urval av lämpligt material och data plockas ut 

Formulering av 
frågeställning 

Frågeställningen söker man att besvara under bearbetning av 
utvalda texter 

Kontextsättning Det är inom kontextens ramar som resonemang och budskap 
sätts. Vi valde att kombinera punkt 3 och 4 under denna punkt 

Besvarande av 
frågeställning 

Frågeställning besvaras genom slutsatser som dras utifrån 
bearbetning av texten 

Validering 
 

Resultaten av analysen valideras i ett försök att identifiera 
eventuella felkällor 

 
För att komma fram till olika teman och mönster i remisserna så använde vi oss av en 
rad frågor (se bilaga 1). Dessa frågor gav oss en bred ingångspunkt till remissernas 
innehåll. Eftersom remisserna är av varierande karaktär så var det viktigt att utforma 
frågor som har en öppenhet som gör att de är applicerbara på alla remisserna.  

4.3.2 Intervjumetodik 

Om man tittar på intervjuer rent allmänt så betyder ordet intervju “utväxling av 
synpunkter” mellan två individer som pratar om ett givet tema (Kvale 2002). Man kan 
säga att intervjuer är till för att få fram information kring hur olika personer ser på 
olika situationer. Just den kvalitativa intervjun är utmärkt för att ge en inblick i 
informantens tankar, egna erfarenheter och känslor (Dalen 2005). Det finns en rad 
olika intervjumetoder att välja mellan. När man väljer vilken metod som man skall 



använda sig av under studien så måste man ha i åtanke vilket tema som ska 
undersökas och vilken målgrupp som är i fokus (Dalen 2005). När det kommer till 
den kvalitativa forskningsintervjun så beskriver Kvale (2002:15) detta väldigt bra 
genom följande citat: “Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen 
från intervjupersonens synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta 
fram deras livsvärld, innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar”. 
 
När det gäller tolkning av intervjuerna så finns det enligt Dalen (2005) några punkter 
att tänka på. Först så måste forskaren (i detta fall vi) undersöka informantens 
berättelser och uttalanden, vilket byggs på de direkta påståenden och yttranden som 
informanten gör. Tolkningen får en utveckling genom att forskaren kopplar ihop den 
med det empiriska materialet som finns. När man tolkar det empiriska materialet så 
finns det olika sätt att göra det på, men något som är gemensamt är att man går in för 
att tolka materialet. Detta kommer utifrån att människor bygger sin sociala verklighet 
och därför ger en mening till sina erfarenheter. Utifrån detta så blir inte verkligheten 
enkelspårig utan det finns en rad olika vägar i verkligheten. Vilken väg som tas beror 
på hur aktören ser sin verklighet. 
 
De intervjuade aktörerna var som ovan nämnts Havs- och Vattenmyndigheten och 
Sportfiskarna.  På HaV kom vi snabbt i kontakt med en person som ansågs lämplig 
för intervju, då denna person hade varit i ganska mycket kontakt med förslaget. Från 
Sportfiskarna lyckades vi upprätta en dialog med en person som arbetade inom 
organisationen, och också genomfört en hel del arbete i koppling till förslaget, och 
ansågs därför vara en passande intervjukandidat. För att genomföra dessa intervjuer 
behövde en intervjuguide upprättas, och vi ansåg att en semistrukturerad sådan borde 
vara bäst lämpad för ändamålet (Se bilaga 2). I och med att syftet främst var att få en 
bild av vad organisationerna uppfattade som mest viktigt och problematiskt, så 
strukturerades frågorna ganska öppet. Detta borde rimligtvis vara en strategi som 
fungerar bäst då intervjupersonen besitter relativt god kunskap och förståelse för 
området som diskuteras, något som vi ansåg intervjupersonerna uppfyllde.  
 
Intervjuerna skedde som ovan nämnts, per telefon, på grund av tids- och resursbrist. 
Telefonintervjuer medför vissa risker som man inte behöver oroa sig över lika mycket 
om intervjun skulle genomförs i fysisk närvaro, exempelvis finns risken att tekniska 
problem uppstår, brus, dålig täckning och låg batterinivå kan störa intervjun. Man får 
inte heller chansen att tolka kroppsspråk och gestikuleringar, och man kan inte veta 
om resultatet av intervjun hade blivit detsamma om den genomförts i fysisk närvaro. 
Båda intervjuerna spelades in, med samtliga parters medgivande, och transkriberades 
i efterhand. Transkriberingen systematiserades och tematiserades sedan, och de mest 
relevanta delarna i relation till denna studie plockades ut och används i analysen 
nedan. 

4.3.3 Metodreflektion 

Innehållsanalysen baserades på Kirppendorffs (2004) metod, och tolkades samt 
tillämpades på empirimaterialet. Denna metod styrs till viss mån av subjektiva 
tolkningar, som påverkas av forskningspersonens tidigare erfarenheter, bakgrund etc., 
därav bör ett kritiskt förhållningssätt appliceras på tolkat material.   
 



Intervjuerna tog plats i ett relativt tidigt stadie av studien, vilket innebar att en full 
förståelse för området inte hade utformats. Detta var dock nödvändigt med tanke på 
de tidsbegränsningar under vilka arbetet tog plats, om mer tid hade funnits så hade 
kanske intervjuerna bokats in ett par veckor senare och resulterat i en mer djupgående 
dialog. 
 
Det metodval som gjordes baserades på att vår tidigare kunskap om området var 
ytterst liten och därför var vi tvungna att utgå från ett väldigt brett perspektiv eftersom 
vi inte visste vad vi skulle få fram ifrån det empiriska materialet. Med hjälp av 
Kirpperndorffs (2004) metod av kategorisering så fick vi fram de viktigaste områdena 
i förslaget utifrån remisserna. Hade vi haft en bättre förståelse för ämnesområdet från 
start så hade vi eventuellt haft en djupare kategorisering än idag.   
 
Utifrån de materialvalen vi gjorde och speciellt eftersom vi bara genomförde två 
intervjuer så finns risken att studien kan sakna vissa delar. Vi fick inte den aktuella 
framtoningen som var vår tanke från början. Hade vi genomfört de intervjuer som vi 
hade tänkt från början så hade vi kunnat ha ett mer omfattande empirisk material och 
därmed kunnat dra mer aktuella och säkrare slutsatser än idag. De organisationer som 
blivit intervjuade har en större möjlighet att komplettera sitt remissvar och därmed har 
vi kunnat dra djupare slutsatser av deras reflektioner. Detta resulterar i att jämförelser 
mellan aktörer blir aningen ojämn.  
 

