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Formas har genomfört uppdraget i samråd med följande 
större forskningsfinansiärer och myndigheter inom området:
Fiskeriverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Miljöstrategiska
stiftelsen, (Mistra), Naturvårdsverket (NV), Statens veterinärme-
dicinska anstalt (SVA) samt Vetenskapsrådet (VR). Ordförande
respektive sekreterare i gruppen har varit programchef, docent
Hans-Örjan Nohrstedt och forskningssekreterare Fil. Dr.
Katarina Vrede, båda vid Formas. Merparten av arbetet har
utförts av en arbetsgrupp bestående av Torbjörn Järvi,
Fiskeriverket, Eva Thörnelöf, Mistra och Kjell Grip, NV med
Katarina Vrede, Formas som ordförande. 

Kontakter med ett femtiotal andra finansiärer, berörda myndig-
heter, forskare och olika avnämare har tagits under arbetets
gång. Det har skett främst genom skriftlig förfrågan avseende
nivå på finansiering och inom vilka områden man satsat medel.
Dessutom efterfrågades strategier och planer för framtida sats-
ningar inom området. Forskarna tillfrågades om vilka områden
man arbetade med idag och vilka frågor man ansåg vara de
viktigaste för framtiden. Av de tillfrågade svarade drygt
hälften. Det underlag som inkommit till arbetsgruppen har
inarbetats i rapporten.

Rapport inlämnas i föreliggande skick till regeringen som ett
underlag för statsmakternas vidare diskussion om den framtida
svenska fisk- och fiskeforskningen.

Stockholm 2004-12-01

Lisa Sennerby Forsse
Huvudsekreterare Formas

Förord

Lisa Sennerby Forsse
Secretary General
Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har i
regleringsbrevet för 2004 fått i uppdrag att i samverkan med andra forsknings-
finansiärer och med berörda myndigheter utarbeta en forskningsstrategi för fisk-
och fiskeforskning. Förslaget skall lämnas till regeringen den 1 december 2004.
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Sammanfattning

Idag satsas i Sverige cirka 50 miljoner kronor per år på forsk-
ning rörande fisk, fiske och vattenbruk. Det finns i princip en
dominerande finansiär av fisk- och fiskeforskning som har
öppna utlysningar, nämligen Formas. Formas satsar cirka 
20 miljoner kronor per år på forskning och finansierar både
grundläggande och tillämpad forskning. Fiskeriverket satsar för
närvarande cirka 20 miljoner kronor per år på behovsmotiverad
tillämpad forskning rörande fisk och fiske. Dessa medel går
inte att söka i öppna utlysningar utan används inom Fiskeriverket.
Övriga finansiärer har riktade satsningar där tillämpad fisk-
och fiskeforskning ingår som en del.

I strategin föreslås att följande forskningsområden prioriteras:

• grundläggande fiskbiologi

• fiskets påverkan på ekosystem

• övrig mänsklig påverkan på fisksamhällen

• vattenbruk

• hållbar förvaltning

Staten bör avsätta ytterligare 20 miljoner kronor per år till grund-
läggande och behovsmotiverad forskning inom de prioriterade
områden som leder till hållbar utveckling. Särskilt bör ämnes-
övergripande forskning stimuleras. Dessa medel bör gå till
Formas för att i samråd med Naturvårdsverket och Fiskeri-
verket förmedlas till forskning i en öppen utlysning.

2 miljoner kronor per år bör avsättas för att stimulera kom-
munikationen mellan forskare och avnämare. Ansvaret för
detta bör ligga gemensamt på Formas, Naturvårdsverket och
Fiskeriverket.

Hav, sjöar och rinnande vatten har under decennier påverkats av mänsklig aktivitet
på olika sätt. Detta har resulterat i stora direkta eller indirekta effekter på fisk och
skaldjur. Alltför stora uttag av fisk, påverkan på fiskars lekområden och miljögifter
i fisk är endast några exempel på problem. Det är alltså hög tid att prioritera en lång-
siktig hållbar förvaltning av de akvatiska ekosystemen och fiskresurserna. För att
lyckas med detta behövs dels grundläggande forskning om fisk och skaldjur och de
ekosystem som de lever i, dels tillämpad forskning som direkt knyter an till miljö-
problemen och hur man bäst förvaltar den akvatiska miljön.

Strategi för fisk- och fiskeforskning8





Strategi för fisk- och fiskeforskning10



Strategi för fisk- och fiskeforskning 11

Arbetsgrupper

En samordningsgrupp bildades med representanter från:
Fiskeriverket (Torbjörn Järvi) 
Formas (Hans-Örjan Nohrstedt och Katarina Vrede) 
Jordbruksverket (Mats Envall) 
Livsmedelsverket (Per Ola Darnerud)
Mistra (Eva Thörnelöf ) 
Naturvårdsverket (Kjell Grip) 
Statens veterinärmedicinska anstalt (Eva Jansson)
Vetenskapsrådet (Lars M Nilsson)

Gruppen har träffats vid två tillfällen och diskuterat forsknings-
strategin.

Dessutom bildades en mindre arbetsgrupp som har tagit fram
underlag till forskningsstrategin. I arbetsgruppen ingick
Torbjörn Järvi (Fiskeriverket), Eva Thörnelöf (Mistra), Kjell
Grip (Naturvårdsverket) och Katarina Vrede (Formas).

Avgränsningar

Forskningsstrategin tar upp forskning rörande fisk och fiske i
hav, sjöar och rinnande vatten och omfattar både grund- och
tillämpad forskning. Forskningsstrategin omfattar fisk och
dess miljö, och fiske och vattenbruk samt deras miljöeffekter.
Strategin sträcker sig fram till att fisken landats, men tar inte
upp livsmedelskedjan. 

Formas har nyligen utarbetat ett Nationellt forskningspro-
gram för livsmedel (redovisades januari 2004, diarienummer
102/2003-302). Strategigruppen vill dock lyfta fram att man
bör ytterligare utreda behovet av forskning om fisk som livs-
medel, livsmedelskedjan, samt hur man ekologiskt och eko-
nomisk hållbart kan utveckla yrkesfisket och fisketurism.

Begreppet fisk omfattar både fisk och skaldjur och begreppet
fiske fångst av både fisk och skaldjur. Med fiske menas yrkes-
fiske, husbehovsfiske och sportfiske.

Uppdraget

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har 
i regleringsbrevet för 2004 fått i uppdrag att i samverkan med andra forsknings-
finansiärer och berörda myndigheter utarbeta en forskningsstrategi för fisk- och 
fiskeforskning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2004. En preliminär
version lämnades in till Miljödepartementet den 1 november 2004 och en slutgiltig
version den 1 december 2004.



