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Fisket i Estland 

1. Inledning 
 
Fisket utgör endast 0,3 procent av Estlands BNP. Trots det, och trots de begränsade resurserna, 
spelar fisket en viktig roll i de kustområden som saknar en alternativ ekonomisk verksamhet, 
och framför allt på öarna. Fisket står för ungefär 1,3 procent av den totala sysselsättningen. 
Sysselsättningen inom fisket är störst vid kusten och på öarna i de västra regionerna samt vid 
Finska vikens kust. 
 
Den estniska fiskeflottan omfattar 134 fartyg som är längre än 12 meter och 861 fartyg som är 
kortare än 12 meter. Av de fartyg som är över 24 meter långa är 65 procent gamla 
sovjetisktillverkade fartyg som är mindre kraftfulla än sina västeuropeiska motsvarigheter. De 
längsta fartygen använder främst trålnät och ibland (stå)garn och tinor. 
 
Fångsterna består till största delen av skarpsill, sill och räkor. Räkor och skarpsill fiskas av 
Östersjöflottan, såväl högsjöflottan som kustflottan, och räkor av de elva fartyg som fiskar på 
öppna havet. Kustflottan och insjöflottan fiskar också efter vissa sötvattensarter. 
 
Övergångsperioden efter den sovjetiska perioden påverkade kustfisket, högsjöfisket och fisket i 
avlägsna vatten på mycket olika sätt. Samtidigt som kustfisket genomgick en gynnsam period 
som ökade fiskeansträngningen, vilket hade en allvarlig negativ inverkan på resurserna, 
påverkades högsjöflottan i Östersjön avsevärt och flottan som fiskade i avlägsna vatten 
minskade drastiskt. Denna minskning återspeglades inom beredningsindustrin. 
 
Sedan utvidgningen 2004 omfattas 95 procent av Östersjöns vatten och fiske av 
förordning (EG) nr 2187/2005. Estland har tilldelats 3 procent av de totala tillåtna 
fångstmängderna och gemenskapskvoterna. Fiskerättigheterna hanteras genom ett system med 
individuellt överförbara kvoter. Mellan 2001 och 2003 fördelades 10 procent av 
fiskerättigheterna genom upphandling, men detta system förkastades av fiskerinäringen och 
övergavs. Det finns tre producentorganisationer. 
 

2. Geografi 
 
Estland är beläget vid Östersjöns östra kust, mellan latituderna 57,3° och 59,5° Nord och 
longituderna 21,5° och 28,1° Öst. Landets totala yta uppgår till 45 226 km², varav 96 km² utgörs 
av land. Den genomsnittliga landhöjden uppgår till endast 50 meter och den högsta punkten, 
Suur Munamägi, uppgår till 318 meter och ligger i landets sydöstra del. 
 
Estlands inlandsvatten gör att det finns en betydande fiskeriverksamhet. I Estland finns mer än 
1 400 sjöar och strandsjöar. Merparten av sjöarna är små. Peipsi-sjön är störst och omfattar 
3 555 km². De största floderna är Vohandu (162 km), Pärnu (144 km), och Poltsamaa (135 km). 
 
Estland omges av Östersjön i väst, Finska viken i norr och Rigabukten i sydväst. Vattnet i 
Finska viken och i Rigabukten fryser ofta till is vintertid. Salthalten, temperaturen, 
vinterperioderna med is, och miljöförhållandena varierar avsevärt mellan Bälten och norra 
Bottniska viken. Den geografiska situationen inverkar naturligtvis på resursernas beteende och 
motståndskraft. Salthalten vid den estniska kusten är mycket låg. Vissa marina arter, som torsk, 
kan inte leva eller reproducera sig i vatten med så låg salthalt. Däremot kan vissa sötvattensarter 
klara den låga salthalten vid den estniska kusten. 
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De estniska territorialvattnen sträcker sig över 12 sjömil. Med tanke på vattnens geografiska 
läge har gränserna för den exklusiva ekonomiska zonen fastställts i överenskommelse med 
grannländerna. Sedan EU:s utvidgning 2004 är 95 procent av Östersjön gemenskapsvatten. 
Detta har nödvändiggjort en omfattande översyn av de internationella fiskeriavtalen och av 