4.3.3.1 Reliabilitet, Validitet och Etik 
 
Trost (2010) menar att reliabilitet innebär att en mätning kan anses vara stabil, att den 
inte påverkats av några slumpmässiga faktorer. Detta handlar om att förutsättningar 
vid exempelvis intervjuer är desamma för samtliga intervjutillfällen, något som i 
denna studie tagits i åtanke vid förberedelser av intervjuerna. Detta utfördes i form av 
att samma frågor ställdes, båda intervjuerna genomfördes via telefon, och de tog plats 
mycket nära varandra i tid. Om en mätning kännetecknas av en hög reliabilitet så 
innebär det att mätningen kan genomföras igen med samma resultat, detta leder dock 
till en viss problematik i koppling till kvalitativa intervjuer. Eftersom att det 
förutsätter att omständigheterna är statiska och inte förändras med tiden, vilket 
inkluderar intervjupersonen och dennes tankar och uppfattningar. Trost (2010) 
argumenterar vidare för att människor är långt ifrån statiska, utan snarare motsatsen. 
Detta är något man helt enkelt får räkna med i kvalitativa intervjuer, och även om det 
är svårt att påvisa en hög reliabilitet för denna metod så kommer den samtidigt med 
många fördelar.  
 
Bryman (2011) menar att validitet handlar om att säkerställa att de slutsatser som dras 
utifrån en studie eller undersökning är rimliga. Vidare så menar Johanessen & Trufte 
(2003) att det handlar om att undersöka hur väl den metoden som studien använder 
sig av besvarar studiens syfte. Eftersom studien utgår ifrån en etablerad metod för 
kvalitativ innehållsanalys (Krippendorff, 2004) som tar validiteten i beaktning så 
borde utrymmet för validitet i logiska resonemang öka. 
 
De etiska grunder som forskningen bygger på är att informanten ska ha information 
som är relevant för studiens syfte och att de är med på en frivillig basis. De har även 



rätten att styra sin egen medverkan i studien. Alla informanter i studien ska behandlas 
med så pass stor konfidentialitet som möjligt (Bryman 2011). 
Vid intervjuerna så har varje intervju avslutas med “har du något att tillägga?” för 
att informanten ska ha möjligheter att förtydliga eller klargöra sitt resonemang. Vi har 
valt att inte benämna informanterna med namn eller yrkestitel på grund av att det inte 
anses vara relevant för studien, istället refereras informanterna till som representant 
för respektive organisation. Detta beror på att vi inte är intresserade utav vad den 
enskilda personen säger utan vad organisationen säger, och samtidigt så förblir 
informanten anonym inför läsaren. 

5. Analys 
De analyser som utförts av materialet tyder på att det finns många olika åsikter om 
hur förvaltningen av Östersjölaxen bör ske, och trots att många aktörer fokuserar på 
samma områden i förslaget, så skiljer sig ofta uppfattningarna om problemets karaktär 
och lämpliga lösningar. Utifrån de tematiseringarna som har gjorts av det empiriska 
materialet så har fyra kategorier varit genomgående. Vi kommer börja med att 
analysera kompensationsutsättningarna eftersom detta är en viktig punkt som 
återkommer i remisserna från de olika aktörerna. Vi kommer sedan att gå vidare med 
smoltproduktionsmålen som är en viktig del i att stärka laxbestånden i Östersjön och 
dess kringområden. Ett problem som finns med laxbestånden idag är de höga nivåer 
av postmoltdödlighet och detta är något som har uppmärksammats av en rad aktörer 
och därför kommer denna punkt att analyseras. För att avsluta analysen så kommer vi 
att knyta tillbaka till den vetenskapliga grunden i denna studie för att undersöka hur 
de olika aktörerna förhåller sig till den ekosystemansats som förslaget baseras på.  
 

5.1 Kompensationsuttsättningar 

 

5.1.1 Vad innebär kompensationsuttsättningar? 

 
Utsättningar av lax innebär att man släpper ut odlad lax i älvarna, där syftet är att 
laxen ska livnära sig på redan befintliga näringskällor och bidra med ett ökat antal i 
det totala laxbeståndet. Detta förutsätter att den lax som sätts ut är “vild” nog att klara 
sig i älvarna, något som visat sig inte alltid vara fallet enligt Fiskeriverket (2007), som 
menar att den domesticerade laxen inte lämnar odlingsprocessen opåverkad. Enligt 
miljöbalken 11 kap. 8§ så ska den som bedriver vattenverksamhet själv finansiera, 
organisera och implementera lämpliga åtgärder som motsvarar den grad av skada som 
eventuellt åsamkas på fiskelivet i området till följd av verksamheten. Dessa åtgärder 
sker ofta i form av just kompensationsutsättningar, och i Europarådets förslag så 
rekommenderar man att dessa utsättningar ska fasas ut över en period av sju år, vilket 
i remissvaren blivit ett av de större föremålen för diskussion. Dessa utsättningar 
misstänks påverka de vilda laxbestånden. Fiskeriverket (2007) menar exempelvis att 
den odlade laxens egenskaper över tid kan förändras av de onaturliga förhållandena 
som råder inom odlingsmiljön. Detta kan leda till att den utsatta laxen inte klarar av 



de naturliga förhållandena som den ställs inför, och studier har visat på att den utsatta 
laxen i vissa fall varit fullständigt inkapabel till att fullfölja sin sedvanliga livscykel. 
På grund av att individer av en viss population ofta är anpassade till sin hemmiljö så 
kan utsättningar av odlad lax leda till hybridisering och att viktiga genetiska 
egenskaper går förlorade.  
 

5.1.2 Aktörers ställningstagande mot en utfasning av 
kompensationsuttsättningar 

 
En fråga där majoriteten av de undersökta aktörerna är överens handlar om vad som 
bör göras med just kompensationsutsättningarna av lax. De flesta aktörer beskriver att 
en utfasning av dessa utsättningar är något att sträva efter, men ifrågasätter EU-
kommissionens tidsramar och angreppssätt. Länsstyrelsen Norrbotten, Svensk Energi 
och Sportfiskarna är de tre aktörer som starkast verkar motsätta sig detta förslag, 
medan de flesta aktörer ändå bekräftar potentialen av en utfasning så är dessa tre 
aktörer genomgående kritiska till detta. Att Svensk Energi är så pass negativt inställda 
är kanske inte någon större överraskning, då organisationen mycket väl kan vara 
oroliga över att vattenkraftverksamhetens ansvar kan förstoras i form av ytterligare 
kompensationsåtgärder. Detta tar sig uttryck i att de känner sig åsidosatta under 
processen kring laxförvaltningen, att deras åsikter inte har tagits tillvara på trots att de 
anser att det finns en stor kunskap och forskning kring kompensationsåtgärder och 
likande inom vattenkraftsindustrin. Under intervjutillfället med HaV så menar man att 
vattenkraftsbolagen mycket väl skulle kunna försöka förhala processen på grund av 
det faktum att kraven på kompensationsåtgärder i dagsläget skulle förändras, vilket 
riskerar att resultera i ökade krav och förpliktelser för vattenkraftbolagen och således 
större kompensationskostnader.  
 