Inledning

Hav, sjöar och rinnande vatten har under decennier påverkats
av mänsklig aktivitet på olika sätt. Övergödning, försurning,
klimatförändringar och reglering av vattendrag är några exem-
pel på miljöproblem eller resultat av mänsklig verksamhet som
haft stora effekter på akvatiska ekosystem. Detta har även
resulterat i stora direkta eller indirekta effekter på fisk och skal-
djur. Lägg därtill problem med alltför stora uttag av fisk, miljö-
gifter i fisk och förslag om fiskestopp. Det är alltså hög tid att
prioritera en långsiktig hållbar förvaltning av de akvatiska eko-
systemen och fiskresurserna. För att lyckas med detta behövs
dels grundläggande forskning om fisk och skaldjur och de
ekosystem som de lever i, dels tillämpad forskning som direkt
knyter an till miljöproblemen och hur man bäst förvaltar den
akvatiska miljön.

Fiske har inte enbart en effekt på den art som fiskas. Idag försöker
man genom selektiva fångstredskap minska bifångsterna, men
fortfarande är dessa stora. Vid bottentrålning sker även en ren
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Förslag

Arbetet med strategin har lett fram till följande förslag.

Forskningsområden som bör prioriteras är:
• grundläggande fiskbiologi
• fiskets påverkan på ekosystem
• övrig mänsklig påverkan på fisksamhällen
• vattenbruk
• hållbar förvaltning

Staten bör avsätta ytterligare 20 miljoner kronor per år till grundläggande och
behovsmotiverad forskning inom de prioriterade områden som leder till hållbar
utveckling. Särskilt bör ämnesövergripande forskning stimuleras. Dessa medel bör
gå till Formas att i samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket förmedlas
till forskning i en öppen utlysning.

2 miljoner kronor per år bör avsättas för att stimulera kommunikationen mellan
forskare och avnämare. Ansvaret för detta bör ligga gemensamt på Formas,
Naturvårdsverket och Fiskeriverket.
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fysisk påverkan, vilket har effekt på andra bottenlevande orga-
nismer. Bieffekterna av fiske kan i sin tur ha sekundära effekter
på andra organismer och ekosystemet i stort.

Det finns flera exempel på att förändringar av en fiskarts
bestånd kan ha stor påverkan på hela ekosystemet. Utanför New
Foundland kollapsade torskbeståndet på 1990-talet på grund
av utfiskning. Det resulterade i så omfattande förändringar i
ekosystemets struktur och funktion att det ursprungliga jäm-
viktsläget troligen inte kan återställas. Mycket tyder på att 
förutsättningarna för att torsken ska kunna återhämta sig 
saknas. I Östersjön finns indikationer på att minskade torsk-
bestånd i kombination med andra miljöeffekter negativt
påverkar vikten på sillgrissleungar. Från sjöekosystem finns
exempel på att fisk är viktig för ekosystemets struktur och
funktion. Tillsammans visar detta tydligt att man inte kan 
isolera fisk och effekter av fiske från det övriga ekosystemet.

På grund av de problem som finns idag med utfiskning och miljö-
gifter i fisk kommer efterfrågan på odlad fisk troligen öka. Det
innebär att det bör satsas på forskning som kan bidra till en
ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling av vattenbruket.

Den stora utmaningen för ett långsiktigt hållbart nyttjande av
fiskresursen är att komma tillrätta med förvaltningsfrågorna.
Frågeställningen är inte ny, men får nya dimensioner i takt
med samhälls- och teknikutvecklingen. För att nå en hållbar
utveckling kan fisk och fiske inte hanteras isolerat utan måste ses
i en helhet såväl från samhällelig som från ekologisk synvinkel.

Förvaltning av fiskeresurser spänner över globala handels- och
exploateringsfrågor, från den övergripande gemensamma
Europapolitiken för fiske (GFP) till lokal förvaltning i kust och
inlandsvatten. I gemensamma vatten präglas problematiken
av ”allmänningens förbannelse – det inte jag tar nu tar någon
annan”. Detta försvårar för ett långsiktigt förhållningssätt.
Förvaltningsfrågorna är dessutom inte bara naturvetenskapliga
utan berör i allt högre grad samhällsvetenskapliga områden som
juridik, politik, ekonomi, konflikthantering och beteende.

Behov av framtida forskning

Nedanstående förslag på prioriterade forskningsområden
sträcker sig från grundforskning om fiskars biologi till till-
lämpad forskning om effekter av fiske och övrig mänsklig
aktvitet, vattenbruk och hållbar förvaltning. De flesta av för-
slagen på prioriterade forskningsområden som togs fram i
forskningsprogrammet från 1993 ”Fiskforskning för Sverige,
En fortsättning av programmet” är fortfarande aktuella (se
Tidigare nationella utredningar). Dock lyfter den nya strategin
starkare fram behovet av forskning som leder till hållbar
utveckling. Både nationellt och internationellt poängteras idag
betydelsen av forskning med ekosystemansats (se Bakgrund
till strategin). Detta får även genomslag i det nedanstående



förslaget på prioriterade områden där forskning om fiskens
roll i ekosystemet och fiskets effekter på ekosystemet är vikiga
områden. Inom samtliga forskningsområden eftersträvas
forskning av hög internationell kvalitet.

Prioriteringarna har delats in i fem delområden: 

• grundläggande fiskbiologi
• fiskets påverkan på ekosystemet
• övrig mänsklig påverkan på fisksamhällen
• vattenbruk
• hållbar förvaltning

Fiskbiologi

Det finns ett fortsatt stort behov av grundläggande teoribild-
ning, kunskap om fiskars biologi samt fiskars roll i de akvatis-
ka ekosystemen. Det gäller särskilt områden som sammanta-
get ger ökad kunskap om enskilda arters ekologi, fysiologi och
genetik, om hur arter påverkar varandra och deras betydelse
för ekosystemets struktur, funktion och biologiska mångfald.
Dessutom är det viktigt att studera hur processer i ekosyste-
met påverkar enskilda arter. Det är även viktigt att öka kun-
skapen om sjukdomar och sjukdomsspridning hos vilda
populationer.

