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Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas? 

Introduktion 

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på 

nytt energiskattedirektiv (Europeiska 

Kommissionen, 2021b). Det nya direktivet är 

tänkt att fungera som ett komplement till han-

deln med utsläppsrätter för koldioxid och syftar 

till att minska utsläppen av växthusgaser inom 

EU, bland annat genom att främja ren teknik. 

EU-kommissionen föreslår att energibeskattning 

ska ske utifrån energiinnehåll i stället för volym 

och att tidigare skattebefriade sektorer, som sjö-

fart och fiske, ska omfattas av energiskatt (bräns-

leskatt).  

 

Förslaget till det nya energiskattedirektivet fast-

ställer minimiskattenivåer för medlemsstaterna. 

För bensin och dieselbrännolja (huvudsaklig 

energikälla för båtmotorer) är förslaget att mini-

miskatten ska vara 10,75 euro/gigajoule (ca 4,3 

sek/liter dieselbrännolja1). Dock finns det förslag 

på att vissa användningsområden, bland annat 

sjöfart och fiske, ska omfattas av en lägre mini-

miskatt på dieselbrännolja, som är satt till 0,9 

euro/gigajoule (ca 0,36 sek/liter1). Detta kan jäm-

föras med det genomsnittliga priset (utan skatt) 

på dieselbrännolja under de första sex måna-

derna 2022, vilket var ungefär 26 euro/gigajoule 

(ca 10 sek/liter1) (Europeiska Kommissionen, 

 
1 Beräknat utifrån ett energiinnehåll på 35,87 gigajoule/m3 enligt Eklund m.fl. (2021) 

2022). I Sverige är bränsleskatten på diesel-

brännolja för de sektorer som omfattas av ener-

giskattedirektivet idag uppdelad i energiskatt 

och koldioxidskatt, vilka sammanlagt uppgår till 

mellan 3,4 och 4,4 sek/liter, beroende på miljö-

klass (Skatteverket, 2022). 

 

Bränsle som används för fiske och sjöfart har ti-

digare inte omfattats av någon minimiskatt 

inom EU. Skattebefrielse har bland annat moti-

verats av att bränsleskatter i dessa sektorer 

skulle ge högre priser för konsumenter och kon-

kurrensnackdelar på den internationella mark-

naden.  Det främsta motivet till att ta bort skat-

tebefrielsen är att minska klimatpåverkan, men 

en minimiskatt förväntas även leda till minskat 

överfiske (Carvalho och Guillen, 2021). 

 

I relation till andra sektorer är fiskets bidrag till 

de globala utsläppen av växthusgaser litet. För-

bränning av fossila bränslen inom det globala 

fisket beräknades bidra till utsläpp av cirka 207 

miljoner ton koldioxid 2016 (Greer m.fl., 2019). 

Det motsvarade cirka 4 procent av de direkta, 

sammanslagna, globala utsläppen från fiske- och 

jordbrukssektorn (exklusive utsläpp från för-

ändrad markanvändning) (FAO, 2016). Av detta 

stod det storskaliga fisket för cirka 77 procent 

medan det småskaliga stod för cirka 33 procent. 

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på nytt energiskattedirektiv som innebär att 

yrkesfisket kan komma att betala bränsleskatt. Detta medför i så fall ökade kostnader och 

lägre lönsamhet för yrkesfisket inom EU. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

fisket kan anpassa sig till en bränsleskatt genom att på olika sätt minska sin bränsleför-

brukning. Våra resultat visar att fisket kan minska bränsleförbrukningen på kort sikt ge-

nom att köra långsammare och fiska närmare hamnen. På medellång sikt kan fiskare 

byta eller anpassa sina redskap och på lång sikt kan fiskare investera i mer bränslesnåla 

motorer eller behöva dra ned på fisket. För att underlätta anpassningarna kan styrmedel, 

såsom investeringsstöd och innovationsstöd användas. På lång sikt ger hållbart förval-

tade fiskbestånd bättre förutsättningar för fisket att hantera högre bränslekostnader.  



 

  

 
Fokus • Nr 2023:1 • sid 2 

www.agrifood.se 

 

Utsläppen från både det storskaliga och det små-

skaliga fisket har ökat stadigt sedan mitten av 

1900-talet och 2016 var utsläppen från det stor-

skaliga fisket 4,1 gånger större än 1950 medan 

utsläppen från det småskaliga fisket var 5,8 

gånger större. Från och med mitten på 1990-talet 

har de globala fångsterna (i total vikt) minskat, 

men koldioxidutsläppen från fisket har fortsatt 

öka. Det innebär att utsläppen per kilo fångst har 

ökat (Greer m.fl., 2019).  

 

Totalt utgör bränslekostnaderna ungefär 24 pro-

cent av kostnaderna för det globala fisket (World 

Bank, 2017). En bränsleskatt på fisket skulle in-

nebära ökade kostnader och fisket förväntas till 

en början  minska sin bränsleförbrukning genom 

anpassningar som är relativt enkla och billiga att 

genomföra, till exempel att fiska närmare ham-

nen eller att köra mindre mellan olika fiskeplat-

ser (Abernethy m.fl., 2010). Högre bränslekost-

nader kan på lite längre sikt leda till att fisket ge-

nomför mer omfattande anpassningar för att 

minska bränsleförbrukningen. Det kan till exem-

pel handla om anpassningar som kräver mindre 

investeringar, så som att köpa nya redskap eller 

byta fiskemetod (Isaksen och Hermansen, 2009, 

Rossiter, 2006). Högre bränslekostnader kan på 

lång sikt leda till större investeringar, i till exem-

pel nya, bränsleeffektivare motorer eller nya far-

tyg, eller att fartyg lämnar fisket. Det innebär att 

fiskeflottans struktur kan påverkas. 

 

Det finns flera studier som undersöker hur fis-

kare anpassar sig till förändrade bränslekostna-

der. Trots det saknas det idag en sammanställ-

ning av denna litteratur för att kunna dra gene-

rella slutsatser om hur fisket anpassar sig. Hur 

ser exempelvis anpassningen ut över tiden? Hur 

ser den ut när det gäller det gäller fiskeresornas 

längd och mönster? Hur påverkas investeringar 

och teknikutveckling för fisket? 

 

Syftet med denna studie är att med hjälp av en 

systematisk litteraturgenomgång identifiera hur   

yrkesfisket har anpassat sig till högre bränsle-

kostnader tidigare. Vi använder både studier 

som specifikt studerar införandet av bränsle-

skatter och studier som undersöker ökade bräns-

lekostnader generellt sett. Studien kan därmed 

ge ökad förståelse för fiskets möjligheter och be-

gränsningar om förslaget om ett nytt energi-

skattedirektiv skulle antas.  