förvaltningen av landets 
fiskeresurser. Den 
estniska kusten är 
3 794 kilometer lång och har 
1 520 öar och holmar. I 
praktiken är endast 818 av 
dem verkliga öar. Två av 
öarna är tillräckligt stora för 
att vara egna grevskap: 
Saaremaa och Hiiumaa. Båda 
två ligger vid inloppet till 
Rigabukten. Muhumaa och 
Vormsi är också stora öar. 
Den nordöstra kusten är 
kuperad, med branta klippor, 
medan västkusten har 
sandstränder. 
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Administrativt sett är Estland uppdelat i 15 grevskap (maakond) som är grupperade i 
fem Nuts 3-nivåregioner: Kesk-Eesti (den centrala delen), Kirde-Eesti (den nordöstra delen), 
Lääne-Eesti (den västra delen), Louna-Eesti (den södra delen) och Pohja-Eesti (den norra delen). 
Det finns endast en Nuts 2-nivåregion (Eesti, den östra delen). 
 
Befolkningsmängden uppgår till 1 315 912 invånare. 63 procent av befolkningen är bosatt i tre 
av de femton grevskapen: Harju, Ida-Viru och Tartu. De största städerna är Tallinn, 
Kohtla-Järve, Narva, Pärnu och Tartu. 
 
Merparten av fisket sker i de norra och västra regionerna, i hamnarna i Tallinn, Lehtma, Nasva 
och Pärnu. Narva-Joesuu, Haapsalu och Dirhami har också stora hamnar. De övriga hamnarna 
tar endast emot småbåtar. 
 

Nuts 3 Grevskap Huvudstad Främsta hamn 
Pohja-Eesti (den norra regionen) Harju  Tallinn Tallinn 

Hiiu  Kardla Lehtma 
Lääne  Rakvere Dirhami 
Pärnu  Pärnu  Pärnu  Lääne-Eesti (den västra regionen) 

Saare  Kuressaare Nasva 
Järva  Paide   
Lääne-Viru  Haapsalu Haapsalu Kesk-Eesti (den centrala regionen) 
Rapla  Rapla    

Kirde-Eesti (den nordvästra regionen) Ida-Viru  Johvi Narva-Joesuu 
Jogeva  Jogeva    
Polva  Polva    
Tartu  Tartu    
Valga  Valga    
Viljandi  Viljandi    

Louna-Eesti (den södra regionen) 

Voru  Voru    
 

3. Fiskets strukturella särdrag 
 
Estlands fiske utmärks av en dynamisk ekonomi och en mycket stark tillväxt. Å andra sidan har 
strukturen för fiskerinäringen och marknaderna genomgått en snabb övergång från strukturerna 
under Sovjettiden. Denna övergång har visat sig på mycket olika sätt beroende på vilket fiske 
som utövas. 
 

3.1. Ekonomi 
 
Den 20 augusti 1991 utropade Estland sin självständighet. Senare, i juni 1992, ersatte Estland 
rubeln med sin egen valuta, kronan (EEK). Den nya valutan var knuten till den tyska marken, 
och växelkursen fastställdes till 8 estniska kronor för en mark. När Tyskland införde euron 
fastställdes växelkursen till 15,6466 estniska kronor för en euro. Införandet av euron har 
fördröjts på grund av en mycket hög inflation. BNP minskade fram till och med 1994. I övrigt 
påverkades Estland 1999 av den ryska finansiella krisen i augusti 1998. Trots det anslöt sig 
Estland till WTO i november 1999. 
 
Estland är ett av de få länderna i världen som tillämpar en enhetlig skattesats. År 1994 infördes 
en enhetlig skattesats på 26 procent, oavsett inkomst. I januari 2005 sänktes skattesatsen till 
24 procent och i januari 2006 till 23 procent. Man planerar att sänka skattesatsen med en procent 
årligen för att nå en skattesats på 20 procent i januari 2009. 
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Sedan den 1 januari 2000 är företagen undantagna från beskattning på återinvesteringar. 
Vinstutdelningen är dock skattebelagd med en skattesats på 22 procent. Ett tillfälligt undantag 
som löper ut i januari 2009 har införts för detta system, vilket strider mot den fria rörligheten för 
kapital i Europeiska unionen. Estland kan dock för närvarande välja att tillämpa en mycket låg 
företagsbeskattning. Trots dessa gynnsamma omständigheter gör den bristande lönsamheten att 
investeringarna i fisket är begränsade. 
 