Områden som bör prioriteras är forskning om:
• fiskens roll i ekosystemet
• populationers, metapopulationers och fisk-

samhällens dynamik och struktur
• genetisk och fenotypisk variation hos fisk 

relaterat till variation i miljön
• ekologiska och evolutionära aspekter på 

fiskars beteende
• fysiologisk reglering av livsprocesser
?         epidemiska fisksjukdomar och deras spridningsm

Fiskets påverkan på ekosystem

I framtiden bör man fokusera på forskning där fisk och effekter
av fiske integreras i ekosystemet, både i marina och i limniska
system. Forskning som ökar kunskapen om hur minskade
fiskbestånd och förändrade förhållanden mellan olika fiskarter
påverkar det övriga ekosystemet bör prioriteras. En annan
aspekt är fiskets fysiska påverkan på ekosystemet. Det är även
viktigt att koppla samman hur andra typer av miljöpåverkan,
som till exempel effekter av eutrofiering, klimatförändringar
och miljögifter, tillsammans med fiskets effekter kan påverka
ekosystemet, inklusive den biologiska mångfalden.

Även om en art totalt sätt inte skattas hårt kan ett selektivt
fiske få konsekvenser för fiskpopulationen. Kunskapen om vad
ett starkt fisketryck på storvuxna/snabbväxande individer har
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för genetiska effekter på den övriga populationen är liten.
Ökad kunskap om dessa ”oönskade” genetiska processer är
central inför utformandet av strategier för långsiktigt hållbart
fiske på naturliga bestånd. Det är även viktigt att knyta samman
olika delområden inom biologin, så som ekologisk forskning
med genetiska och evolutionära aspekter. Detta bör bland
annat kunna öka kunskapen om miljöeffekternas långsiktiga
och evolutionära effekter på ekosystemet.

Områden som bör prioriteras är forskning om fiskets 
påverkan på:

• övriga delar av ekosystemet
• evolutionära och genetiska processer
• populations- och samhällsreglerande 

mekanismer
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Övrig mänsklig påverkan på fisksamhällen

Alla organismer påverkas av den miljön de lever i och en föränd-
ring i miljön kan både ha direkta och indirekta effekter på
enskilda individer, arter eller populationer. Under det senaste
århundradet har en rad effekter av mänsklig aktivitet som
påverkar eller kan påverka fisk uppmärksammats. Som exempel
kan nämnas övergödning, miljögifter, klimatförändringar,
reglering av vattendrag, försurning, sjöfart, oljeutsläpp, intro-
duktion av främmande arter och utsättning av fisk. I vissa fall
är effekterna på fisk direkta och tydliga i andra fall kan sam-
banden vara mer komplicerade och otydliga.

Områden som bör prioriteras är forskning om:
• effekter av eutrofiering, vattenreglering, klimat-

förändringar och främmande arter på fisksamhällen
• effekter av utsättning av fisk på fisksamhällen
• effekter av störningar i rekryteringsområden 

och habitatförändringar
• toxiska och andra biologiskt aktiva ämnens effekter 

på fisk och fisksamhällen
• faktorer som påverkar miljögifthalter i fisk
• epidemiska fisksjukdomar och deras spridningsmekanismer

Vattenbruk

Efterfrågan på odlad fisk kommer troligen att öka på grund av
de problem som idag finns med utfiskning och miljögifter i fisk.
Det gör att forskning inom vattenbruk bör prioriteras. För att
vattenbruket ska kunna utvecklas behövs forskning om nya
fodertyper, alternativa arter att odla, fiskgenomik och avel,
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sjukdomar, samt hur man kan bedriva odling och avlivning av
fisk på ett etiskt och ur fiskens perspektiv skonsamt sätt.

Områden som bör prioriteras är forskning om:
• alternativa arter för vattenbruk
• fiskgenomik och avel
• välfärdsindikationer på fisk, samt etiska aspekter

och kvalitetsaspekter på vattenbruk
• fisksjukdomar
• nya fodermedel
• vattenbrukets påverkan på vild fisk och ekosystemet

Hållbar förvaltning

Det finns många aktörer (yrkesfiskare, vattenbrukare, hus-
hållsfiskare, sportfiskare och fisketurism) som nyttjar den
gemensamma resursen som de akvatiska ekosystemen utgör.
Bestämmanderätten över fiskbestånden ligger emellertid hos
andra sakägare, såsom EU, Fiskeriverket, Jordbruksverket, fiske-
vårdsområden och privatpersoner, än de som önskar nyttja
resursen.

Det innebär att olika åsikter och intressen ofta ställs mot
varandra. Införandet av akvatiska skyddsområden är ett sådant
till exempel, uppskattning av fiskbestånd ett annat. De planer
som finns på att införa akvatiska skyddsområden med fiske-
förbud i Sverige har lett till stort lokalt motstånd, och det
finns de som ifrågasätter både behovet och effekten av dessa
skyddsområden. Forskning rörande förvaltningsmodeller som
både ekonomiskt och ekologiskt hållbart inkorporerar alla
nyttjare och intressenter bör prioriteras.
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För att öka kunskapen om hur man hållbart bäst förvaltar den
akvatiska miljön måste forskning som knyter samman det
naturvetenskapliga vetenskapsområdet med andra veten-
skapsområden prioriteras. Som exempel kan nämnas forskning
som belyser hur den totala fiskeresursen nyttjas av olika aktörer
och problematiken kring nyttjandet av gemensamma resurser
med många ägare-nyttjare. Forskning rörande effektiva styr-
medel för att uppnå hållbar förvaltning är ett annat exempel.

För en hållbar förvaltning av våra fiskresurser krävs att man
kan göra bra beståndsuppskattningar. Det råder i många fall
stor oenighet om hur stora fiskbestånden är och därigenom
hur hårt man kan beskatta dem. Vid lokal samförvaltning
finns det ett behov av att utveckla enkla bedömningsgrunder
för beståndsuppskattningar. Forskning och utveckling för att
få fram bra metoder för beståndsuppskattningen är därför
nödvändigt.

Ett område med växande ekonomisk betydelse är sportfiske och
fisketurism. Behovet av forskning kopplat till dessa områden
kommer att öka. Det gäller till exempel forskning om vad fritids-
fiske och expanderande fisketurism har för påverkan på de
akvatiska och terrestra ekosystemen och samhällsvetenskaplig
forskning om dess ekonomiska betydelse och potential. Fritids-
fiskets betydelse ur social och folkhälsosynpunkt är också viktiga
områden.

Animalieproduktionen är idag i de flesta fall strängt kontrollerad
med bland annat regler för djurhållning och slakt. Det finns dock
etiska och kvalitativa aspekter på fisket, så som kassering av
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bifångster, metoder för avlivning av fisk och ”catch and release”
(fisk som fångas och sedan släpps igen) som behöver utvecklas
vidare. Forskningen rörande ett uthålligt fiske, som är skon-
samt mot miljön och där etiska och aspekter också tillgodoses
bör därför prioriteras.