 

Vi börjar med att beskriva vad litteraturen kom-

mer fram till när det gäller hur fiskets lönsamhet 

kan komma att påverkas av högre bränslekost-

nader. Sedan undersöker vi hur fisket tidigare 

har anpassat sig till ökade bränslepriser. Vi un-

dersöker tre typer av anpassningar: på kort sikt, 

på medellång sikt och på lång sikt.  

 

Nedan beskriver vi först metoden för litteratur-

genomgången och därefter presenteras resulta-

ten följt av en diskussion. 

 

Metod 

För att finna relevant litteratur skapade vi en 

söksträng som sökte igenom titlar, sammanfatt-

ningar och nyckelord i Web of Science Core Col-

lection. Med söksträngen valde vi ut artiklar 

som hade minst ett ord i vardera av de fyra ka-

tegorierna: fisk, ekonomiskt värde, bränsle och 

region (se Appendix 1 för fullständig söksträng). 

Vi verifierade söksträngens relevans genom att 

kontrollera att tre relevanta referenser fångades 

upp av sökningen: (Roll m.fl., 2022, Waldo och 

Paulrud, 2017, Ziegler och Hornborg, 2014). Sök-

ningen genererade totalt 338 artiklar och genom-

fördes den 28 mars 2022. Efter sökningen läste vi 

igenom titlar och sammanfattningar för att ex-

kludera artiklar som inte var relevanta för rap-

porten. För att vara relevant behövde artiklar ha 

studerat yrkesfiskets anpassningar till ökade 

bränslekostnader eller effekter på yrkesfisket av 

ökade bränslepriser. Dessutom inkluderade vi 

endast studier utförda i Europa, Nordamerika 

eller Oceanien. Slutligen var vi endast intresse-

rade av studier med empiriska eller simulerade 

data, det vill säga vi uteslöt konceptuella stu-

dier. 

 

Vi kompletterade vår sökning på Web of Science 

med en sökning på Google Scholar för att söka 

efter relevant så kallad grå litteratur, det vill 
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säga artiklar och rapporter som inte är publice-

rade i vetenskapliga tidskrifter. Vi använde 

samma söksträng och bedömde de 200 första 

träffarna på samma sätt som ovan utan att finna 

någon relevant litteratur. I efterhand komplette-

rade vi resultatet från sökningarna med fem stu-

dier som vi fann relevanta men som inte fånga-

des upp av den första sökningen (se studier i Ap-

pendix 1). 

 

Beskrivning av litteraturen 

Vi fann 31 studier som var relevanta för vårt 

syfte. Studierna varierar i stor utsträckning när 

det gäller vilka typer av fiske som studeras.  Fis-

kena varierar till exempel när det gäller storlek 

på fartygen, typ av redskap och om fångsten be-

står av pelagiska arter (som lever i den fria vat-

tenmassan, tex sill och makrill), skaldjur eller 

andra demersala arter (som lever nära havsbot-

ten, tex torsk). Studierna är också från olika geo-

grafiska områden och använder olika metoder 

(Tabell 1). 

 

En klar majoritet av studierna berör fiskeflottor i 

Europa, men även studier om fisken i Australien 

och Nya Zeeland fanns med i urvalet. Vissa stu-

dier tittar på enskilda fisken, specialiserade på 

specifika arter (exempelvis Parker m.fl. (2017) 

som undersöker hummerfiske i Australien och 

Nya Zeeland, och Guillen m.fl. (2012) som un-

dersöker räkfiske i Joniska havet), medan andra 

studier har ett bredare perspektiv med ett stort 

antal arter (exempelvis Schau m.fl. (2009) som 

undersöker nästan 40 arter i norskt fiske och 

Jones m.fl. (2015) som undersöker Storbritanni-

ens fiske efter 31 olika arter). En stor andel av 

studierna tittar på demersala fiskarter eller skal-

djur (tolv studier), alternativt dessa typer av ar-

ter i kombination med pelagiska arter (nio stu-

dier). Endast fyra studier tittar enbart på pela-

giska arter medan det i sex studier inte är speci-

ficerat vilka arter som ingår. 

 

 

 
2 Spanien, Italien, Grekland, Frankrike och Turkiet. 
3 Sverige, Norge, Danmark och Island. 
4 Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Irland. 

Tabell 1. Indelning av studierna utifrån om-

råde, art och metod.  

  antal 

Område Australien/Nya Zeeland 2 

 Sydeuropa2 8 

 Norden3 8 

 Övriga Europa4 9 

 Flera länder (till exempel EU) 4 

   

Arter Pelagiska 4 

 Demersala (utom skaldjur) 3 

 Skaldjur 5 

 Demersala & skaldjur 4 

 Mix av demersala, pelagiska 

och skaldjur 

9 

 Ej specificerat 6 

   

Metod Simuleringsmodell 14 

 Regressionsanalys  9 

 Deskriptiv statistik 3 

 Intervju-/enkätstudie 5 

 Övrigt 1 

 

I ett relativt stort antal studier (14 stycken) simu-

leras effekterna av högre bränslepriser med 

hjälp av olika modeller (till exempel Russo m.fl. 

(2015) och Davie m.fl. (2015)), medan andra stu-

dier (nio stycken) istället analyserar effekter av 

förändrat bränslepris empiriskt med statistisk 

analys (till exempel. Roll m.fl. (2022) och Parker 

m.fl. (2015)). Tre studier använder deskriptiv 

statistik, exempelvis beskrivs skillnader i bräns-

leanvändning mellan olika segment eller föränd-

ringar i bränsleanvändning under en tidsperiod 

(Cheilari m.fl., 2013). Fem studier utgår från in-

tervjuer eller enkäter till fiskare, där fiskarna 

själva får beskriva vilka anpassningar de gjort 

till högre bränslepriser (till exempel Abernethy 

m.fl. (2010), Parker m.fl. (2017)). 

En bränsleskatt kan påverka fiskets 
lönsamhet 

När en skatt på bränsle införs kommer bränsle-

priset stiga vilket i sin tur ökar kostnaderna för 
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fisket. Hur mycket kostnaderna ökar beror till 

stor del på hur stor andel av de totala kostna-

derna som utgörs av bränslekostnader – ju högre 

andel desto större kostnadsökning – men även 

på hur lätt det är att substituera till andra in-

satsvaror (Roll m.fl., 2022). För trålare utgör ex-

empelvis bränslekostnaderna en stor del av de 

totala kostnaderna och kostnaderna ökar därför 

särskilt mycket för detta segment (Abernethy 

m.fl., 2010, Roll m.fl., 2022). 

 

Högre kostnader påverkar i sin tur fiskets lön-

samhet. Hur lönsamheten i olika segment påver-

kas beror på hur mycket kostnaderna ökar men 

det är också viktigt hur stora vinstmarginalerna 

är. Lönsamma företag kan vara fortsatt lön-

samma (göra en vinst) trots en stor ökning i de 

totala kostnaderna, medan företag med små 

vinstmarginaler kan gå från att vara lönsamma 

till att vara olönsamma (göra en förlust) trots att 

de totala kostnaderna endast ökar lite. 