Den estniska ekonomin växer snabbt tack vare framför allt investeringar i informationsteknik, 
transporten av rysk olja i de estniska hamnarna och de många skandinaviska företag som flyttat 
delar av sin verksamhet till landet. Estlands BNP är den högsta i de baltiska staterna medan 
arbetslösheten var så låg som 4,2 procent i juli 2006, vilket är en av de lägsta nivåerna i 
Europeiska unionen. En betydande inflation (4,5 procent), en negativ handelsbalans och en hög 
privat skuldnivå kan dock vara tecken på en kommande överhettning i ekonomin.  
 

3.2. Högsjöfiske 
 
Det estniska fiskets struktur och aktuella utveckling har delvis sitt ursprung i den tid då landet 
styrdes av Sovjetunionen. Fisket var då en del av planekonomin och verksamheten utfördes av 
kollektiva enheter. Efter självständigheten fortsatte man att sända fiskeriprodukterna från 
högsjöfisket (framför allt skarpsill och sill) till Ryssland och Ukraina, medan produkterna från 
kustfisket såldes på de västeuropeiska marknaderna. 
 
Under Sovjettiden var högsjöfisket mycket mer omfattande än i dag, bränslet var billigt och 
energiförbrukningen hög. I och med självständigheten privatiserades flottan och kostnaderna 
steg. Det var också nödvändigt att modernisera flottan för att göra de allt mindre fångsterna av 
resurser lönsamma. Priset på skarpsill och sill stabiliserades dock på de ryska och ukrainska 
marknaderna. Denna situation minskade lönsamheten för trålarna i Östersjön och fångsterna 
minskade. 
 
Mot mitten av 90-talet började köpkraften på de östeuropeiska marknaderna att öka. Den 
estniska beredningsindustrin återupptogs och därigenom ökade också efterfrågan på fångster 
från Östersjöflottorna. I slutet av 1998 ledde dock den finansiella krisen i Ryssland till att 
efterfrågan minskade radikalt till början av 2000-talet. Beredningsföretag som var inriktade på 
de östeuropeiska marknaderna tvingades lägga ned sin verksamhet. Dessa förlorade marknader 
har sedan inte återvunnits på grund av de ökade kostnaderna. 
 

3.3. Kustfiske 
 
Under Sovjettiden var priset på fisk lågt, vilket begränsade påfrestningarna på resurserna. 
Fiskeresurserna i de estniska vattnen var följaktligen tämligen omfattande i slutet av 80-talet. 
 
Å andra sidan infördes restriktioner för kustfisket under Sovjettiden genom gränssystemet, som 
begränsade verksamheten och det antal fiskare som utövade denna typ av fiske. Särskilda 
förteckningar över godkända fiskare utarbetades och alla fartyg måste ha sin bas i vissa hamnar 
som kontrollerades av gränspolisen. Vid Finska vikens kust tvingades yrkesfiskarna begära 
tillstånd för varje resa. Det fanns trots allt färre restriktioner för kustfisket på de västliga öarna, 
och därför togs fisket upp snabbare och överutnyttjandet blev tydligare efter Sovjetunionens 
sammanfall. 
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Efter Republiken Estlands självständighet genomfördes radikala förändringar som påverkade 
fisket. Liberaliseringen av handeln öppnade de västeuropeiska marknaderna och priserna på de 
första försäljningarna av vissa arter som t.ex. abborre, gös och gädda anpassades snabbt till 
nivån på de nya marknaderna i ett sammanhang med relativt låga kostnader. Eftersom 
produktpriserna hade stigit var lönsamheten för kustfisket mycket större än lönsamheten för 
annan verksamhet, för vilken inkomstskillnaderna jämfört med Västeuropa förblev mycket 
tydliga. Denna situation ledde till att fler fiskare investerade sina vinster i en ökad 
fiskeansträngning. 
 
Denna högkonjunktur varade inte särskilt länge. Priserna slutade att stiga och den ökade 
fiskeansträngningen försämrade avsevärt fiskeresursernas tillstånd. Fångsterna inom kustfisket 
minskade alltså drastiskt. Å andra sidan ledde ekonomins allmänna utveckling till ökade 
kostnader. 
 