Områden som bör prioriteras är forskning om:
• hållbar förvaltning; särskilt ämnesövergripande

forskning om alternativa förvaltningsmodeller
• hur internationella beslut påverkar den lokala 

förvaltningen av fiskeresurserna
• metoder att uppskatta fiskbestånd
• restaurering och bevarande av miljöer och bestånd
• nya metoder för beståndsuppskattningar
• selektiva redskap
• effekter av fisketurism
• etiska och kvalitets aspekter på fiske

Kommunikation mellan forskare och avnämare

Kontakten mellan olika aktörer, så som forskare, miljööver-
vakare, förvaltare, näringen, och allmänheten är ofta dålig. En
starkare koppling och bättre kommunikation mellan dessa
aktörer skulle kunna underlätta arbetet med en hållbar för-
valtning och acceptansen av olika åtgärder. Ett sätt är att
genomföra årliga fiskforskningsmöten. Dessa bör dels vända
sig till forskare, dels till andra aktörer inom området vilket
skulle kunna stärka kommunikationen och kunskapsutbytet
både mellan forskare och mellan forskare och andra intres-
senter. Även andra sätt för att öka kommunikation bör över-
vägas (skriftlig information, seminarier m m).



Avnämare och utförare

Det finns många aktörer som har intresse av fisk- och fiske-
forskning. Den forskningen som utförs bör ge ett inomveten-
skapligt tillskott med ökande grundläggande teoribildning
och kunskap om fiskars biologi och deras betydelse i de akva-
tiska ekosystemen. Vidare bör delar av forskningen kunna
appliceras på förvaltningen av fiskeresurser och de akvatiska
ekosystemen. Den nya kunskap som forskningen genererar
bör även kunna ligga till grund för politiska beslut. En annan
grupp med intresse för fiskforskning är yrkesfiskare och hela
den näring som är kopplad till fiske. Metoder för till exempel
bra beståndsuppskattningar och hållbara förvaltningsmodel-
ler är nödvändiga för ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart
och långsiktigt fiske. Andra intressegrupper är fritidsfiskare
och turismnäringen.

Fisk- och fiskeforskning i Sverige

Kartläggning av fisk- och fiskeforskning i Sverige visar att det
finns drygt 200 forskare och doktorander som bedriver fisk-
och fiskeforskning. Dessa är verksamma vid 14 universitet,
högskolor, myndigheter och museer (Bilaga 1). Det största
ämnesområdet är ekologi (cirka 40 %) och därefter fysiologi
respektive fiske- och fiskevårdsforskning (cirka 15 % vardera).
Forskning inom ämnesområdena socioekonomi, veterinärme-
dicin och molekylärgenetik bedrivs av ett litet antal forskare
och doktorander. De forskningsinstitutioner/myndigheter
som har flest forskare och doktorander som bedriver fisk- och
fiskforskning är Fiskeriverket (knappt 50 personer), Göteborgs
universitet (cirka 40), Uppsala universitet (cirka 35), Lunds
universitet, Stockholms universitet och Sveriges lantbruks-
universitet (cirka 25 personer på respektive universitet). Vid
övriga universitet, högskolor, myndigheter och museer bedrivs
forskningen av mindre än 10 personer. Rekryteringen av fisk-
forskare är förhållandevis god då cirka en tredjedel av dem
som bedriver forskning är doktorander.

Kartläggningen visar att det vid flera universitet, samt vid
Fiskeriverket finns ett större antal personer som arbetar med
fisk- och fiskeforskning. Detta tyder på att det bör finns för-
utsättningar för starka forskningsmiljöer på flera orter inom
landet. Även om forskarna idag inte alltid är samlade inom
samma institution eller avdelning så bör det finnas goda för-
utsättningar för att inleda samarbete och därigenom stärka
dessa forskningsmiljöer.
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Nationella forskningsfinansiärer

Sedan det förra programmet för fiskforskning togs fram för
drygt tio år sedan (se Tidigare nationella utredningar) har det
skett förändringar hos forskningsfinansiärerna. Bland annat har
Vetenskapsrådet (där det som tidigare var det Naturvetenskapliga
forskningsrådet ingår) och Formas (vilket är en sammanslagning
av flera forskningsråd, bland annat det som tidigare var Skogs- och
jordbrukets forskningsråd, SJFR) bildats. Även Naturvårdsverkets
forskningsfinansiering har förändrats under den senaste tio-
årsperioden. Idag satsas totalt cirka 50 miljoner kronor per år
på fisk- och fiskeforskning i Sverige. Formas och Fiskeriverket
är de myndigheter som har de största forskningsbudgetarna
(Bilaga 2). Till detta tillkommer universitetens och högskolornas
finansiering av forskar- och doktorandtjänster inom områdena
fisk, fiske och vattenbruk.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande (Formas)
Formas finansierar både grundforskning och tillämpad forskning
om fisk och fiske. I Formas forskningsstrategi (Underlag till
forskningspropositionen 2004/2005) pekas följande områden
ut som angelägna: biologisk mångfald, fiskbeståndens dynamik
och struktur, långsiktigt hållbara förvaltningsstrategier, möj-
ligheter och risker med vattenbruk, fisksjukdomar, fiskets
betydelse och utvecklingsmöjligheter. Formas stöder generellt
forskning som leder till hållbar utveckling och har en särskild
satsning på ämnesövergripandeforskning.

Formas hade sin första utlysning av forskningsanslag 2001.
Under åren 2001- 2003 har Formas i snitt delat ut cirka 20
miljoner kronor per år till fisk- och fiskeforskning. Förutom
den ordinarie utlysningen varje vår, har två extra utlysningar,
de i biologisk mångfald (2002) och marin miljö (2003) delvis
finansierat forskning rörande fisk och fiske.

Fiskeriverket
De medel som Fiskeriverket till viss del kan använda till forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet är verkets ramanslag inklusive
speciellt anvisade medel för miljövårdsarbete, ramanslaget för
fiskevård, samt efter medgivande från regeringen medel från
vattendomar. Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsverk-
samhet är tillämpad, långsiktig och ämnad att ligga till grund
för förvaltningsåtgärder och andra beslut inom verkets myn-
dighetsarbete. Verksamheten är också av stor betydelse för att
verket skall kunna genomföra ålagda regeringsuppdrag.