I sitt remissvar skriver Svensk Energi att bakgrunds- och problembeskrivning 
tillsammans med konsekvensanalys är bristfällig, något som skulle kunna tolkas som 
en förhalningsstrategi, men samtidigt är många andra aktörer inne på samma spår. 
Länsstyrelsen Norrbotten skiljer sig i sina uttalanden från den andra statliga 
myndigheten som ingår i studien (HaV). Detta visar sig främst på punkten gällande 
utfasning av utsättningar, man avstyrker tydligt de relaterade förslagen, som bland 
annat handlar om att utsättningar endast får ske i älvar med vildlaxbestånd och att 
direktutsättningar till potentiella laxälvar endast får ske om vissa kriterier uppfylls. 
Vidare beskriver Länsstyrelsen Norrbotten hur konsekvenserna av en åtgärd som 
utfasning av utsättningar är oerhört svåröverskådliga, och fortsätter med att poängtera 
hur både laxstammarna och deras genetiska mångfald sätts på spel vid en påbörjan av 
en utfasning.  
 
HaV yttrar sig inte helt olikt från Länsstyrelsen Norrbotten, och identifierar också 
brister gällande förslaget av utfasning, men beskriver samtidigt fördelar med älvar 
utan utsättningar och ställer sig i grunden positiva till utfasningen. Vad dessa två 
aktörer har gemensamt i termer av utfasningsförslaget är att de båda är kritiska till det 
i sin nuvarande form, aktörerna separeras dock vad gäller framställande av 
målsättningen av utfasningen rent generellt. HaV påvisar positiva tendenser till en 
utfasning medan Länsstyrelsen Norrbotten är genomgående kritiska till hela 
konceptet, vilket är intressant då båda aktörer är statliga myndigheter och arbetar med 



en stark koppling till miljön och hållbar utveckling. Det är dock inte möjligt att med 
säkerhet separera deras ställningstagande till utfasningsfrågan. Det kan vara en fråga 
om förhållnings- och synsätt på remissvar, till exempel att HaV i och med detta ser en 
möjlighet att komma med egna förbättrings- och åtgärdsförslag, medan Länsstyrelsen 
Norrbotten istället lägger sin fokus på att understryka brister och tillkortakommanden. 
Samtidigt är det möjligt att Länsstyrelsen Norrbotten ser stora risker kopplade till en 
utfasning av utsättningar, som högst troligen skulle leda till ett minskat totalt 
laxbestånd, vilket i sin tur kan leda till att besöksnäringen tar skada. Sportfiskarna, 
som också visat sig vara kritiska mot en utfasning, har under tre års tid samarbetat 
med Länsstyrelsen Norrbotten i ett projekt som handlar om att främja hemvandrandet 
av laxar och den associerade besöksnäringen.  
 

5.1.3 Aktörer med egna intressen i frågan 

 
Svensk Energi, Sportfiskarna och Länsstyrelsen Norrbotten är alltså de tre aktörer 
som står i fronten mot en utfasning av utsättningar, vad dessa intressenter har 
gemensamt är att de alla i hög grad är verksamma i relation till de vildlaxälvar som 
finns i norra Sverige, och har därmed vad man skulle kunna kalla för högre insatser i 
frågan. Detta skulle kunna förklara varför man i stor utsträckning lyfter fram brister 
och kritiserar förslaget i sina remissvar, på grund av att aktörerna i slutändan sätter 
sina egna intressen främst. Övriga aktörer har inga direkta ekonomiska intressen i 
relation till en utfasning av utsättningar, och skiljer sig från de andra tre genom att ha 
en mer generellt sett positiv inställning till detta specifika förslag. Att detta skulle 
vara ett sammanträffande är inte särskilt troligt, vilket kan leda till att man börjar 
ifrågasätta Svensk Energis, Sportfiskarnas och Länsstyrelsen Norrbottens objektivitet 
i frågan. 
 

5.1.4 Eventuella konsekvenser av en utfasning av 
kompensationsutsättningarna 

 
SLU är en av de aktörer som nämnvärt skiljer sig från de tre ovan nämnda aktörerna, 
och framställer kompensationsutsättningar som ett hot mot laxens genetiska variation, 
vilken man beskriver löper risk att på lång sikt förminskas om utsättningarna inte 
upphör. Samtidigt framställer man förslagets formuleringar och innebörd på denna 
punkt som mycket bristfälliga, bland annat kritiserar SLU den punkt som beskriver 
hur utsättningar endast får ske i älvar med ett redan etablerat vildlaxbestånd. Det är 
alltså i SLUs remissvar lätt att utläsa hur de är för en utfasning av utsättningar, men 
samtidigt är starkt kritiska gentemot Europarådets förslag till hur detta bör 
genomföras. Svensk Energi framställer kompensationsutsättning som något positivt 
vad gäller laxens genetiska integritet, och att en utfasning av dessa utsättningar skulle 
resultera i en förminskad genetisk variation. Föreningen beskriver hur många av de 
älvar som i dagsläget inte är klassade som så kallade vildlaxälvar har mycket 
begränsade förutsättningar vad gäller återskapandet av vilda laxbestånd. Svensk 
Energi menar på att laxen i dessa älvar kan dö ut helt om 
kompensationsutsättningarna upphör, något som även SLU ser som ett orosmoment.  
 



De båda aktörerna är alltså överens om att EU-kommissionens förslag om utfasning 
av utsättningar är högst bristfälligt, de är inne på samma spår som Länsstyrelsen 
Norrbotten, som yttrar sig på följande vis gällande utfasningsförslaget: 
“Överhuvudtaget är logiken i detta förslag besynnerlig och bakvänd.”. Det blir 
således viktigt att skilja på kritik av de generella målsättningarna som ligger till grund 
för förslaget, och kritik av definitioner, formuleringar och tillvägagångssätt som syftar 
att hjälpa uppfylla nämnda målsättningar. SLU är i detta fall positiva till den 
förstnämnda punkten, men ifrågasätter den senare punkten, medan Svensk Energi är 
motståndare till båda punkter. Svensk Energi fortsätter i sitt remissvar med att 
beskriva hur de har mycket svårt att se hur en utfasning av denna typ skulle kunna 
leda till ett starkare laxbestånd och en ökad genetisk variation, medan SLU, som 
nämnts ovan, just menar att kompensationsutsättningarna är ett hot mot laxens 
genetiska variation.  
 
Olika aktörer använder alltså punkten gällande utfasningen av 
kompensationsutsättningar i relation till laxens genetiska variation som grund för 
argument i motsatta riktningar, vilket är intressant då en åtgärd rimligtvis inte borde 
kunna leda till en både minskad och ökad genetisk variation hos laxbeståndet. Detta 
kan knytas tillbaka till behovet av en djupgående konsekvensanalys, vilket betonas av 
flera aktörer. Alla remissvar redogör inte för sina källor som står som grund till de 
utlåtanden och påståenden som görs, vilket lämnar frågan hur de kommit fram till sina 
slutsatser.  
 
Om osäkerheten gällande effekter och konsekvenser är så pass påtaglig som den i 
många fall framställs vara, så bör man tänka sig för både en och två gånger. Flera 
aktörer, bland annat Sportfiskarna och WWF understryker vikten av 
försiktighetsprincipen/ansatsen, vilken kan beskrivas som att en vara potentiellt kan 
förbjudas trots att det inte finns vad som normalt sett skulle uppfattas som tillräckliga 
vetenskapliga grunder för det. Detta är en av de principer som ofta genomsyrar 
miljöfrågor (EU-upplysningen 2014). Hur försiktighetsprincipen bör appliceras på 
denna specifika situation blir dock otydligt, om man genom principen ogiltigförklarar 
argumentet att den vetenskapliga grund som finns är otillräcklig för att vidta åtgärder, 
så kvarstår ändå diskussionen om huruvida positiva effekter av utsättningar överväger 
de negativa eller ej. 
 