 

Tre studier undersöker effekter på lönsamheten 

av att ta bort EU:s undantag från bränsleskatter 

för fisket. Carvalho och Guillen (2021) utgår från 

data för olika fiskesegment (indelade baserade 

på fartygsstorlek och redskap) i EU och under-

söker hur småskaliga och storskaliga fiskeseg-

ment skulle påverkas om skatteundantaget inte 

hade gällt 2018. De finner att 60 procent av de 

småskaliga fiskesegmenten skulle vara lön-

samma utan skatteundantaget, dvs. att fartygen 

inom segmenten sammanlagt skulle göra en po-

sitiv vinst, och att 8 procent skulle gå från att 

vara lönsamma till att vara olönsamma (en stor 

andel av de småskaliga segmenten är olön-

samma även med skatteundantaget). För de 

storskaliga segmenten finner de att 44 procent 

skulle vara lönsamma utan skatteundantaget 

och 34 procent skulle gå från att vara lönsamma 

till att vara olönsamma. Att effekterna blir större 

för den storskaliga flottan menar Carvalho och 

Guillen (2021) beror på att den småskaliga flot-

tan har en relativt låg bränsleförbrukning och 

lägre bränslekostnader som andel av de totala 

kostnaderna. Detta beror på att bränsleintensiva 

redskap används i mindre utsträckning i små-

skaligt fiske.  

Ziegler och Hornborg (2014) undersöker hur 

lönsamheten för svenskt trålfiske efter torsk, 

nordhavsräka och havskräfta skulle påverkas 

om skatteundantaget togs bort. De finner att om 

svenska fiskare hade betalat ett lika högt bräns-

lepris som svenska lantbrukare år 2009 skulle 

bränslepriserna vara dubbelt så höga, vilket 

skulle göra att få segment i det demersala fisket 

skulle vara lönsamma. Författarna menar att ef-

fekten av skatteundantaget är att det håller kvar 

olönsamma segment på marknaden. 

 

Att ett segment blir olönsamt behöver dock inte 

betyda att alla fartyg inom segmentet är olön-

samma.  Om vissa fartyg upphör att fiska på 

grund av olönsamhet kan det leda till att lön-

samheten ökar för kvarvarande fartyg. Detta fin-

ner exempelvis Maynou m.fl. (2006) när de si-

mulerar effekterna av att ta bort undantaget från 

bränsleskatter för fisket på två räkbestånd i Ka-

talanska havet. Att lönsamheten ökar hos kvar-

varande fartyg kan exempelvis bero på överta-

gande av fiskekvoter eller att fiskbestånden ökar 

när fisketrycket minskar. 

 

De tre studierna ovan tittar specifikt på införan-

det av en bränsleskatt. Ett flertal andra studier 

undersöker istället hur högre bränslepriser på-

verkar lönsamheten i olika fisken med hjälp av 

simuleringsmodeller (Akbari m.fl., 2021, 

Dağtekin m.fl., 2021, Guillen m.fl., 2012, Jones 

m.fl., 2015, Rybicki m.fl., 2020, Silvestri och 

Maynou, 2009). Bland annat studeras småskaligt 

fiske på sardin och anjovis i norra Adriatiska ha-

vet, räkfiske i Joniska havet och det brittiska fis-

ket som helhet. Samtliga studier finner att ett 

högre bränslepris minskar fiskets lönsamhet. 

Hur stor minskningen blir beror på andelen av 

fiskets kostnader som utgörs av bränslekostna-

der. Olika fisken är också olika känsliga bero-

ende på hur stor lönsamheten är från början för 

fisket. Räkfisket i Joniska havet är exempelvis så 

lönsamt att det inte blir olönsamt även om 

bränslepriset skulle fördubblas (Guillen m.fl., 

2012). 
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I ruta 1 sammanfattar vi vad litteraturen säger 

om hur fiskets lönsamhet påverkas av införan-

det av en bränsleskatt.  

 

Ruta 1. En bränsleskatt påverkar fiskets lön-

samhet. 

 
 

Resultaten från studierna ovan visar att ett högre 

bränslepris skulle ha stora ekonomiska effekter 

på yrkesfisket. Många av studierna utgår dock 

från att bränsleförbrukningen inte förändras när 

bränslepriserna ökar, vilket är orealistiskt. Vad 

säger litteraturen om bränsleförbrukningen – 

minskar den alls när bränslepriserna stiger? I 

nästa avsnitt tittar vi på om fisket tidigare har 

anpassat sig till högre bränslepriser genom att 

minska sin bränsleförbrukning.  

Anpassning – minska 
bränsleförbrukningen 

Vi fann sex studier som undersöker hur högre 

bränslepriser påverkar bränsleförbrukningen 

(se tabell 2). Hur bränsleförbrukning mäts varie-

rar i studierna. Dels finns det studier som mäter 

bränsleförbrukning under en tidsperiod, an-

tingen per år eller per dag,  och dels finns det 

studier som använder ett relativt mått där bräns-

leförbrukning sätts i relation till fångsten, dvs. 

man mäter hur mycket bränsle som används per 

kilo fisk som fångas. 

 

Tabell 2. Hur mäts bränsleförbrukning? 

Mått Studier 

Bränsleförbrukning 

per år 

Roll m.fl. (2022) 

Bränsleförbrukning 

per dag 

Davie m.fl. (2015) 

Cheilari m.fl. (2013) 

Bränsleförbrukning 

per fångst, till exem-

pel liter per kilo 

Schau m.fl. (2009) 

Cheilari m.fl. (2013) 

Ziegler och Hornborg 

(2014) 

Parker m.fl. (2015) 
Notera att Cheilari m.fl. (2013) använder flera enheter. 

Endast en studie undersöker årlig bränsleför-

brukning (Roll m.fl., 2022). Bränslepriset mäts 

som medelpriset på bunkerolja per år, vilket 

fluktuerar upp och ner mellan åren. Författarna 

finner att bränsleförbrukningen minskar ganska 

lite i den norska fiskeflottan när bränslepriserna 

stiger, framför allt på kort sikt (kort sikt definie-

ras som en situation där man inte gör några stora 

investeringar, exempelvis i nya fartyg). På lång 

sikt, när större investeringar kan göras, finner de 

att bränsleförbrukningen minskar något mer, 

men effekten är fortfarande liten. Av de fem far-

tygstyper som undersöks minskar bränsleför-

brukningen mest för s.k. konventionella kustfar-

tyg. När bränslepriset stiger med en procent 

minskar bränsleförbrukningen för detta seg-

ment med cirka 0,6 procent på lång sikt och 0,5 

procent på kort sikt. Det innebär att det är rela-

tivt svårt att minska bränsleförbrukningen och 

att bränslekostnaderna ökar när bränslepriset 

stiger. Men även om det inte går att undgå ökade 

bränslekostnader sker en anpassning och an-

vändningen av bränsle minskar. Det är också 

värt att notera att beräkningarna bygger på att 

fartygens fångster inte förändras.  