Historiskt har Fiskeriverkets laboratorier till största delen arbetat
med bestånds- och miljöövervakning samt redskapsutveckling.
Sedan 2001 har forsknings- och utvecklingsinsatserna till stor
del inriktats mot att ta fram ny kunskap som ska ligga till
grund för åtgärder som bidrar till att uppnå de miljökvalitets-
mål för vilka Fiskeriverket har ett ansvar.
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Det är svårt, och till stor del en definitionsfråga, att uppskatta
hur stor andel av de medel verket förfogar över som går till vad
som skulle kunna definieras som egentlig forskningsverk-
samhet. Under den senaste treårsperioden kan denna del upp-
skattas till ca 20 miljoner kronor per år inkluderande medel
från vattendomar som i dag uppgår till ca 7 miljoner kronor per
år. Tidigare var summan betydligt mindre och eftersom verket
nu inte längre har extra medel till miljömålsarbetet kommer
den för forskning tillgängliga summan att minska avsevärt.

Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
Mistra investerar i starka forskargrupper som i samverkan
med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem.
Användare av forskningen finns inom såväl näringsliv som
förvaltning, politik och frivilligorganisationer. Mistra finan-
sierar ett 20-tal stora tvärvetenskapliga forskningsprogram
som löper under sex till åtta år. Mistra betalar ut i storleksordning-
en 200 miljoner kronor årligen till forskning. Nysatsningarna
motsvarar tre forskningsprogram årligen på totalt 25-30 miljoner
kronor. Två tredjedelar av bidraget lyses ut i konkurrens på ett
specificerat tema och en tredjedel kan vara initierat utifrån.

I genomsnitt har Mistra finansierat fisk och fiskeforskning
med 2,8 miljoner kronor per år under perioden 1997-2004.
Det forskningsprogram som haft störst fokus på fisk- och fiske-
forskning är ”SUCOZOMA – Bärkraftig förvaltning av
kustresurser” som just avslutas. Programmet ”MARE –
Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön”
pågår och har fisk som viktig komponent i modeller. Andra
program är ”Uthållig utveckling i fjällregionen – Fjäll MISTRA”
och ”VASTRA – vattenstrategiska forskningsprogrammet”
som behandlar förvaltningsfrågor generellt.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket finansierar framförallt forskningsprogram.
Generellt ska alla forskningsprogram inom Naturvårdsverket
vara tvärvetenskapliga, och de samhällsvetenskapliga delarna
har fått en allt större tyngd i programmen. Sedan 2001 har
tretton program startats. Forskning om fisk ingår i två av dessa:
”Aqualiens – Främmande arter i akvatisk miljö – var och varför
kommer de att utgöra ett hot mot ekosystemfunktioner och
ekonomi” och ”Adaptiv förvaltning av vilt och fiskpopulationer”.

I genomsnitt har Naturvårdsverket finansierat fisk- och fiske-
forskning med 1,5 miljoner kronor per under de åtta åren då
verket har haft ett forskningsanslag (Naturvårdsverket hade
inga forskningsanslag under 1998-1999, men återfick anslag
år 2000).

Programmet ”Aqualiens” startade 2002 och kommer att pågå
fram till 2006. Det har en total budget på 30 miljoner kronor,
varav cirka 5,5 miljoner kronor är avsatta för fiskrelaterade
projekt. Programmet ”Adaptiv förvaltning av vilt och fisk-
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populationer” pågår från 2004 till 2008. Det har en total bud-
get på 40 miljoner kronor, varav cirka 7 miljoner kronor är
avsatta för fiskrelaterade projekt.

Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet finansierar inte särskilt forskning rörande fisk
och fiske. Den forskning som rådet finansierar om fisk är
generella ekologiska frågeställningar där fisk är modell-
organism.

Samfinansierad forskning om Vattenkraft – miljöeffekter,
åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten 
Sedan 1999 samfinansierar Svenska elföretagens forsknings
och utvecklings AB (Elforsk), Statens Energimyndighet,
Fiskeriverket och Naturvårdsverket ett forskningsprogram
inriktade mot Vattenkraft och miljö. Programmet är fokuserat
på forskning kopplat till fisk. Under den senaste treårsperiods
satsas totalt 19,5 miljoner kronor. Av detta står Elforsk AB för
3,4 miljoner kronor per år, Statens Energimyndighet 2,3 miljoner
kronor per år, Fiskeriverket 0,5 miljoner kronor per år och
Naturvårdsverket 0,3 miljoner kronor per år.

Forskningsfinansiering i några grannländer

I Danmark finansierar Statens Naturvitenskablige Forskningsråd
grundforskning inom områdena fisk och fiske motsvarande
knapp fyra miljoner svenska kronor per år.

Danmarks Fiskeriundersøgelser bedriver en stor del av forsk-
ningen inom fisk och fiske. Institutet har en totalbudget på
motsvarande 200 miljoner svenska kronor per år varav drygt
hälften är externfinansierat och resterande del är statliga
bidrag.

På Färöarna satsas motsvarande 11 miljoner svenska kronor
per år på fisk- och fiskeforskning. Utöver detta satsas motsva-
rande 22 miljoner svenska kronor per år på Havsforsknings-
institutet och forskningsfartyg.

Finska Akademin delar för närvarande ut motsvarande cirka
sju miljoner svenska kronor per år till fisk- och fiskeforskning.
Till detta tillkommer forskning som bedrivs inom Vilt- och
fiskeriforskningsinstitutet.

I Norge är fiske och vattenbruk stora näringar, vilket också
återspeglas i stora satsningar inom forskningsområdena.
Norges forskningsråd har till exempel för närvarande ett stort
program inom vattenbruk ”Havbruk - Produksjon av akvatis-
ke organismer” som löper 2000-2005. Budgeten för 2004-
2005 är motsvarande 75 miljoner svenska kronor per år.
Norges forskningsråd har även en särskild satsning i
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Fiskeriteknologi under perioden 2000-2005 med en budget
motsvarande 13 miljoner svenska kronor per år.

Även på Island är fiske en stor näring. Under åren 1997-2001
satsades årligen igenomsnitt motsvarande 160 miljoner svenska
kronor (dessa medel omfattar universitet, forskningsinstitut
och företag) inom tillämpad forskning och utveckling inom
områdena fiske och vattenbruk. Exakt hur mycket som går till
forskning framgår inte av underlaget.