5.1.5 Juridiska frågor och långsamma processer 

 
Älvräddarnas Samorganisation kritiserar Sveriges förhållningssätt till 
ramvattendirektivet och beskriver hur lagstiftningen som reglerar vattenkraftverkens 
påverkan och kompensationsarbete är ohållbar, man skriver att “Hundratals kraftverk 
drivs utan några som helst meddelade tillstånd och cirka 90 % med tillstånd 
meddelade enligt 1918 års vattenlagstiftning.”. Älvräddarnas Samorganisation 
utpekar inte direkt vattenkraftindustrin som ett hinder för en god laxförvaltning, utan 
istället beskrivs den nationella lagstiftning som reglerar industrin som ett problem. 
Detta är något som även Svensk Energi tar upp, de menar att förslaget kring ett 
utsättningsstopp inte kan gå igenom med nuvarande villkor kring 
kompensationsutsättningar som finns i Svenska vatten- och miljödomar som har blivit 
prejudikat inom svensk lagstiftning. Havs- och Vattenmyndigheten betonar under 



intervjutillfället hur omprövningar av vattendomar är en oerhört långsam process där 
alla inblandade parter ska få komma till tals, och att det är väldigt många domar som 
behöver ses över om förslaget antas i sin nuvarande form. Samtidigt har HaV en 
bestämd uppfattning om att “Målet bör vara att kompensationsutsättningarna så 
långt möjligt ska ersättas av en ekologisk restaurering av älvarna och återskapa en 
naturlig produktion av lax.”, men vägen dit är inte enkel. Denna uppfattning delas 
som nämnts av majoriteten av de undersökta aktörerna, men i och med de juridiska 
komplikationerna i kombination med andra problem så ser man inte en utfasning av 
kompensationsutsättningar inom loppet av sju år som realistisk. 
Dessa sociala hinder som utgörs av juridiska frågor samt formaliteter och praxis går 
inte att förbise, även om de biologiska frågorna är av oerhört stor vikt så krävs det att 
både ekonomiska och sociala aspekter tas i beaktning för att kunna nå fram till en 
hållbar förvaltning av laxen.  
 

5.1.6 Avslutande diskussion 

 
Utsättningsfrågan är en punkt de flesta aktörer tar upp i sina remissvar, och en klar 
majoritet av dessa beskriver sig själva som positivt inställda till en utfasning, men 
många ifrågasätter tillvägagångssättet och tidsramarna. I denna specifika fråga så 
beskriver majoriteten att mer resurser bör läggas på att främja naturlig reproduktion 
istället för att blint fortsätta med kompensationsutsättningarna. Vissa aktörer menar 
att detta bör ske genom en omfördelning av resurser, från kompensationsutsättningar 
till restaurering av sjödrag och lekplatser. I flertalet remissvar beskrivs samtidigt 
tidsramarna för utfasningen som alldeles för snäva, och framställer dem som 
kontraproduktiva. Frågan om utfasningen av utsättningar är högst kontroversiell, och 
de osäkerheter som är kopplade till detta bidrar till att aktörerna drar mot olika 
riktningar. Laxens ekonomiska värde är något som Länsstyrelsen Norrbotten och 
Sportfiskarna vill behålla och fortsätta nyttja, och en möjlig tolkning av detta skulle 
kunna vara att de ser utfasningen som ett hot mot detta och därmed antar en 
försvarsställning. Naturligtvis bör de ekonomiska aspekterna av laxen tas i beaktning 
vid upprättande av en förvaltningsplan, men i och med de risker och den påverkan 
som man misstänker att kompensationsutsättningarna leder till så kanske mer 
långsiktiga tankesätt bör prioriteras. Med långsiktiga tankesätt avses i detta fall de 
biologiska aspekterna och laxens naturliga reproduktion, något som många aktörer i 
sina remissvar understryker vikten av. Om de svaga laxbestånden lyckas återhämta 
sig och exploateringen inte överskrider laxens reproduktionskapacitet så torde 
utsättningarna kunna ses som överflödiga, och det skulle vara möjligt att bli av med 
ett av de många antropogena moment som har inverkan på laxen. Utöver detta så 
skulle vissa av laxbeståndens genpooler kunna stärkas över tid om förmodan att den 
genetiska integretiten tar skada av utsättningar stämmer, något som i sin tur skulle 
kunna innebära att laxbeståndens motståndskraftighet ökar och risken att de faller ur 
de säkra biologiska gränserna minskar.  
 
Den femte av CBDs principer uttrycker att konservation av ekosystemens struktur och 
funktioner bör vara ett prioriterat mål i ekosystemansatsen, i dagsläget skulle man 
kunna tolka utsättningarna av lax som en typ av konservation av en komponent i 
ekosystemen. Detta gör man på grund av det faktum att man inte anser att laxen 
återhämtar sig snabbt nog på naturlig väg, och att under en tid sätta in ett totalt 



fiskeförbud mot laxen är inte något man gör i första hand då en sådan handling 
riskerar att svårt skada fiskenäringen. Utsättningarna sker dock i så stor utsträckning 
att man är osäker över de konsekvenser och effekter som kan komma att bli verklighet 
om de abrupt skulle upphöra. Frågan blir således ett dilemma utan tydliga tecken på 
hur hantering och utveckling bör ske, och dessvärre leder osäkerheter av denna typ 
inte sällan till att meningsfulla förändringar uteblir. 
 
 

5.2 Smoltproduktionsmål 

 

5.2.1 Vad innebär smoltproduktionsmål? 

 
Smolt är ett uppväxtstadie hos laxen, och kännetecknas av dess svartprickiga 
silverfärg (Nationalencyklopedin, 2014). För att styra hotade laxbestånd mot säkra 
biologiska gränser så behandlar en sektion av förslaget mål gällande 
smoltproduktionen. Där beskrivs hur länder ska beräkna och rapportera den 
potentiella kapaciteten för smoltproduktion i vildlaxälvar. På dessa siffror ska sedan 
de smoltproduktionsmål som fastställs appliceras, vilka i förslagets nuvarande form 
ligger på 75 %. 
 