 

Litteraturen visar att en bränsleskatt: 

 

❖ Leder till minskad lönsamhet för 

fisket.  

 

❖ Ökar kostnaderna för trålfisken re-

lativt mycket eftersom  bränsle-

kostnaderna utgör en stor del av 

de totala kostnaderna.  

 

❖ Ökar kostnaderna för småskaligt 

fiske mindre eftersom detta oftast 

bedrivs med passiva (bränslesnåla) 

redskap.  

 

❖ Riskerar göra fisken som redan har 

svag lönsamhet (ex. småskaligt 

fiske med passiva redskap) olön-

samma. 
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Två studier undersöker bränsleförbrukning per 

dag till havs. Davie (2015) tittar på bränsleför-

brukning för olika segment (specificerat på far-

tygslängd, motorstyrka och redskapstyp) me-

dan Cheilari m.fl. (2013) tittar på bränsleförbruk-

ning per fartyg. Båda studierna finner att högre 

bränslepriser leder till minskad bränsleanvänd-

ning. Davie m.fl. (2015) presenterar inga speci-

fika siffror medan Cheilari m.fl. (2013) finner att 

bränsleförbrukningen per fartyg och dag har 

minskat med 10 procent mellan 2002–2008 för 54 

fiskeflottor inom EU (en fjärdedel av fartygen 

inom EU). Under samma tidsperiod har bränsle-

priserna ökat med 152 procent.  

 

Fyra studier mäter bränsleförbrukning per kilo 

fisk som fångas. Alla finner att bränsleförbruk-

ningen per kilo fisk minskar när bränslepriset 

stiger. Ziegler och Hornborg (2014) finner att 

bränsleförbrukningen per kilo fångst endast 

minskar i liten utsträckning för svenskt trålfiske 

efter torsk, nordhavsräka och havskräfta när 

bränslepriset ökar. Även Parker m.fl. (2015), som 

beräknar antal liter bränsle per ton fångst för 14 

olika fisken i Australien under perioden 1993-

2011, finner att ökade bränslepriser endast leder 

till minskad bränsleanvändningen i liten ut-

sträckning och att bränslekostnaderna istället 

ökar mycket eftersom det är svårt för fiskarna att 

minska bränsleförbrukningen. I ruta 2 samman-

fattar vi resultaten om bränsleförbrukning. 

 

I nästa avsnitt går vi mer specifikt in på hur fis-

kare historiskt har minskat bränsleförbruk-

ningen, samt hur de skulle kunna tänka sig att 

förändra sitt fiske som en reaktion på högre 

bränslepriser. 

 

Ruta 2. En bränsleskatt minskar bränsleför-

brukningen. 

 
 

Anpassningar på kort, medellång 
och lång sikt 

När bränslekostnaderna ökar kan fiskare på 

olika sätt anpassa sitt fiske för att minska bräns-

leförbrukningen. Här delar vi upp anpassning-

arna i kort, medellång och lång sikt (lista 1–3). 

Hur denna indelning görs varierar i litteraturen 

och vår definition är således inte allmängiltig. 

Kortsiktiga anpassningar definierar vi som för-

ändringar som kan genomföras för respektive 

fisketur, exempelvis att minska hastigheten eller 

att fiska närmare hamnen. Medellång sikt inne-

fattar anpassningar som kräver mer bestående 

förändringar. Det kan till exempel vara att byta 

redskap eller att göra investeringar i bränslesnå-

lare redskap. Anpassningar på lång sikt definie-

rar vi som investeringar i eller försäljning av ka-

pitalvaror, till exempel fartyg eller båtmotorer. 

 

Anpassningar på kort sikt 

Som kortsiktiga anpassningar kategoriserar vi 

alltså förändringar som kan göras för varje fiske-

tur. I lista 1 sammanfattas de kortsiktiga anpass-

ningar som fiskare gör eller kan tänka sig att 

göra enligt vår litteraturgenomgång. 

 

❖ Bränsleförbrukningen minskar i 

viss mån när bränslepriset stiger. 

 

❖ Det är svårt att minska bränsle-

förbrukningen i större utsträck-

ning på både kort och lång sikt. 

 

❖ De mått som används för att mäta 

bränsleförbrukning varierar, vil-

ket gör det svårt att jämföra olika 

studier.  
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Lista 1. Sammanställning av anpassningar på 

kort sikt. 

 

Minskad hastighet framkommer i flertalet inter-

vjustudier som en vanlig anpassning till högre 

bränslepriser. Studier har bland annat genom-

förts i Danmark och Norge, där tillfrågade fis-

kare generellt är positiva till att minska hastig-

heten för att bli mer energieffektiva (Bastardie 

m.fl., 2013, Isaksen och Hermansen, 2009). Gäl-

lande att minska hastigheten i praktiken finner 

Abernethy m.fl. (2010) att 38 procent av brittiska 

fiskare och Parker m.fl. (2017) att 14 procent av 

australiensiska och nyzeeländska hummerfis-

kare gjort det för att minska sina bränslekostna-

der. På en mer detaljerad nivå undersöker Beare 

och Machiels (2012) och Poos m.fl. (2013) hur 

trålhastigheten för bomtrålfiske i Holland (ett 

bränsleintensivt fiske) påverkas av höjda bräns-

lepriser. Båda studierna finner att trålhastig-

heten minskar med högre bränslekostnader. 

Poos m.fl. (2013) finner dessutom att transport-

hastigheten minskar mer än trålhastigheten vid 

högre bränslekostnader. 

 

Att fiska närmare hamnen/byta fiskeplats 

framkommer också som vanliga anpassningar 

på kort sikt i intervjustudierna. Abernethy m.fl. 

(2010) och Parker m.fl. (2017) finner att 21 pro-

cent av brittiska fiskare respektive 68 procent av 

hummerfiskare i Australien och Nya Zeeland 

har anpassat sig genom att fiska närmare ham-

nen. Även Rossiter (2006) finner att brittiska fis-

kare anpassat sig genom att fiska närmare ham-

nen. Danska fiskare är däremot motvilligt in-

ställda till att byta fiskeplats (Bastardie m.fl., 

2013) och sex procent av brittiska fiskare har 

istället anpassat sig genom att fiska längre från 

hamnen eftersom de vill hitta större fångster 

(Abernethy m.fl., 2010). 

 

Tre studier undersöker hur avståndet till fiske-

platsen påverkas av ökade bränslepriser. Tidd 

m.fl. (2012) finner att högre bränslepriser leder 

till att engelska och walesiska bomtrålsfiskare 

väljer att fiska närmare hamnen. Poos m.fl. 