Kustfiskets lönsamhet var alltså oregelbunden, vilket avsevärt inverkade på den ekonomiska 
utvecklingen i vissa grevskap som var mycket beroende av fisket. Man bör dock inte hoppas på 
att fisket åter kommer att blomstra. Att priset vid första försäljningen skall stiga är mycket 
osannolikt. Dessutom kan fiskets lönsamhet inte följa tillväxttakten för den estniska ekonomin. 
Om inte exceptionella omständigheter på grund av en eventuell överhettning av ekonomin skulle 
uppstå, kommer fiskets relativa ställning inom den estniska ekonomin att fortsätta att försämras. 
Deltidsutövande skulle dock delvis kunna bevara fisket. 
 

4. Sysselsättning inom fiske och vattenbruk 
 
Enligt Eurostat står fiskerinäringen 
i sin helhet för 
8 430 arbetstillfällen, vilket är 
1,3 procent av den totala 
sysselsättningen. Estland är ett av 
de länder i Europeiska unionen 
som är mest beroende av fisket för 
sin sysselsättning. Detta beroende 
är större vid västkusten och 
framför allt på öarna. 
 
Havsfisket är den främsta 
sysselsättningskällan, även om 
sötvattensfisket har en betydande 
roll. Inom ramen för havsfisket 
finns 91 procent av 
sysselsättningen inom kustfisket, 
och de resterande 9 procenten 
inom högsjöfisket. 
 
På Sovjettiden kom yrkesfiskarnas 

alla intäkter från fisket. Situationen har utvecklats och liknar i dag situationen i många andra 
nordiska länder, som exempelvis Sverige eller Finland. I dessa länder utövas fisket till allra 
största delen på deltid, med undantag för fisket i avlägsna vatten. Trots denna tendens finns det i 
Estland dock ingen statistik över deltidsarbete. Det görs endast en åtskillnad mellan 
”heltidsarbete” och ”tillfälligt arbete”. De tillfälliga arbetena utgör 56 procent av den totala 

ESTLAND. Fördelning av sysselsättningen
inom fiskesektorn – 2004 

Havsfiske:
79%

Sötvattensfiske:

21% 

Vattenbruk: 
1% 
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sysselsättningen, 60 procent av den befintliga sysselsättningen inom kustfisket och 62 procent 
av sysselsättningen inom sötvattensfisket. Heltidsarbete finns endast inom högsjöfisket och 
vattenbruket.  

 
 Det finns inga uppgifter 

om 
sysselsättningsstatistike

n för 1999. Fram till och 
med 1998 registrerade 
man i Estland faktiskt 
13 procent av 
sysselsättningen inom 

kategorin 
”icke-specificerat 

fiske”. I övrigt kan vissa 
metodologiska 

ändringar i 
registreringen av 
uppgifter om 
sysselsättningen inom 
kustfisket 2001–2002 ha 

stört statistiken något. Mellan 1992 och 2004 sjönk slutligen sysselsättningen inom hela sektorn 
med 29 procent i Estland. Under denna period var minskningen tydligast inom högsjöfisket, där 
sysselsättningen sjönk med 102 procent. 

ESTLAND. Sysselsättningen inom fisket

ESTLAND. Antal anställda i fiskesektorn  
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5. Produktionen 

5.1. Fångster 
 

År 2005 bestod den 
estniska flottans fångster 
till 90 procent av tre arter: 
skarpsill, sill och räkor. 
De andra betydande 
arterna var i 
storleksordning större 
kungsfisk, abborre, gös, 
kummel och torsk. Dessa 
åtta arter stod för 
95 procent av fångsterna. 

 

Principales captures de la flotte estonienne

 
Den estniska flottans 
fångster bestod främst av 
sill och skarpsill. 

Merparten av fångsterna gjordes med flyttrålar, även om tinor också användes i hög grad, 
framför allt i Rigabukten. 
 
Torsk finns inte i de estniska vattnen och merparten av fångsterna görs med stågarn i den östra 
CIEM 25-zonen. Kustfisket i vattnen med låg salthalt bedrivs framför allt med fasta redskap. De 
arter som man fiskar efter är abborre, gös, skrubba, ål, havsöring och lax. I slutet av 90-talet 
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minskade fångsterna inom kustfisket avsevärt. Denna minskning berodde på överutnyttjandet av 
resurser som följde på Republiken Estlands självständighet. Detta överutnyttjande drabbade 
särskilt vattnen omkring de västra öarna. 
 