5.2.2 Aktörernas uppfattningar gällande smoltproduktionsmålet i 
relation till förslaget 

 
Gällande smoltproduktionsmålen så är de flesta aktörerna överens om att målen är för 
lågt satta. Många av aktörerna vill att målet ska ökas från minst 75 % av den 
potentiella kapaciteten för smoltproduktion i vildlaxälvar till minst 80 %, vidare så 
finns önskningar från några av aktörerna att målet ska höjas betydligt mer än 80 %. 
En aktör som har en ganska neutral inställning till smoltproduktionsmålet är HaV. De 
anser att målet på 75 % motsvarar MSY(maximum sustainable yield)-ansatsen som 
förslaget förhåller sig till, å andra sidan finns risken att HaV inte riktigt vågar sticka 
ut hakan lika mycket som de andra aktörerna eftersom att de är indirekt underställda 
EU. En aktör som däremot vågar sticka ut hakan ordentligt är Sportfiskarna. De vill 
höja målet till 90 % men något lite märkligt är att de vid intervjutillfället nämnde att 
de vill höja målet till 80 %. Detta är något som vi anser vara egendomligt men en 
möjlig förklaring är att i de tidsskillnaderna som finns mellan remissdatumet och 
intervjutillfället har gjort att Sportfiskarna möjligtvis upptäckte att ett 
smoltproduktionsmål på 90 % var alldeles för ambitiöst. En annan möjlig tolkning 
som kan göras är att det höga målet på 90 % förmodligen kan återkopplas till att 
Sverige har gått med i HELCOM(Baltic Marine Enviromental Protection 
Commission-Helsinki Commission) som förespråkar smoltproduktionsmål på 80 % 
och då för att öka kraven ytterligare så vill sportfiskarna att 90 % ska försöka nås. 
Sportfiskarna menar på att man måste säkerställa att fler laxar vandrar upp i älvarna. 
Vid intervjutillfället så nämner de att det inte går att överse skillnaden på 5 % av 



smoltproduktionsmålen eftersom det gör att fler laxar har möjligheten att återvända 
hem igen. 
 

5.2.3 Vad grundar sig aktörernas uppfattning i? 

 
Länsstyrelsen i Norrbotten är den aktör som är mest extrem i sitt remissvar. De anser 
att man ska skrota målet på 75 % och ha mål på minst 90 % för att i framtiden försöka 
nå mål på 100 %. Vidare så anser de att det är av ekologiska och samhällsekonomiska 
skäl såväl som av rättviseskäl nödvändigt att förvaltningsplanen innehåller 
produktionsmål som säkerställer ett minsta acceptabelt antal uppvandrande laxar i 
respektive älv. Naturskyddsföreningen vill även dem höja målen från 75 % till 80 %, 
de hänvisar till ICES riktlinjer för att skydda laxbestånden. De fokuserar på att säkra 
laxens framtid, i sin remiss pratar de om att skydda den genetiska mångfalden och 
skydda de svaga laxbestånden.  Att skydda den genetiska mångfalden är något dyker 
upp hos en rad olika aktörer. Vad är då den genetiska mångfalden? Enligt Rasmuson 
(2014) så kallas genetisk mångfald även för genetisk variation och det är att se hur 
många olika sorter av en gen som finns inom en och samma population. När de olika 
aktörerna pratar om att stärka den genetiska mångfalden så kan man indirekt säga att 
de vill båda stärka de försvagade och de starka bestånden. Stärks de starka bestånden 
så finns det stora möjligheter att det spiller över i de svaga bestånden, det som nämns 
i remisserna är att stärka de svaga bestånden. Görs detta så skapar man genetiskt 
starka laxar och då ger det starka bestånd som är mer motståndskraftiga mot 
sjukdomar och parasiter. 
 
 

5.2.4 Avslutande diskussion 

 
Länsstyrelsen i Norrbotten och Sportfiskarna är de två aktörer som är mest kritiska till 
de låga smoltproduktionsmålen. Det är även de som har föreslagit de högsta målen av 
alla aktörer. De är ganska samstämmiga i sina problembilder och lösningsförslag, men 
de andra aktörerna är i grunden också överens med Länsstyrelsen Norrbotten och 
Sportfiskarna kring att smoltproduktionsmålen är alldeles för försiktigt satta. Man har 
å andra sidan olika inställningar till det och varför det är viktigt att öka nivåerna. 
Länsstyrelsens mål på 90-100 % hänger samman med att förslaget ska innehålla krav 
på minsta antal uppvandrande laxar. Sportfiskarna är inne på samma spår i sin 
intervju när man pratar om att man inte kan försumma skillnaden på 5 % i 
smoltproduktiomsmålen eftersom att det ger fler laxar som har möjlighet att återvända 
hem igen. HaV är lite mer försiktiga i sina uttalanden men som nämnt tidigare är en 
möjlig förklaring att de är indirekt underställda EU. Trots sitt försiktiga 
förhållningssätt i sitt remissvar så finns det tendenser som tyder på att de inte är helt 
nöjda med smoltproduktionsmålen på 75 % utan att de gärna hade haft högre mål. Det 
är spännande att två statliga myndigheter skiljer sig ifrån varandra så som HaV och 
Länsstyrelsen Norrbotten gör. Länsstyrelsen är även de underställda EU men de är 
ytterligare ett steg i från den typ av styrning som HaV kan påverkas av och därför så 
finns det mer utrymme för Länsstyrelsen i Norrbotten att bestämma mer av sin egen 
agenda och sina fokusområden. En möjlig förklaring till att HaV och Länsstyrelsen i 



Norrbotten skiljer sig kan återkopplas till kompensationsuttsättningar där det förklaras 
att Länsstyrelsen i Norrbotten har vissa ekonomiska intressen i åtanke när de 
utformade sin remiss.  Det är mer förklarligt att de aktörer som inte är kopplade till en 
statlig verksamhet har en mer kritisk röst, eftersom att de inte är begränsade av 
statliga ramar och riktlinjer.  
 
De specifika siffrorna för smoltproduktionsmålen i respektive älv beror i slutändan på 
älvens beräknade potentiella kapacitet, hur riktlinjerna för dessa beräkningar ser ut är 
något som vi i denna studie inte tagit del av. Men de borde rimligtvis se till älvarnas 
hela ekosystem och försöka ta så många relevanta faktorer som möjligt i beaktning för 
att den uträknade potentiella kapaciteten ska stämma hyfsat överens med 
verkligheten. Sportfiskarna tar upp Torne älv som ett exempel för korrelationen 
mellan lekfisk och smoltproduktion och säger “Att uppnå 75 % av den potentiella 
smoltproduktionen i Torne älv skulle endast kräva 25-40 % av den totala mängden 
potentiell lekfisk. Ett sådant mål är för lågt och är definitivt inte förenligt med 
ekosystemansatsen.”. Vi är också osäkra över huruvida smoltutsättningar bidrar till 
kvoten mot produktionsmålen eller ej, om så är fallet så kommer arbetet att uppfylla 
målen starkt att påverkas av en eventuell utfasning av utsättningar. 
 

5.3 Postsmoltdödlighet 

 

5.3.1 Vad innebär postsmoltdödlighet? 

 
Gällande den höga dödligheten av smolten i Östersjön så sker detta till största del 
under det första året som laxen befinner sig till havs. Under det första året så benämns 
laxen som postsmolt och tidsperioden som den kallas för postsmolt räknas från att de 
har kommit till havet fram till den första vintern (Friedland 2002). Vidare så menar 
Salminen (2002) att försök har gjorts för att undersöka vilka faktorer som ligger 
bakom postsmoltdödligheten, men att dessa försök inte har varit framgångsrika. 