(2013) finner att högre bränslepriser bara påver-

kar avståndet till hamnen för fiskare som fiskar 

långt från hamnen. Fiskare som redan fiskar 

nära hamnen minskar inte avståndet till fiske-

platsen. Liknande resultat finns i Alizadeh 

Ashrafi och Abe (2021), som undersöker norska 

bottentrålfiskare, dvs. fiskare reagerar på högre 

bränslepriser genom att välja fiskeplatser när-

mare hamnen. 

 

För brittiska fiskare finner Abernethy m.fl. 

(2010) att det är vanligt att börja fiska med tid-

vattenströmmen när bränslepriserna stiger, vil-

ket 68 procent säger sig ha gjort. Även Rossiter 

(2006) finner att brittiska fiskare har anpassat sig 

på detta sätt. 

På flera ställen i litteraturen nämns anpass-

ningar till högre bränslepriser som är relaterade 

till vädret. Abernethy m.fl. (2010) finner att 47 

procent av brittiska fiskare har anpassat sig ge-

nom att endast fiska vid bra väder, men att 15 

procent istället ökar sitt fiske vid dåligt väder 

eftersom det då är färre konkurrerande båtar 

1. Minska hastigheten (vid fiske 

och/eller transport). 

2. Fiska närmare hamnen/byta fiske-

plats. 

3. Avstå från att utforska nya fis-ke-

områden. 

4. Minska söktiden efter fisk. 

5. Fiska med tidvattenströmmen. 

6. Endast fiska vid bra väder/välja 

fiskedagar mer noga. 

7. Öka fiske vid dåligt väder (när det 

finns färre konkurrerande båtar). 

8. Fiska längre från hamnen (för att 

hitta större fångster). 

9. Upphöra att experimentera med 

selektiva redskap och redskap 

med mindre bottenpåverkan. 

10. Noga överväga om ett drag med 

trålen är lönsamt. 

11. Ta större laster (pelagiskt fiske). 
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som fiskar. Även Rossiter (2006) finner att brit-

tiska fiskare har slutat fiska i dåligt väder medan 

Parker m.fl. (2017) finner att 14 procent av au-

straliensiska och nyzeeländska hummerfiskare 

väljer fiskedagar mer noga. 

 

Att inte utforska nya fiskeområden och att re-

ducera söktiden efter fisk nämns också i littera-

turen. Abernethy m.fl. (2010) finner att 53 pro-

cent av de brittiska fiskarna har minskat tiden 

för utforskande fiske. Även norska trålfiskare 

nämner att de reducerat söktiden efter fisk 

(Isaksen och Hermansen, 2009). Russo m.fl. 

(2015) simulerar hur fiskebeteendet förändras 

för pelagiska trålare i Adriatiska havet, till följd 

av förändringar i bränslepriser, och finner att ett 

högre bränslepris signifikant minskar hur stor 

yta som utforskas för att hitta fisk. 

 

Ytterligare ett fåtal kortsiktiga anpassningar 

nämns i intervjustudierna. Abernethy m.fl. 

(2010) finner att 53 procent av de brittiska fis-

karna har slutat experimentera med använd-

ning av selektiva redskap och redskap med 

mindre bottenpåverkan och att 79 procent har 

börjat noga överväga om ett tråldrag är lönsamt. 

Slutligen nämner norska fiskare att högre bräns-

lepriser leder till större laster på fisketurerna 

(Isaksen och Hermansen, 2009). I ruta 3 sam-

manfattar vi de kortsiktiga anpassningarna. 

 

Ruta 3. Sammanfattning – kortsiktiga anpass-

ningar. 

 
 

Anpassningar på medellång sikt 

Som anpassningar på medellång sikt kategorise-

rar vi förändringar fiskarna gör som kräver nå-

gon form av mindre investering (dvs. inte inve-

steringar i kapitalvaror som till exempel fartyg) 

alternativt lite mer långsiktiga förändringar i fis-

ket, som att sluta fiska temporärt eller att minska 

fisket under perioder när det är olönsamt. I lista 

2 sammanfattas anpassningar på medellång sikt 

som vi funnit i vår litteraturgenomgång. 

 

❖ Både intervjustudier och studier 

som analyserar fiskarnas bete-

ende med data visar att det är 

vanligt att minska hastigheten 

och fiska närmare hamnen när 

bränslepriset ökar.  

 

❖ Flera intervjustudier och en mo-

dellstudie finner att ett högre 

bränslepris minskar den yta som 

utforskas för att hitta fisk. 

 

❖ De vanligaste anpassningarna i 

intervju- och enkätstudierna är 

att endast fiska vid bra väder och 

att fiska med tidvattenströmmen 

(brittiska fiskare).  
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Lista 2. Anpassningar på medellång sikt. 

 
 

Att anpassa sitt fiske genom att byta eller modi-

fiera sitt fiskeredskap nämns som ett alternativ 

på några ställen i litteraturen. Bastardie m.fl. 

(2013) finner att danska fiskare generellt är posi-

tivt inställda till att anpassa sig till högre bräns-

lepriser genom att byta till mer bränslesnåla red-

skap. Rossiter (2006) intervjuar brittiska fiskare 

som nämner byte av redskap som en tänkbar an-

passning till högre bränslepriser. Till exempel 

nämner vissa fiskare att de övergått från att fiska 

med bomtrål till att fiska med demersal trål, vil-

ket minskar bränsleförbrukningen. En stor ma-

joritet av bomtrålfiskarna säger sig ha modifierat 

trålen och gjort den lättare och mer bränsleeffek-

tiv och de flesta har också övergått till hjul på 

bomtrålen för att minska motståndet. Sikfiskare 

säger sig ha experimenterat med lättare redskap, 

bland annat mindre nät, lättare nätmaterial och 

större nätmaskor (Rossiter, 2006). Rochet m.fl. 

(2012) finner däremot inte något samband mel-

lan ökat bränslepris och vilken typ av redskap 

som används (trål kontra övriga redskap) när de 

simulerar effekterna av högre bränslepriser på 

fisket i den franska Biscayabukten.  

 

Att byta hamn för att komma närmare fiske-

platserna nämns på ett ställe i litteraturen; i stu-

dien om danska fiskare av Bastardie m.fl. (2013). 

Fiskarna säger sig vara positivt inställda till att 

byta hamn för att komma närmare fiskeplat-

serna såväl som för att få lägre bränslepriser. 

 

Att minska fisket eller temporärt sluta fiska 

nämns som andra alternativ vid höga bränsle-

priser. Brittiska fiskare nämner till exempel att 

de avstår från att fiska när kostnaderna för en 

fisketur kan förväntas överskrida intäkterna 

(Rossiter, 2006). Danska fiskare är däremot mot-

villigt inställda till att sluta fiska temporärt och 

är mer positivt inställda till andra anpassningar 

(Bastardie m.fl., 2013). Tre studier har använt 

statistiska metoder för att undersöka sambandet 

mellan högre bränslepriser och tid till havs. 