Analys av forskningsfinansieringen

Det finns idag i princip en dominerande finansiär av fisk- och
fiskeforskning som har öppna utlysningar, nämligen forsk-
ningsrådet Formas. Formas finansiering gäller både grundläg-
gande och tillämpad forskning. Fiskeriverket satsar relativt
mycket medel på behovsmotiverad tillämpad forskning röran-
de fisk och fiske. Dessa medel går emellertid inte att söka fritt
utan används till behovsstyrd forskning vars resultat sedan
används av olika myndigheter och andra sakägare i deras för-
valtningsarbete. Det innebär att cirka 40 procent av forsk-
ningsmedlen för fisk- och fiskeforskning inte är tillgängliga
för forskare vid universitet och högskolor genom öppna utlys-
ningar. Övriga finansiärer har riktade satsningar där tillämpad
fisk- och fiskeforskning ingår som en del.

En samlad finansiering med en stor finansiär med öppna
utlysningar (som det är idag) har för forskarna fördelen att det
är tydligt vilken forskningsfinansiären är, det är enkelt att få
en överblick på vilken forskning som bedrivs och det är lätt att
göra strategiska satsningar. Nackdelen är att finansieringen för
en enskild forskargrupp kan vara mer sårbar. Idag finns det
inga medel inom Formas som är vikta för fisk- och fiskeforsk-
ning, utan dessa tilldelas i öppen konkurrens med andra
områden. Detta medför att riktade satsningar inom andra
områden indirekt slår mot fisk- och fiskeforskningen eftersom
forskningsmedlen tas ur en gemensam pott.

Det har varit svårt att få en heltäckande bild av forsknings-
finansieringen i grannländerna, som enkelt går att jämföra
med de svenska förhållandena. Klart är dock att Sverige relativt
sett satsar mindre medel på fisk- och fiskeforskning jämfört
med flera av sina grannländer.
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Viktiga faktorer att ta hänsyn till

Miljömålen
Fisk berörs mer eller mindre direkt av sju av de 15 miljömålen:
Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans,
levande kust och skärgård, Storslagen fjällmiljö och Giftfri
miljö. Miljömålsrådet har bedömt att fyra av miljömålen 
är svåra att nå inom en generation. Tre av dessa berör fisk
(Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Giftfri
miljö).

Vattendirektivet
Ett samlande EG-direktiv för vatten antogs i december 2000.
Syftet med ramdirektivet för vatten (ofta kallat bara “vatten-
direktivet”) är att göra arbetet för att skydda Europas vatten
mer entydigt och kraftfullt. Ramdirektivet för vatten erbjuder
nya verktyg för en effektivare och mer hållbar vattenhante-
ring. Förutsättningarna för en god svensk vattenplanering för-
bättras och möjligheterna att nå de miljömål som satts upp för
våra vatten ökar. Ramdirektivet kommer att innebära föränd-
ringar jämfört med hur vi i Sverige tidigare arbetat med vat-
tenfrågorna. Den viktigaste förändringen är att arbetet nu ska
läggas upp efter avrinningsområden, naturens egna gränser för
vattnets flöde.
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Tidigare nationella utredningar 

Tidigare nationella forskningsprogram
Skogs- och Jordbrukets forskningsråd (SJFR) och
Fiskeriverket utarbetade, på uppdrag av regeringen, 1987 ett
program för ”Fiskforskning för Sverige”. 1988 utkom en
utveckling av programmet ”Fiskforskning för Sverige,
Rapport II”. Programmet utvärderade 1992 ”Utvärdering av
Programmet, Fiskforskning för Sverige” och 1993 kom en
fortsättning på programmet ”Fiskforskning för Sverige, En
fortsättning av programmet”. Därefter har inga nationella
forskningsprogram rörande fisk- och fiskeforskning tagits
fram.

Utvärderingen av programmet 1987-1988 visade att det som
karaktäriserade forskningsaktiviteten i samtliga grupper var en
hög grundforskningsprofil. Även grupper med tillämpade frå-
geställningar hade en klar grundforskningsbaserad anknyt-
ning. Forskargrupperna var små, vilket gjorde dem sårbara. I
fortsättningsprogrammet som kom 1993 föreslogs därför att
man ska försöka stabilisera de små grupperna genom långsik-
tig satsning på att behålla kompetens. Ett förslag var att vissa
verksamheter borde koncentreras till vissa universitet. Man
konstaterade också att tillämpade forskningsprojekt ofta hade
svårt att stå dig i konkurrensen med mer grundforskningsin-
riktade projekt. Om man kunde koncentrera verksamheten
till ett färre antal bärkraftiga forskargrupper så skulle detta
också ge en potential för att förbättra situationen för den till-
lämpade forskningen.

Det som lyftes fram som prioriterade områden i programmet
var bland annat teoretisk populationsekologi, individenerge-
tik (dvs den storleksmässiga och säsongsmässiga allokeringen
av energi och dess konsekvenser på populations- och samhälls-
nivå), att inom genetik utveckla och tillämpa molekylärbiolo-
giska metoder, fiskimmunologi, fisksjukdomar, kust och ins-
jöfiskets förutsättningar, fiskeriekonomi och fiskevårdsteknik.
Vidare efterlystes nationella fiskmöten.

Slutbetänkande av Havsmiljökommissionen: Havet – Tid
för en ny strategi, SOU 2003:72
Havsmiljökommissionen efterlyser mer forskning om olika
fiskarters roll i olika delar av ekosystemet och om interaktioner
mellan fiskarter och andra arter i näringsväven. Vidare anser
kommissionen att de ekologiska och samhällsekonomiska
effekterna av ett zoneringssystem där områden med totalt fiske-
förbud införs bör analyseras. Man vill också prioritera forskning
om fiskbestånden och vilka effekterna av fiske är på dessa.

Havsmiljökommissionen lyfter fram att man bör skapa goda
förutsättningar för forskning om havens fiskbestånd som del
i ekosystemen vid några av de svenska universiteten. Vidare
pekar man på att det idag saknas en kvalificerad utbildning i
fiskeribiologi.
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Kust- och insjöfiske samt vattenbruk 
(Proposition 2003/04:51)
Regeringen har i sin proposition ”Kust- och insjöfiske samt
vattenbruk” bedömt att forskning och utveckling inom 
vattenbruk bör inriktas mot miljö, miljöteknik, utfodring,
genetik samt avel. I propositionen lyfter man fram frågeställ-
ningar som avelsprogram, nya arter till vattenbruket, bedöm-
ning av vattenbrukets miljöeffekter, samt teknikutveckling för
minskad miljöpåverkan, utfodringsteknik och driftsäkerhet.
Man vill förstärka forskning rörande avelsprogram för regn-
båge, röding och sötvattenskräftor, samt att odlingsteknik
utvecklas för odling av sötvattensarter som abborre och gös.