 

5.3.2 Aktörernas uppfattningar gällande den höga postsmoltdödligheten 

 
I remisserna så identifierar olika aktörer en problematik kring postsmoltdödlighet. 
Enligt Naturskyddsföreningen så ligger dödligheten för postsmoltdödligheten på 80-
90 %. Detta är något som även går att se i Atlanten. Något som är överensstämmande 
för de aktörer som tar upp problemet är att de alla pekar på att det inte finns några 
klara orsaker till varför postsmoltdödligheten är så pass hög. Sportfiskarna menar att 
det måste kommas tillrätta med överlevnaden av postsmolt på grund av att det är med 
största sannolikhet kopplat till återhämtningen av vildlaxbestånden. Länsstyrelsen 
Norrbotten pekar på att en av orsakerna kan ha sitt ursprung i odlingsteknik och 
utfordring. Sportfiskarna hänvisar å andra sidan till ICES (The international council 
for the exploration of the sea) som menar att problemen kan komma från bifångsterna 



av trålfiske som ligger i storleksklassen kring 200 000 laxar/år och stora delar av 
dessa bifångster är postsmolt. Vidare så menar Sportfiskarna att en undersökning 
kring hur de ökande säl- och skarvbestånd borde genomföras för att se hur detta 
påverkar postsmoltdödligheten.   
 
Något som dessa aktörer är överens om är att det krävs mer utredningar och forskning 
kring detta. Naturskyddsföreningen lyfter att det finns viss forskning men att den 
behöver utvecklas, vidare så menar organisationen att man kan se liknande problem 
med postsmoltdödligheten i Atlanten. Naturskyddsföreningen fokuserar inte så 
mycket på möjliga bakomliggande orsaker till den höga postsmoltdödligheten utan 
man trycker istället på det faktum att det är ett problemområde som det måste arbetas 
fram en lösning på. Både Sportfiskarna och Länsstyrelsen Norrbotten utgår ifrån att 
man måste komma tillrätta med den höga postsmoltdödligheten som finns för att för 
att stärka laxbestånden. Just att stärka laxbestånden är något som är genomgående för 
Sportfiskarnas och Länsstyrelsen i Norrbottens remisser. Gällande 
Naturskyddsföreningen så vill även de stärka upp bestånden men de skiljer sig från de 
andra två aktörerna, de utgår istället ifrån problematiken kring att trots att det har skett 
en kraftig minskning av det kommersiella fisket så har många bestånd problem att 
återhämta sig.  
 

5.3.3 Avslutande diskussion 

 
Det som går att utläsa ifrån de flesta remissvar är att den höga postsmoltdödligheten 
kan tyckas vara en punkt som förtjänar mer uppmärksamhet, ökade mängder 
utsättningar som åtgärd för att stärka laxbestånden behandlar endast symptomen av 
problemet, och de bakomliggande orsakerna till dödligheten förblir okända. Det som 
Salminen (2002) tar upp är att det har gjorts försök för att se vad de bakomliggande 
processerna men dessa har inte varit framgångsrika.  
 
De tre aktörer som är mest drivande i denna fråga efterfrågar mer forskning för att just 
se dessa bakomliggande processer. Sportfiskarna kommer med ett konkret förslag 
kring att undersöka hur säl- och skarvbestånden påverkar postsmolten medan de andra 
aktörerna bara nämner att det krävs mer forskning. Problematiken kring den höga 
postsmoltdödligheten är ytterligare en punkt som skulle kunna dra nytta av en 
ekosystemansats. Postsmoltdödligheten skulle möjligtvis kunna kopplas till 
utsättningarna av lax, som nämnts ovan så är den odlade laxen inte alltid rustad för ett 
liv i det vilda och klarar sig inte i alla fall. Detta borde rimligtvis bidra till en ökad 
nivå av postsmoltdödlighet, och borde således kunna användas som ett argument för 
en utfasning av utsättningar. Samtidigt riskerar dock laxbestånden att försvagas 
ytterligare om utfasningen sker förhastat och om den inte bidragit lika mycket till 
postsmoltdödligheten som man i nuläget skulle kunna misstänka. I vilket fall som 
helst så behöver frågan utredas ytterligare, då det är oerhört svårt att gå till med botten 
med problemet om man inte vet vilka de bakomliggande orsakerna är.  
Enligt CBDs tredje princip som handlar om att de ansvariga gällande förvaltningen av 
ekosystem bör i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till effekter och 
konsekvenser på närliggande och andra ekosystem. Utifrån detta så är möjlig tolkning 
att aktörerna vill att EU ska lägga mer fokus på att undersöka bakomliggande 
processer. Detta eftersom det påverkar laxens möjlighet att återhämta sig och stärka 



bestånden pga. att fler laxar får chansen att överleva om man kommer tillrätta med 
problemen som bidrar till den höga postsmoltdödligheten. 
 
Laxen är en migrerande art och detta resulterar i att den påverkas väldigt mycket av 
externa faktorer. Att den höga dödligheten skulle vara ett resultat av ett ökat 
antropogent tryck vore inte alls otroligt men det finns i dagsläget inget som styrker 
detta. Laxen utsätts för svårigheter i sina älvar som i många fall anpassats efter 
mänskliga behov i form av vattenkraftsanläggningar och andra byggnationer. Det 
höga fisketrycket bidrar säkerligen också men detta är lite tudelat, enligt 
Naturskyddsföreningen så har det kommersiella fisket minskat. En möjlig aspekt kan 
vara att sviterna av det tidigare höga fisketrycket fortfarande påverkar 
postsmoltdödlighet och att bestånden ännu inte har återhämtat sig. Det är också 
möjligt att låg kvalitativa utsättningar också bidrar till den höga postsmoltdödligheten. 
Vidare så är föroreningar och försurning av Östersjön problematiska aspekter som 
knappast förbättrar laxens förutsättningar. 
 

5.4 Ekosystemansatsen 

 

5.4.1 Laxen i ett större perspektiv  

 
Ovan analyserade teman behandlar specifika frågor gällande Östersjölaxen och dess 
mest uppmärksammade problemområden enligt förslaget och remissvaren, nedan tas 
ett steg tillbaka i ett försök att sätta laxen i ett större perspektiv. Laxbestånden är inte 
enbart en fiskeresurs som utgör en viktig födokälla för människor, de spelar också en 
viktig roll i flera typer av marina ekosystem, vilka kan beskrivas som högst 
oberäkneliga och känsliga för antropogen påverkan. Detta innebär att åtgärder, 
strategier och handlingar som i någon form påverkar laxbestånden även påverkar de 
ekosystem där laxen lever.  
 