Maina m.fl. (2018) finner att tiden ute till havs 

minskar när bränslepriset ökar för det grekiska 

trålfisket i Egeiska havet. Även Kroodsma m.fl. 

(2018), som använder data från 82 länder, finner 

en antalet dagar ute till havs minskar i viss ut-

sträckning. När bränslepriset stiger med en pro-

cent minskar antalet dagar ute till havs med 0,06 

procent. Respondek m.fl. (2014) finner däremot 

inget samband mellan tid ute till havs och bräns-

lepris för det tyska fisket efter hästräka.  

 

Två studier simulerar hur bränslepris påverkar 

tiden ute till havs. Silvestri och Maynou (2009) 

finner inget samband mellan bränslepris och tid 

till havs för det småskaliga pelagiska fisket på 

sardin och anjovis i norra Adriatiska havet. 

Russo m.fl. (2015) finner däremot att högre 

bränslepris har en negativ påverkan på tid till 

havs och på totala landningar för pelagiska trå-

lare i Adriatiska havet. 

 

Slutligen nämner danska fiskare att de försöker 

förbättra kunskapen om sina fiskeplatser för att 

minska sin bränsleförbrukning (Bastardie m.fl., 

2013). I ruta 4 sammanfattar vi de viktigaste an-

passningarna på medellång sikt.  

 

 

 

 

 

 

1. Byta redskap/investera i bräns-

lesnålare redskap. 

2. Modifiera redskap så att de blir 

mer bränslesnåla.  

3. Byta till en hamn närmare fiske-

platserna. 

4. Sluta fiska temporärt. 

5. Minska fisketiden/minska land-

ningarna. 

6. Minska fiske under perioder när 

fisket är olönsamt. 

7. Förbättra kunskapen om fiskeplat-

ser. 
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Ruta 4. Sammanfattning – medellångsiktiga 

anpassningar. 

 
 

Anpassningar på lång sikt 

Som anpassningar på lång sikt kategoriserar vi 

större investeringar eller avyttringar av kapital-

varor. För fisket utgörs kapitalvarorna framför 

allt av fartygen och att sluta fiska likställer vi här 

med att sälja sitt fartyg. I lista 3 sammanfattas de 

anpassningar som det i vår litteraturgenomgång 

framkommit att fiskare gör på lång sikt. 

 

Lista 3. Anpassningar på lång sikt. 

 
 

Större investeringar i till exempel nya bräns-

lesnålare motorer räknar vi till kapitalinveste-

ringar. Att investera i mindre eller mer effektiva 

motorer nämns endast av hummerfiskare i Au-

stralien och Nya Zeeland och av dem är det en-

bart sju procent som säger att det är ett alternativ 

(Parker m.fl., 2017). Roll m.fl. (2022) undersöker 

hur kapitalkonsumtionen påverkas på lång sikt 

av högre bränslepriser genom en statistisk ana-

lys av norskt fiske. Kapitalkonsumtion kan här 

vara stora investeringar som till exempel i nya 

fartyg eller nya motorer (någon exakt definition 

av vilken typ av kapital som avses ges inte av 

studien). Författarna finner att kapitalkonsumt-

ionen ökar när bränslepriset ökar, men endast i 

liten utsträckning.  

 

Att helt upphöra med sitt fiske kan vara ett al-

ternativ när höga kostnader gör att fisket inte 

längre är lönsamt. Norska fiskare nämner till ex-

empel att trålfisket efter  sej och räkor  troligtvis 

skulle läggas ned om bränslepriserna ökar 

(Isaksen och Hermansen, 2009). Danska fiskare 

är dock motvilligt inställda till att lägga ner sin 

fiskeverksamhet helt och hållet (Bastardie m.fl., 

2013). Tidd m.fl. (2011) finner, via en statistisk 

analys av det engelska bomtrålfisket, att fler far-

tyg skulle börja fiska om bränslekostnaderna var 

lägre samt att fler fiskare skulle vara villiga att 

avveckla sitt fiske mot ett avvecklingsbidrag om 

bränslepriserna var högre. 

 

Maynou m.fl. (2006) simulerar effekterna av att 

ta bort undantaget från bränslebeskattning för 

djuphavstrålare, inriktade på räkor i nordvästra 

Medelhavet, och finner att det skulle leda till ett 

minskat antal fartyg. Även Waldo och Paulrud 

(2017) simulerar påverkan på antalet fartyg (de-

mersala, passiva och pelagiska) i den svenska 

fiskeflottan av att införa bränsleskatter. I mo-

dellen antar de att fisket förvaltas ekonomiskt ef-

fektivt, dvs. så att största möjliga ekonomiska 

avkastning fås ut av fisket. När bränsleskatter 

införs i denna situation minskar antalet pela-

giska och demersala trålare medan antalet fartyg 

som fiskar med passiva redskap ökar något.  

Waldo m.fl. (2016), som undersöker fisken i fem 

nordiska länder under antagandet om en ekono-

miskt effektiv förvaltning finner också att antalet 

fartyg skulle minska något om bränsleskatter in-

förs (60 av 700 fartyg skulle försvinna på lång 

sikt enligt modellen). På lång sikt kan alltså far-

tygsflottans struktur förändras av högre bräns-

lepriser då vissa fartyg skrotas medan andra till-

kommer. I ruta 5 sammanfattar vi de långsiktiga 

anpassningarna. 

❖ Många fiskare har bytt redskap 

eller modifierat dem för att de 

ska bli mer bränslesnåla. 

 

❖ Studierna visar på blandade re-

sultat när det gäller hur tiden ute 

till havs anpassas när bränslepri-

ser stiger. Två studier finner inget 

samband medan tre studier fin-

ner att tiden till havs minskar när 

priset ökar. 

 

❖ Övriga anpassningar som att byta 

hamn, sluta fiska temporärt eller 

förbättra kunskapen om olika fis-

keplatser nämns endast i enstaka-

studier.  

 

 

I vilken utsträckning fiskare anpassar sig 

genom att minska sitt fiske eller att endast 

fiska under vissa perioder verkar också 

variera mellan fisken. Såväl modellstudier 

som studier som analyserar faktisk data 

statistiskt har undersökt om fiskean-

strängningen minskar när bränslepriset 

ökar och resultaten varierar beroende på 

vilka segment studierna har analyserat. 

 
1. Investera i mindre motorer/mer ef-

fektiva motorer. 

2. Investera i nytt fartyg. 

3. Sluta fiska/sälja sitt fartyg. 

4.  
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Ruta 5. Sammanfattning – långsiktiga anpass-

ningar. 