De räkor som fångas 
av de elva 

fabriksfartygen 
kommer från 
Nordatlanten. Trots 
att fångsterna i 
avlägsna vatten 
endast står för 
17 procent av 
fångstvolymen har 
de ett högre värde än 
värdet av alla 
fångster som görs i 
Östersjön och i de 
inre vattnen.  
 
Nära 2 procent av 
fångsterna kommer 
från de inre vattnen. 
Sötvattensfisket sker 
främst i sjöarna 

Peipsi och Vortsjärv. De främsta arterna är gös (Stizostedion sandre), norsfiskar 
(Osmerus eperlanus), braxen (Abramis brame), björkna (Blicca bjoerkna) och abborre 
(Perche fluviatilis). 

ESTLAND. Fördelning av fångsten – 2005

Fiske i avlägsna vatten:
17%

Östersjön (högsjöfiske):
73% 

Östersjön (kusten): 
8% 

De inre vattnen: 
2% 

 

5.2. Vattenbruk 
 
I Estland finns ett fyrtiotal vattenbruksföretag som sysselsätter ett hundratal personer. De låga 
temperaturerna utgör ett hinder för vattenbruket, eftersom de medför långa produktionscykler 
eller att man måste värma upp vattnet. 
 
Vattenbruksproduktionen i Estland nådde sin höjdpunkt 1989, då den översteg 1 700 ton. Då 
produktionen var som störst genomfördes över hälften av produktionen med hjälp av kylvatten 
från industrifabriker eller elcentraler. Efter Sovjetunionens sönderfall minskade produktionen 
avsevärt på grund av den minskade marknaden och de ökade priserna för produktionsfaktorerna. 
Därefter återupptogs produktionen, som efter år 2000 har stabiliserats på omkring 1 400 ton. 
 
Regnbågsforell (Oncorhynchus mykiss), karp (Cyprinus Carpio) och ål (Anguilla Anguilla) är de 
främsta arter som odlas inom vattenbruket. Det finns också en liten produktion av flodkräfta 
(Astacus astacus) och sibirisk stör (Acipenser baerii). Forell står för mer än en tredjedel av 
produktionen och finns i landets nordöstra del. Karp och ålfiskar förblir viktiga arter, men 
produktionen av dessa är mycket mindre än produktionen av forell. Före självständigheten var 
produktionen av karp mycket större, men den uppnådde aldrig sin tidigare nivå till skillnad från 
forellproduktionen. Med tanke på den låga konsumtionen är marknaden för karp i Östersjön inte 
lönsam och kostnaderna för exporten till de centraleuropeiska marknaderna är alltför höga. 
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Återinsättningen i de inre vattnen får statlig finansiering. Därför producerar vissa företag ål, lax, 
havsöring (Psaume trutta trutta), öring (Psaume trutta fario), lavaretsik (Coregonus lavaretus), 
gädda (Esox lucius), gös (Stizostedion sandre) eller sutare (Tinca tinca). 
 

6. Fiskeflottan 
 
Allmänt sett har den estniska 
fiskeflottan en genomsnittlig 
maskinstyrka som är mycket 
lägre än genomsnittet i 
gemenskapsflottan (73 procent). 
Denna situation gäller i ännu 
högre grad för fartyg som är 6–
12 meter långa. De trålar som 
har lägst maskinstyrka är i 
allmänhet sovjetisktillverkade 
fartyg. När det gäller fartyg på 
mellan 6 och 18 meter kräver 
navigeringsförhållandena i 
sjöarna eller i Rigabukten inte 
lika stor maskinstyrka som 
förhållandena ute på havet. 

Genomsnittliga parametrar för den estniska 
flottan jämfört med EU 25 (i procent) per 

längdsegment
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Den estniska flottan är inte särskilt stor jämfört med fiskeflottan i EU-25. Segmentet med fartyg 
mellan 24 och 30 meter och segmentet med fartyg på över 42 meter är dock relativt stort. 
 