5.4.2 Aktörernas uppfattningar av ekosystemansatsen i relation till 
förslaget 

 
Ekosystemansatsen nämns explicit av ett fåtal aktörer, medan många andra 
förespråkar ett större perspektiv utan att nyttja just denna term. Sportfiskarna 
beskriver ekosystemansatsen som något som bör implementeras i arbetet med 
laxförvaltningen, vilket exempelvis innebär att man arbetar för att laxbestånd ska ha 
en naturlig fördelning gällande ålders- och storlekssammansättningar, och därmed 
kunna säkra viktiga funktioner inom ekosystemet. Länsstyrelsen Norrbotten talar 
också om ekosystemansatsen, och problematiserar MSY som förslagets syfte grundar 
sig i. Länsstyrelsen beskriver hur en MSY-orienterad förvaltningsstrategi inte 
kommer att leda till en optimal produktion av laxen som resurs, och inte heller 
kommer den ekonomiska avkastningen att kunna maximeras. Man fortsätter med att 
skriva “Länsstyrelsen kan konstatera att MSY snarare kommer att leda till att 



förvaltningsplanen systematiskt motverkar att laxbestånden tillåts tillväxa”. Dessa 
faktorer framställer Länsstyrelsen Norrbotten som något som är mycket oförenligt 
med ekosystemansatsen. Karlstads Universitet är tillsynes frågande i sitt remissvar, 
och framställer förslaget stundvis som bristfälligt vad gäller definitioner och 
avseenden. De är också en av de aktörer som angriper laxfrågan från ett 
ekosystemperspektiv, och undrar hur en både minskad födoresurs och predatormängd 
kan komma att påverka de marina ekosystemen.   
 
Hughes et al (2005) beskriver att den marina resurshanteringen på senare tid visat 
tecken på att fokus flyttats från att ligga på endast arten i fråga till ett bredare 
perspektiv, som tar ekosystem och dess processer och funktioner i beaktning. Denna 
syn blir extra intressant när den appliceras på migrerande arter som just lax och öring, 
då dessa arter rör sig relativt mycket mellan olika ekosystem. Detta påstående ges 
indirekt stöd i de undersökta remissvaren, då många av aktörerna identifierar problem 
gällande brister i konsekvensanalyser. WWF beskriver hur man vill se en 
konsekvensanalys ur ett ekosystemperspektiv, som undersöker effekter på livsmiljö, 
mål- och icke målarter, samt arter utöver fisk. Även Svensk Energi understryker 
vikten av en konsekvensanalys, och menar att det är en av förutsättningarna för att 
kunna göra ett ställningstagande till förslaget. EU-parlamentets och Europarådet har 
enligt flera aktörer alltså misslyckats med integrera en ekosystemansats i förslaget, 
vilket i många remissvar framställs som en svaghet. Man bör dock ha i åtanke att 
ekosystemens dynamik, funktioner och processer är oerhört komplexa och kan i 
dagsläget inte kartläggas på ett rationellt sätt. En konsekvensanalys ger därför endast 
en begränsad bild av vad eventuella åtgärder och åtaganden kan ge upphov till (The 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2004).  
 
HaV menade under intervjutillfället att många medlemsländer vill begränsa EUs 
inflytande, att de främst ska kunna styra och ställa vid frågor gällande internationella 
områden, i detta fall Östersjön. Frågan är om ekosystemansatsen på ett framgångsrikt 
sätt kan nyttjas om en aktör styr förvaltningen av laxen när den befinner sig i 
Östersjön och andra aktörer styr över laxens liv i älvarna. Detta skulle sannolikt kräva 
mycket goda kommunikationsrutiner och en stark vilja att samarbeta och komma 
överens om mål, syften och tillvägagångssätt. Det råder dessutom kunskapsluckor och 
missförstånd i frågan och förslaget, genintegriteten bland laxen, som ett av 
huvudsyftena i förslaget tar upp, används som argument både för och emot utfasning 
av laxutsättningar. 
 

5.4.3 Ett adaptivt förvaltningssätt 

 
Hammer (2009) menar att ett bredare perspektiv där institutionella dokument och 
handlingar låter sig karaktäriseras efter såväl ekonomiska aspekter som 
bevarandefrågor är av oerhörd vikt om man ska lyckas kontrollera fisketrycket 
samtidigt som ekosystemen får utrymme att återhämta sig. Eftersom att förändring 
och osäkerheter alltid ligger i social-ekologiska system så är ett adaptivt 
förvaltningssätt som innefattar flexibilitet och en öppenhet för lärdomar att föredra. 
Detta adaptiva förvaltningssätt beskriver något som ur vissa synvinklar starkt skiljer 
sig ifrån det sätt som laxförvaltningsfrågorna de senaste åren har hanterats på, HaV 
understryker vid intervjutillfället exempelvis hur processer som kommer att behöva 



genomföras i relation till förslaget i sin nuvarande form kommer att vara oerhört 
tidskrävande. Vattendomar ska omprövas, nationell lagstiftning ska justeras och 
praktisk anpassning utföras, vilket är långsamma processer. Det är lätt att fråga sig 
hur dessa formaliteter och praxis, både internationella och nationella, kan utföras på 
ett sätt som faller inom ramarna för den ovan nämnda adaptiva förvaltningen.  
 
Om resurser omfördelas och frågan får en högre prioritet så kan säkerligen processer 
genomgås snabbare utan att kvalitet går förlorad. Huruvida responstider på eventuella 
problem som dyker upp kan vara tillräckligt korta för att den adaptiva förvaltningen 
inte ska gå miste om sin effekt förblir dock osäkert. I och med svårigheterna som är 
associerade med att förutse händelser och förändringar i ekosystem så blir det mycket 
utmanande att försöka förbereda sig för och förebygga oönskade effekter och 
konsekvenser, därmed förespråkas den adaptiva förvaltningsstrategin av Hammer 
(2009). Saker och ting kan dock förändras snabbt och om adaptiva åtgärder som syftar 
att söka anpassning efter dessa förändringar tar flera år att genomföra så riskerar man 
att de implementeras försent, och dröjsmålet kan resultera i utebliven effekt. 
 

5.4.4 Avslutande diskussion 

 
En problematik uppstår då flera aktörer påpekar bristen av integrering av 
ekosystemperspektiv i förslaget, vilket indikerar att synen på laxen skiljer sig mellan 
de undersökta aktörerna och EU-kommissionen. Detta skulle kunna vara en 
bidragande faktor till den stora mängd kritik som aktörerna riktat mot förslaget, att 
olikheter i grundantaganden och föreställningar tar form i varierande åsikter och 
tankar gällande optimala strategier och tillvägagångssätt som syftar till att arbetet rör 
sig mot en hållbar laxförvaltning. Samtidigt menar HaV under intervjutillfället att 
många länder vill begränsa EUs inflytande över rent nationella frågor, som 
exempelvis den gällande kompensationsutsättningar, där myndigheten själv 
argumenterar för att det bör vara ett nationellt beslut. Om EUs inflytande över 
laxfrågan begränsas till Östersjön så skulle det kunna leda till att integreringen av ett 
ekosystemperspektiv blir än mer problematisk, detta på grund av det faktum att laxen 
ofta befinner sig i älvar under viktiga perioder av sin livscykel. Många olika parter 
inom frågan drar åt olika håll, och det är inte helt tydligt i vilken riktning aktörerna 
helst ser den utvecklas. Hammer (2009) argumenterar för att ett adaptivt 
förvaltningssätt och flexibilitet, något som i dagsläget kan uppfattas som väldigt 
frånvarande, de långsamma processerna som måste genomgås för att nå förändring 
gör frågan allt annat än flexibel.  
 