 

Slutsatser och diskussion 

Litteraturgenomgången visar att yrkesfiskare 

gör anpassningar för att minska sin bränsleför-

brukning när bränslepriset ökar (dvs. både ök-

ningar som sker pga. införandet av bränsleskatt 

och ökningar som sker av andra orsaker). Kort-

siktiga anpassningar som genomförts inklude-

rar att minska hastigheten för båtarna och att 

fiska närmare hamnen. På medellång sikt är det 

vanligt att redskap byts ut eller modifieras för att 

det ska gå åt mindre bränsle och på lång sikt in-

vesterar fiskare i viss mån i kapital (exempelvis 

nya motorer och fartyg). På lång sikt kan fiskets 

struktur också anpassas, dvs. sammansätt-

ningen av fiskeflottan ändras.  

 

Även om det finns sätt att minska bränsleför-

brukningen visar resultaten att den minskar re-

lativt lite när bränslepriset ökar. Det indikerar 

att det finns begränsningar i hur mycket yrkes-

fiskarna kan minska sin bränsleförbrukning uti-

från rådande förutsättningar. Det är därför rim-

ligt att ställa sig frågan hur staten kan underlätta 

för fisket att ställa om för att minska bränsleför-

brukningen, särskilt då en minskad användning 

av fossila bränslen är önskvärd (Europeiska 

Kommissionen, 2021b, FN, 2022). 

 

Fiskeregleringar och förvaltning 

Ur ett policyperspektiv är det viktigt att fiskere-

gleringar inte förhindrar anpassningar till ett 

bränslesnålare fiske. Ett exempel är att om sti-

gande bränslekostnader leder till att fler yrkes-

fiskare önskar byta till bränslesnåla redskap så 

måste också fiskeregleringarna vara anpassade 

för detta (exempelvis genom att det finns till-

räckligt med tillstånd för fiske med bränslesnåla 

redskap). Bastardie m.fl. (2022) som studerar 

danskt fiske visar att vissa typer av redskap krä-

ver betydligt mindre bränsle per fångad fisk än 

andra. Att fiska med snurrevad eller garn kräver 

till exempel mindre bränsle än att fiska med de-

mersal trål vid fiske efter torsk och rödspätta. Ett 

förslag i studien är att bästa möjliga teknik spe-

cificeras av fiskets organisationer eller förvaltare 

(Bastardie m.fl., 2022). Ett problem med att spe-

cificera tekniker allt för snävt kan emellertid 

vara att teknikutveckling hämmas och att det 

blir mindre fokus på andra sätt att minska bräns-

leanvändningen. Det kan också uppstå problem 

om den föreslagna tekniken inte är ekonomiskt 

bärkraftig.  

 

På längre sikt är det betydelsefullt hur förvalt-

ningen av fiskbestånden ser ut. I teorin ger ett 

fiske som förvaltas biologiskt och ekonomiskt 

hållbart större fångster per liter bränsle. Till ex-

empel visar Bastardie m.fl. (2022) att det danska 

fisket använder mer bränsle per kilo fisk som 

fångas när tillgången till fisk i ett bestånd är låg, 

dvs. när de biologiska målen med förvaltningen 

inte har nåtts. Samma sak visar Ziegler och 

Hornborg (2014) för det svenska torskfisket i Ös-

tersjön. Ett fiske som förvaltas hållbart ur ekono-

misk synvinkel har stora bestånd och ger maxi-

mal ekonomisk avkastning (så kallad Maximum 

Economic Yield) samtidigt som flottans storlek 

är anpassad för de fiskemöjligheter som finns 

(ingen överkapacitet). Lönsamheten kommer 

minska när bränsleskatter införs även om fisket 

förvaltas ekonomiskt hållbart, men minsk-

ningen kommer att vara mindre omfattande och 

lönsamheten kommer att vara större än om fis-

ket förvaltas ohållbart (Martini, 2012). Till exem-

pel visar Waldo m.fl. (2016) i en modellstudie av 

❖ I viss mån anpassar sig fiskare till 

högre bränslepriser genom att 

göra kapitalinvesteringar, de kan 

till exempel köpa bränsleeffektiva 

båtmotorer. 

 

❖ Högre bränslepriser kan få struk-

turella effekter på fisket genom 

att fartyg i fisken med högre 

bränsleanvändning och lägre lön-

samhet slutar fiska.  

 

I vilken utsträckning fiskare anpassar sig 

genom att minska sitt fiske eller att endast 

fiska under vissa perioder verkar också 

variera mellan fisken. Såväl modellstudier 

som studier som analyserar faktisk data 

statistiskt har undersökt om fiskean-

strängningen minskar när bränslepriset 

ökar och resultaten varierar beroende på 

vilka segment studierna har analyserat. 
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flera nordiska fisken att införande av bränsle-

skatter endast marginellt påverkar fiskenas lön-

samhet när fiskbestånden antas vara ekonomiskt 

hållbart förvaltade. Likaså finner  Waldo och 

Paulrud (2017) att högre bränslepriser skulle 

minska det ekonomiska resultatet för svenskt 

fiske, men att införandet av en ekonomiskt effek-

tiv förvaltning mer än nog skulle väga upp för 

det. 

 

Hur kan teknisk innovation underlätta för 

fisket? 

Rapporten har fokuserat på hur fisket har an-

passat sig till ökade bränslepriser med hjälp av 

beteendeförändringar och befintlig teknik. 

Framöver är det troligt att även ny teknik får be-

tydelse för fiskets anpassningsförmåga. Detta in-

kluderar att motorer för fiskefartyg, likt utveckl-

ingen som skett för motorfordon på land, ut-

vecklas mot att drivas av biobränslen eller elekt-

ricitet. Ny teknik kan även bidra till att minska 

bränsleförbrukningen för fiskeutrustningen. Till 

exempel har det visats att trålbord kan anpassas 

för att minska bränsleförbrukningen med 15 

procent utan att det påverkar fångsten (Basurko 

m.fl., 2013). För trålning efter nordhavsräka har 

det till och med gått att minska bränsleförbruk-

ningen med 25 procent genom att använda pela-

giska trålbord, eftersom motståndet minskar när 

trålborden svävar fritt i vattnet (Nilsson, 2019). 

En annan teknisk innovation med potential är att 

använda nyare och bättre sensorer som möjlig-

gör övervakning av fångst i realtid (till exempel 

UV-kameror i kombination med automatisk 

bildigenkänning). Detta kan minska tiden man 

använder olika typer av energiintensiv fiskeut-

rustning, som trålar, och därmed minska bräns-

leförbrukningen.  

 

Hur kan fisket stödjas? 