Utvärdering av Marina Forskningscentra
De tre marina forskningscentra är statliga organ med var sin
styrelse men knutna till universiteten i Göteborg, Stockholm
och Umeå. Varje centrum är en nationell resurs och har ett
regionalt ansvarsområde. Deras uppgift är att tillgodose en
långsiktig kunskaps- och kompetensuppbyggnad, även över
fakultetsgränserna. De ska tillsammans med berörda myndig-
heter planera, utvärdera och samordna marin miljöövervak-
ning, informera om havsforskning och om miljötillståndet i
svenska havsområden samt stödja användningen av basresur-
ser i form av fältstationer, fartyg och annan dyrbar utrustning.

Vetenskapsrådet har nyligen genomfört en utvärdering av de
marina centras arbete under de 15 år de funnits. I utvärdering-
en föreslår man att verksamheten vid de tre forskningscentra
skall fortsätta med vissa förändringar, bland annat föreslås att
det bör finnas en styrelse, som är gemensam för de tre centra.
Vidare noterar man att det saknas samordning av fiskforsk-
ning.

Internationella överenskommelser och strategier

Försiktighetsansatsen
Försiktighetsprincipen, som var en av de 27 principerna från
UNCED-konferensen i Rio de Janeiro 1992 har inom fisket
omformats till den s.k. försiktighetsansatsen. Denna har
omsatts i bland annat FAO:s (FN:s organisation för jordbruk,
fiske och landsbygdsutveckling) uppförandekod och i Fiskeri-
kommissionen för Östersjön (IBSFC) som ansvar för uthålligt
fiske i Östersjön.

Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg,
Sydafrika 2002 bidrog till att särskilt lyfta fram de tre dimen-
sionerna i uthållig utveckling – den ekonomiska, den sociala
och den miljömässiga. Dessa har nu erkänts och börjat 
översättas till praktisk handling på flera håll. Ett av de nya åta-
ganden som antogs i Johannesburg var att fiskbestånd som
hotas av utrotning skall återställas/återuppbyggas senast 2015
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där så är möjligt. Från svensk sida betonades särskilt uthållig
användning av våra fiskresurser liksom miljöpåverkan av fiske.
Vidare antogs målet att varje land ska utveckla en nationell
plan för vattenförvaltning och effektiv vattenhantering, som
skall antas senast år 2005. Detta mål överensstämmer i sin tur
med den rekommendation om integrerad kustzonförvaltning
som EU antagit och i vilken bland annat framhålls att varje
medlemsland senast under 2005 skall ha arbetat fram en
nationell strategi för kustvattnens användning.

Internationella Havsforskningsrådet (ICES)
Det Internationella Havsforskningsrådet ICES (International
Council for Exploration of the Sea) är en marin konvention
avseende internationellt samarbete och samordning av under-
sökningar om havet, särskilt med avseende på havets levande
resurser. ICES verksamhet är inriktad mot Atlanten, främst
nordatlanten, med tillhörande kusthav.

ICES är mest känt för sin vetenskapligt rådgivande roll i fiske-
frågor både till EU-kommissionen och regional fiskerikom-
missioner. Under senare tid har organisationen utvecklats till
ett vetenskapligt rådgivande organ även i miljöfrågor. ICES är
idag en av de världsledande organisationerna inom havsforsk-
nings- och fiskeområdet.

Den rådgivande kommittén för fiske (ACFM) lämnar årligen
vetenskapligt grundade rekommendationer för förvaltning av
fiskbestånd. Detta sker på uppdrag av EU, enskilda länder
eller fiskerikommissioner, som till exempel Fiskerikommissionen
för Östersjön (IBSFC) och Nordostatlantiska fiskerikommis-
sionen (NEAFC).

På motsvarande sätt lämnar ICES rådgivande kommittéer för
miljöfrågor (ACME) och för ekosystempåverkan (ACE)
vetenskapligt grundade rekommendationer till EU-kommis-
sionen, enskilda länder och regionala miljökommissioner som
Helsingforskommissionen (HELCOM) och Oslo-Paris-kom-
missionen (OSPAR).

Europeiska unionen
EU:s marina strategi syftar till att få fram gemensamma, sek-
torsövergripande strategiska mål och åtgärder för alla europe-
iska havsområden samt bidra till att samordna olika marint
relaterade EU-direktiv, bland annat Vattendirektivet, Habitat-
direktivet, den Gemensamma fiskeripolitiken (GFP), den
Gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och Rekommenda-
tionen om integrerad kustzonförvaltning. 

Den marina strategin kommer att omfatta en allmän vision
för alla europeiska havsområden. Samtidigt kommer särskilda
mål att utvecklas med hänsyn till regionala skillnader mellan
olika havsområden. Alla verksamheter som har en påverkan på den
marina miljön kommer att behöva behandlas med en sektor-
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integrerande ansats, vilket kan komma att ställa krav på bättre
samordning mellan berörda politikområden. Genomförandet
av strategin ställer också krav på en stark vetenskaplig upp-
backning och ett långsiktigt politiskt åtagande att genomföra
de beslut som fattas med anledning av strategin.

En viktig del av den marina strategin är utvecklingen av en
ekosysteminriktad ansats i marin förvaltning. Vad som menas
med en ekosystemansats varierar, men generellt är innebörden att
förvaltningen ska skydda och återställa ekosystemets struktur
och funktion och att människans roll i ekosystemet ska beaktas
så att god ekologisk status uppnås i naturliga system. För fiskets
vidkommande innebär det till exempel att fiskets påverkan på
icke målarter, havsbottnen och fisksamhällenas struktur och
genetiska mångfald, ska tas i beaktande i förvaltningen. 

De viktigaste politiska överenskommelserna som talar om
ekosystemansatsen finns i konventionen om biologisk mång-
fald, EU:s gemensamma fiskeripolitik, den s.k. Bergen dekla-
rationen av miljöministrarna på den 5:e Nordsjökonferensen,
FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske och de av riksdagen
beslutade svenska miljökvalitetsmålen.

Europakommissionen har beslutat att ekosystemansatsen skall
användas i fiskenäringens förvaltning. Det medför krav på
integrerad rådgivning av fiskeribiologisk och ekologisk expertis
från internationella forskningsorganisationer som Internationella
Havsforskningsrådet (ICES). Det förutsätter förstås att man
bereder den nationella ansatsen på samma sätt, eftersom ICES
uttrycker berörda staters gemensamma hållning i den veten-
skapliga bedömningen av ekosystemens tillstånd.