6. Diskussion 
 
Utifrån det empiriska material som vi har använt oss av så har vi kunnat se att många 
aktörer beskriver sig vara positiva till förslaget, men det finns samtidigt många åsikter 
och synpunkter där man identifierar mycket utrymme för förbättring. Något som är 
viktigt att påpeka är att alla aktörer kommer från olika grunder och delar av samhället 
och därför har olika perspektiv och mål som driver dem i deras arbete. Trots att 



målsättningen att skapa en hållbar förvaltning av laxen i sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter är något som samtliga aktörer vill sträva efter, så är det långt ifrån 
uppenbart hur detta arbete ska ske. Och även om man inte kan hitta lösningar som är 
till alla aktörers totala tillfredsställelse, så är det fullt möjligt att väga in alla åsikter 
och nå diplomatiska överenskommelser. Men målet med förslaget är i slutändan att 
skapa en hållbar laxförvaltning, inte att tillgodose alla aktörer och intressenters krav 
och önskemål. 
 
Inget av de undersökta remissvaren beskriver förslaget som fullständigt och felfritt, 
utan anmärkningar, kommentarer och synpunkter ges på alltifrån formuleringar till 
strategier och tillvägagångssätt. De främst diskuterade områdena i förslaget handlar 
om utfasning av utsättningar och smoltproduktionsmålen, sättet som aktörerna 
angriper dessa frågor på skiljer sig dock en del. Hur detta karaktäriseras i remissvaren 
beror på var fokus koncentreras, vissa aktörer ger exempelvis förslaget gällande 
utfasning mycket kritik och koncentrerar sig på bristerna, medan andra aktörer 
föreslår förändringar och förbättringar. Dessa olikheter borde rimligtvis kunna 
härledas till aktörernas olika funktioner och karaktär, då de som nämnts skiljer sig åt 
ganska mycket i vissa fall, och olika aspekter av laxfrågan väger olika mycket för 
aktörerna. Det huvudsakliga målet för alla aktörer är att skapa en hållbar och 
utvecklande situation för laxbestånden i Östersjön och dess kringområden. 
Något som är viktigt att påpeka gällande det empiriska materialet är att man ska vara 
försiktig med att dra för generaliserande slutsatser av aktörerna utifrån enskilda 
dokument. I detta fall så har vi försökt utläsa tendenser från de olika aktörerna. För att 
kunna få en ännu klarare bild över aktörers sätt att hantera frågan så skulle varje aktör 
behöver analyseras på ett ännu djupare sätt än vad som har gjort i denna studie, vilket 
skulle kräva ett mer omfattande empirimaterial. Ett annat intressant område, som dock 
inte faller inom ramarna för denna studie, skulle ta undersökningarna ett steg längre 
och behandla regeringen och EU-kommissionens nyttjande och förhållningssätt 
gentemot remissvaren. Om dessa värdefulla kunskapskällor används till fullo eller om 
de endast är en del av praxis och snabbt glöms bort är en mycket viktig fråga som inte 
behandlats i denna studie. 
 

7. Slutsatser 
 
Den utförda studien visar på att aktörerna sammantaget tar upp utfasning av 
kompensationsutsättningar, smoltproduktionsmål och postsmoltdödlighet som viktiga 
föremål för diskussion i förslaget, och problematiserar dessa frågor i stor utsträckning. 
 
Det finns bland aktörerna många olika åsikter och tankar om förslaget kan förbättras, 
och det blir således svårt att generalisera. Samtliga aktörer är överens om att frågan 
om utfasning av kompensationsutsättningar i förslaget är bristfälligt, de separeras 
dock på punkten om huruvida man bör tänka tillvägagångssätten eller om hela 
utfasningsidén bör skrotas. Gällande smoltproduktionsmålen så är majoriteten av 
aktörerna överens om att de i förslaget är för lågt satta, de är dock inte helt eniga över 
hur mycket målet bör höjas, och alltifrån 80-100 % förespråkas. Postsmoltdödligheten 
är en punkt som vissa av aktörerna trycker extra hårt på, och det finns samtidigt inget 



material i varken remissvar eller intervjuer som pekar mot att någon av dessa inte 
anser att frågan är av oerhörd vikt.  
 
Många aktörer anser att det saknas integrering av ekosystemperspektiv i förslaget. 
Detta visar på att aktörerna och EU har olika syn på laxen. Ekosystembaserade 
förvaltningsstrategier har vuxit de senaste åren, och flera aktörer nämner hur de gärna 
ser detta genomsyra förslaget, men samtidigt finns ett visst motstånd till EUs 
inflytande över rent nationella frågor. Det blir således en svårhanterlig situation då 
laxen rör sig inom såväl nationellt som internationellt territorium, och om förslaget 
ska utvecklas i en ekosystembaserad riktning så förutsätter det rimligtvis att EU har 
makt nog att till viss mån styra och ställa i nationella frågor. Samtidigt som många av 
aktörerna ser att ekosystembaserade förvaltningsstrategier styr förslaget så finns det 
en osäkerhet kring hur detta ska göras på bästa sätt, aktörerna drar åt olika håll och det 
går inte se en klar bild över vilket håll det går åt.  
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Bilaga 1. Frågeställningar till textanalys 

 
1. Vilka åsikter och synpunkter uttrycks i texten? Motiverar man sina resonemang? 
2. Vilka områden inom förslaget beskrivs som de mest centrala problemen? 
3. Kan några värderingar och ståndpunkter utläsas från dokumentet? Uttrycker man 
explicit vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt? 
4. Vilka åtgärder framställs som viktiga och hur argumenterar aktören för dessa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Syfte: Ta reda på hur de olika aktörerna förhåller sig till EU’s förslag och laxfisket 
rent generellt. Vad är viktigt inom frågan och vad är mindre viktigt? Hur bör man 
agera för att nå ett hållbart laxfiske?  
 

Presentera 
Berätta att vi spelar in 
Några frågor innan vi börjar? 
 
1. Berätta vem du är och vilken roll du har i verksamheten? 
2. Hur ser ni/du på förslaget (2011/0206 (COD))? Bra/dåligt, motivera 
3. Hur tror ni/du att förslaget kan komma att påverka framtiden för laxfisket i 
Sverige? 
4. Hur ser laxens framtid ut i Östersjön? 
5. Hur förhåller ni er till begreppet hållbar utveckling? 
5.1. Hur påverkar detta er verksamhet?  
6. Vad är er/din uppfattning av hållbart fiske? 
7. Samarbetar ni med andra aktörer i koppling till förslaget? 
8. Hur ser du/ni på internationella förslag/direktiv, innebär flera olika länders 
deltagande några komplikationer? 
9. Hur mycket kompletterande nationell lagstiftning tror du skulle behövas om 
förslaget antogs? 
 
Något övrigt som du vill säga som du känner att vi har missat att fråga om? 
Skulle det vara okej för dig att vi kontaktar dig om vi missat något eller för 
kompletterande frågor? 
 
 
 