En möjlighet för att underlätta omställningen till 

ett bränslesnålare fiske är att ge olika typer av 

finansiellt stöd till fisket. Inom ramen för EU:s 

havs-, fiskeri- och vattenbruksfond (EHFVF) 

finns stöd att söka som kan bidra till att minska 

bränsleförbrukningen. Stödet till nya motorer el-

ler modernisering av motorer är ett sådant stöd 

som vissa länder valt att använda (dock inte Sve-

rige). Ett problem med ett stöd till motorer kan 

vara att det är kapacitetshöjande, dvs. nyare mo-

torer är mer effektiva och gör det möjligt att fiska 

mer, vilket kan öka fisketrycket och leda till 

överfiske. För att motverka att EU:s stöd blir ka-

pacitetshöjande finns vissa regler. För småska-

ligt kustfiske (fartyg upp till 12 meter som fiskar 

med passiva redskap) får stöd ges så länge den 

nya motorn inte har större effekt än den gamla 

och för övriga fartyg (upp till 24 meter) om den 

nya motorn inte har större effekt samt släpper ut 

minst 20 procent mindre koldioxid. (Europeiska 

Kommissionen, 2021a). Även om stöd till moto-

rer inte bidrar till överkapacitet och överfiske 

kan det vara bättre att ge stöd för minskad 

bränsleförbrukning (oavsett om det handlar om 

en ny motor eller någon annan förändring (ex-

empelvis ett nytt trålbord eller en modifiering av 

en trål)). På så vis ökar kostnadseffektiviteten 

med stöden då mest stöd ges till de som minskar 

bränsleanvändningen mest. Ett sådant stöd är 

inte heller låst till befintlig teknik, utan skapar 

incitament för att utveckla och använda ny tek-

nik för att minska bränsleanvändningen.  

 

Det är också möjligt att ge stöd för teknikut-

veckling inom fisket. Sådana stöd kan motiveras 

av att utvecklingen av ny teknik i ett företag ger 

positiva effekter när den sprids till fler företag. 

Eftersom ett enskilt företag bara tar hänsyn till 

det egna företagets intäkter och kostnader när 

det investerar privata medel sker inte investe-

ringar i forskning och utveckling i den grad som 

skulle vara mest gynnsam för samhället. Därför 

kan stöd som bidrar till teknikutveckling och 

spridning av ny teknik vara samhällsekono-

miskt värdefullt. Inom EHFVF går det till exem-

pel att söka stöd för innovationsprojekt inom 

fiske. I Sverige ges stödet för att utveckla red-

skap eller tekniker och metoder som är till nytta 

för fler än det egna företaget (Jordbruksverket, 

2022). Andra stöd som också kan motiveras för 

att de kan användas av många samtidigt är stöd 

vid utbyggnad av infrastruktur, såsom infra-

struktur som gör det möjligt att ladda eldrivna 

båtar.  
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Framtida utmaningar 

Incitamenten att utveckla bränslesnåla lösningar 

blir större om skatten är hög. En minimiskatt på 

10,75 euro/gigajoule som föreslås gälla för diesel 

medför en prisökning på ungefär 40 procent av 

snittpriset på diesel under första halvan av 2022 

(Europeiska Kommissionen, 2022). En så hög 

skatt skulle ha stor effekt på fisket. Men om fis-

ket inkluderas i användningsområdena med un-

dantag, vilket är mer sannolikt, kan minimiskat-

ten bli endast cirka 0,9 euro/gigajoule, motsva-

rande en kostnadsökning på 3 procent. Frågan är 

om en sådan liten ökning av bränslepriset har 

någon större effekt på fiskarnas bränsleanvänd-

ning. 

 

Vidare finns det risk att det storskaliga fisket kan 

undgå bränsleskatter helt och hållet. Carvalho 

och Guillen (2021) menar att en bränsleskatt ris-

kerar att endast påverka det småskaliga kustfis-

ket i EU. Anledningen är att det storskaliga fis-

ket, som står för en majoritet av bränsleförbruk-

ningen, skulle kunna tanka utanför EU:s territo-

rialvatten. Bunkring av bränsle utomlands eller 

att byta till en hamn med lägre bränslepriser 

nämns också i litteraturen som ett alternativ vid 

högre bränslepriser (Isaksen och Hermansen, 

2009).  Att stödja småskaligt fiske ingår i FN:s 

hållbarhetsmål 14 och en skatt som i praktiken 

enbart omfattar det småskaliga fisket framstår 

inte som förenligt med detta mål.  

 

Sammantaget blir det viktigt att följa utveckl-

ingen för energiskattedirektivet och dess impli-

kationer för att kunna förutsäga effekterna på 

fisket. Även utan skattepålägg har bränslekost-

naden stigit mycket under senare tid på grund 

av högre dieselpriser. Behovet av anpassning för 

fisket är således redan stort och kanske kommer 

nya beteendemässiga och tekniska lösningar 

som fram tills nu inte varit intressanta att bli det 

framöver. För att ta reda på mer om hur fisket 

reagerar på högre bränslepriser (pga. högre skat-

ter eller av andra orsaker) behövs det fler studier 

som empiriskt undersöker hur fisket anpassar 

sig. Kunskap om vilka anpassningar fiskare ge-

nomför i dagsläget, och deras effekt, gör det en-

klare att uppskatta vilka styrmedel som kan vara 

aktuella för att fisket ska kunna ställa om till att 

bli miljömässigt och ekonomiskt hållbart. 
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Appendix 1 

Söksträng 

FISK 

Fish* OR seafood* OR crustacean* 

EKONOMISKT VÄRDE 

Price* OR profit* OR cost* OR income OR em-

ployment* OR vessel* OR fleet* OR “economic 

value*” OR “social value*” OR landing* OR 

gear* OR “fishing behavio*” OR “days at sea” 

OR “fishing effort*” OR “fishing days” OR 

equipment* OR “management decision*” OR 

(Fuel* OR diesel OR gas OR gasoline OR energy) 

NEAR/2 (usage OR use* OR eff* OR consum*) 

BRÄNSLEPRIS 

(Fuel* OR diesel OR gas OR gasoline OR energy) 

NEAR/2 (pric* OR cost* OR subsid* OR tax*)  

 

REGION 

Sea* OR ocean* OR bay* eu OR "european un-

ion" OR europe OR european OR austria* OR 

belgium OR belgian* OR bulgaria* OR croatia* 

OR cyprus OR cypriot OR denmark OR danish 

OR estonia* OR finland OR finnish OR france 

OR french OR germany OR german* OR greece 

OR greek* OR ireland OR irish OR italy OR ital-

ian* OR latvia* OR lithuania* OR malta OR mal-

tese OR netherlands OR dutch OR poland OR 

polish OR portugal OR portuguese OR romania* 

OR slovenia* OR spain OR spanish OR sweden 

OR swedish OR mediterranean OR baltic* OR 

america* OR USA OR canad* OR "new zealand*" 

OR australia* OR UK OR britt* OR engl* OR 

norw* OR iceland* OR bosnia* OR monteneg* 

OR Albania OR ukrain* 
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