Den svenska Havsmiljökommissionen har i sitt betänkande
”Havet – Tid för en ny strategi”, SOU 2003: 72 särskilt lyft
fram två brister i arbetet med EU:s marina strategi. Den ena
är att strategin fokuserar på fisket som näring, medan
Havsmiljökommissionen menar att fisket och fiskbestånden
måste ses ur ett biologiskt perspektiv. Den andra bristen är att
jordbrukets bidrag till övergödningen inte nämns bland de
åtgärder som föreslås.

I förhållande till andra marina verksamheter är fisket kanske
den näring som mest har påverkat och påverkar den marina
miljön. Det fortlöpande uttaget av fisk påverkar andra arter i
ekosystemet och därmed den marina miljön som helhet. En
viktig aspekt i den framtida gemensamma fiskeripolitiken är
en fortsatt integrering av miljöhänsyn i fiskeriförvaltningen.
Behovet av att integrera miljö- och fiskeripolitiken inom EU
och nationellt har hög prioritet. Det nuvarande tillståndet för
flera europeiska fiskbestånd kräver radikala och snara föränd-
ringar i fiskeriförvaltningen. Europakommissionen har i det
sammanhanget introducerat en ekosysteminriktad förvaltning och
försiktighetsprincipen inom fisket, vilket innebär en integrerad



och regionalt orienterad ansats i förvaltningen. Denna är dock
inte helt utan problem. Kunskaperna om förhållandet mellan
fiske och miljö är otillräckliga och kan inte direkt generalise-
ras. Dessutom finns det en bristande erfarenhet av metoder
för att tillämpa den befintliga kunskapen om miljöeffekter till
följd av fiske.

Arbetet med EU:s sjunde ramprogram för forskning har
inletts. I den hittills förda diskussionen har framhållits vikten
av att bland annat stödja grundforskning och att stärka sam-
arbetet mellan nationella forskningsfinansiärer. Inom ramen
för ERA-NET SCHEME har ett nätverksbygge mellan forsk-
ningsfinansiärer inletts. Det kallas MariFish och en gemensam
ansökan har inlämnats till kommissionen i oktober 2004.
ERA-NET-projekt finansierar emellertid bara nätverksbyg-
gandet mellan forskningsfinansiärer och inte forskning i sig.

EU:s strukturstöd till fiskenäringen finansieras av Fonden för
Fiskets utveckling. Stöd från fonden beviljas till fiskesektorn,
som enligt regelverket definieras som yrkesfiske, vattenbruk och
beredningsverksamhet. Stödet kan beviljas inom hela landet.
Fonden omfattar stöd till åtgärder inom olika insatsområden,
t.ex. vattenbruk, socio-ekonomiska åtgärder samt nyskapande
åtgärder och pilotprojekt. Fonden finansierar inte forsknings-
projekt men inom insatsområdet nyskapande åtgärder och
pilotprojekt kan stöd lämnas till studier för att öka kunskap
om fiskbestånd, utveckling av fiskemetoder, avelsprogram m m.

Nordiska Ministerrådet
Inom Nordiska Ministerrådet har man utarbetat en strategi
för nordiskt fiskerisamarbete 2001-2004. Den utgör den
överordnade ramen för det nordiska fiskerisamarbete.
Strategin tar sin utgångspunkt i de internationella processer
som är av betydelse för fiske och Statsministerdeklarationen
”Ett hållbart Norden”. Den övergripande målsättningen med det
nordiska fiskerisamarbete är att verka för en hållbar utveckling
av fiskerisektorerna i Norden, samt en bra havsmiljö som en
grund för detta. Det innebär att man arbetar för att skydda de
marina ekosystemen samt arbetar för ett hållbart nyttjande av
de marina resurserna.

I det Nordiska Miljöhandlingsprogrammet för 2005-2008 tas
under temat ”Havet” bland annat upp ekosystembaserad för-
valtning med målet att stärka uthålligt fiske och vattenbruk
samt att säkra skyddet av hotade och sårbara arter och natur-
typer.

Nordiska Ministerrådet finansierar samnordisk fisk- och fis-
keforskning genom sin ämbetsmannakommitté för fisk samt
genom arbetsgrupper.
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Bilagor



Bilaga 1. Universitet, högskolor, myndigheter och
museer där det bedrivs fisk- och fiskeforskning

Namn
Fiskeriverket

Havsfiskelaboratoriet
Kustfiskelaboratoriet
Sötvattenslaboratoriet

Göteborgs universitet/Kungliga vetenskapsakademin
Kristinebergs marina forskningsstation

Göteborgs universitet/Stockholms universitet
Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Göteborgs universitet
Marin ekologi
Zoologiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen

Högskolan i Kalmar
Institutionen för Biologi och Miljövetenskap

Högskolan på Gotland
Institutionen för naturvetenskap och teknik

Karlstads universitet
Institutionen för natur och miljö

Kungliga vetenskapsakademin
Beijerinstitutet

Lunds universitet
Institutionen för ekologi

Naturhistoriska Riksmuseet
Statens veterinärmedicinska anstalt
Stockholms universitet

Institutionen för systemekologi
Institutet för tillämpad miljöforskning
Zoologiska institutionen

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för vattenbruk
Institutionen för biomedicin och veterinär 
folkhälsovetenskap

Södertörns högskola
Institutionen för kemi, biologi, geografi 
och miljövetenskap

Umeå universitet
Ekologi och geovetenskap

Uppsala universitet
Institutionen för ekologi och evolution
Institutionen för fysiologi och utvecklingsbiologi
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Bilaga 2. Finansiärer av fisk- och fiskeforskning i
Sverige, samt forskningsmedel avsatta per år.

Finansiär miljoner kronor per år Tidsperiod

Elforsk AB1 3,4 2003-2005

Energimyndigheten1 2,3 2003-2005

Fiskeriverket1,2 20,0 2002-2003

Formas 20,0 2001-2003

Mistra3 2,8 1997-2004

Naturvårdsverket1 1,5 1994-2004

Summa 50,0

1 Samfinansiering av programmet ”Vattenkraft - miljöeffekter, åtgärder och

kostnader i nu reglerade vattendrag”. Finansiärer är Elforsk AB (3,4 miljoner

kronor per år), Energimyndigheten (2,3 miljoner kronor per år), Fiskeriverket

(0,5 miljoner kronor per år) och Naturvårdsverket (0,3 miljoner kronor per år).

2 Finansierar forskning inom Fiskeriverket . Verkets forskningsanslag har varierat

och var under perioden 1994-2001 cirka 13 miljoner kronor per år.

3 Perioden 1997-2000, 4,3 miljoner kronor per år, och perioden 2001-2004, 

1,2 miljoner kronor per år.

4 1998-1999 borträknat eftersom verket inte hade några forskningsanslag då.
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