Fartyg på 24–30 meter har ett 
genomsnittligt tonnage och en 
genomsnittlig maskinstyrka 
som underskrider genomsnittet 
för flottan i EU-25. Inom detta 
segment har de estniska 
fartygen ett genomsnittligt 
tonnage på 100 ton, jämfört 
med gemenskapsgenomsnittet 
på 135 ton. Dessutom har den 
estniska flottan en 
genomsnittlig maskinstyrka på 
238 kW, jämfört med 
genomsnittet på 358 kW för 
detta segment inom EU-25. 
Denna skillnad i maskinstyrka 

beror på att trålarna tillverkats i Sovjetunionen och framför allt är av modellen MRTK. 
Situationen är densamma för segmentet med fartyg på 12–18 meter med MSTB-trålare och i 
mindre utsträckning för segmentet med fartyg på under 6 meter. 

Den estniska flottans deltagande jämfört med 
EU 25 (%)
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6.1. Strukturell anpassning av den estniska fiskeflottan 
 
Fram till år 2000 minskades den estniska flottan gradvis. Denna minskning gällde de mest 
föråldrade och minst effektiva enheterna, främst vissa trålarmodeller av sovjetisk tillverkning 
(PTS/TB) och andra mindre långa fartyg (MTSB). Minskningen avtog allteftersom anslutningen 
till Europeiska unionen närmade sig, eftersom man ville dra nytta av gemenskapsstödet för 
skrotning av fartyg. 
 

Efter Estlands anslutning till 
Europeiska unionen har 
landets fiskeflotta bevarats 
inom de gränser som 
fastställts inom systemet för 
inträde i och utträde ur 
flottan. Flottan minskade 
stadigt fram till och med 
tredje kvartalet 2006. En 
plötslig minskning av antalet 
fiskefartyg som sammanföll 

med 
programplaneringsperioden 

för strukturfonderna 
konstaterades vid denna 
tidpunkt, men flottan återtog 

nästan omedelbart sin tidigare nivå. Vissa tecken på en stabilisering av flottan har dock 
konstaterats. Tonnaget tycks stabilisera sig på 84 procent av gränsen och maskinstyrkan på 
88 procent. Med tanke på flottans genomsnittliga ålder och särdrag skulle den aktuella 
tendensen dock kunna bestå. 

Den estniska flottan. I procent av maxgränsen enligt systemet 
för inträde/utträde 

Flota estonia. % sobre el máximo en régimen
Entrada/Salida
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6.2. Den estniska fiskeflottans struktur 
 
Den estniska flottan består av 995 fartyg och ligger på trettonde plats i klassificeringen av 
gemenskapsflottan i fråga om antalet fartyg, på femtonde plats i fråga om totaltonnage 
(24 216 bruttoton) och på artonde plats i fråga om maskinstyrka (61 987 kW). 
 
Tre fartygskategorier kan urskiljas inom den estniska flottan: långtgående fiskefartyg, 
Östersjötrålare och kustfiskefartyg. Genomsnittsåldern för fartyg för högsjöfiske överskrider 
27 år. De arter som främst fångas i Nordatlanten är större kungsfisk, makrill, taggmakrill, liten 
hälleflundra, skrubba, skoläst och räka. 
 
Högsjöflottan i Östersjön fiskar efter skarpsill, sill, torsk och lax. Fem fartyg har licens att fiska 
efter torsk. De vanligaste fiskeredskapen för Östersjöflottan och på långtgående fartyg är trålar. 
Före självständigheten var ett hundratal fabriksfartyg baserade i de estniska hamnarna. Den 
estniska flottan med långtgående fartyg omfattar i dag endast elva fabriksfartyg. Dessa fartyg 
tillhör tre företag (Dagomar, Lotus Teine och Reyktal). 
 
Flottan för kustfiske består främst av öppna fartyg som fiskar i kustvattnen med stågarn, tinor 
och drivgarn. Fångsterna består i huvudsak av torsk, skarpsill, sill, lax och vissa sötvattensarter. 
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Flottans fördelning efter redskapstyp. Tonnage och prestanda 
Redskapstyp Antal fartyg Tonnage (BT) Maskinstyrka (kW) 

Fasta redskap 71 % 6 % 20 %
Trålar 29 % 94 % 80 %
Källa: Personlig sammanställning utifrån gemenskapsregistret för fiskeflottan. 

 
Fartyg som använder fasta redskap dominerar inom den estniska fiskeflottan. Fartyg som 
använder trålar har dock en större maskinstyrka och ett mycket högre tonnage. