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BISTÅND TILL FISKE  
– VILKA ÄR EFFEKTERNA?

Under 1990-talet skedde en skifte i fiskebiståndet från insatser för ökade fångster mot insatser som 

syftar till styrning, övervakning och ett hållbart fiske.

För att minska förekomsten av olagligt, icke rapporterat och oreglerat fiske, samt överfiske, krävs 

förbättrad uppföljning, liksom bättre reglerings- och genomförandeförmåga. Dessutom måste mer 

kraft ägnas åt frågor om alternativa inkomster för dem som förlorar på ökad övervakning.

Det finns mer att tjäna på att öka värdet på fiskeprodukter än på att fånga större mängder fisk.

Mycket fokus riktas mot övervakning av industriellt fiske, medan svårigheter med att övervaka 

småskaligt fiske knappt uppmärksammas.

Att uppnå utvecklingsmålet om hållbara fiskefångster förefaller bara vara möjligt om världssamfundet 

anslår mer pengar till detta.

Frågan om subventioner till fisket har fått relativt lite uppmärksamhet och det arbete som bedrivits 

inom ramen för Världshandelsorganisationen, WTO, har hittills inte burit frukt.
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RAPPORTFÖRFATTARNA

Trots att bistånd getts till fiskesektorn under årtionden finns väldigt få kända försök att 
dokumentera lärdomar. Syftet med studien Fishing Aid: Mapping and Synthesising 
Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets är att ge vägledning för framtida 
insatser relaterade till det hållbara utvecklingsmålet (SDG) 14 Hav och marina resurser  
i allmänhet – och för de specifikt fiske-relaterade målen i synnerhet.

EBA är en statlig kommitté som oberoende utvärderar och 
analyserar svenskt internationellt bistånd. www.eba.se
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AID TO FISHERIES  
– WHAT ARE THE EFFECTS?

During the 1990s, donor support shifted focus from fish production to fishing management for 

sustainable fishing. 

Reducing illegal, unreported and unregulated fishing, and also overfishing, require improved 

monitoring, regulatory and enforcement capacity, and increased efforts to provide alternative incomes 

for those who will lose from stricter regulation.

There is more to gain from increasing the value of fish products, than from catching more fish.

There is considerable focus on monitoring industrial fisheries - whereas difficulties in monitoring small-

scale fisheries hardly are addressed. 

Attaining the SDG target of sustainable yields might only be possible with greater financial 

commitments from the international community.

The topic of fisheries subsidies has received comparatively little attention and the work conducted 

under the auspices of the World Trade Organisation has so far not borne fruits. 
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REPORT AUTHORS

Despite many decades of aid to the fisheries sector, there are few known efforts to document 
lessons learned. The purpose of the study, Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence 
in Support of SDG 14 Fisheries Targets is to inform future interventions related to SDG 14 – 
life under water – in general and its fisheries targets in particular.

The Expert Group for Aid Studies is a government committee with 
a mandate to independently evaluate and analyse Sweden’s 

international development cooperation. www.eba.se


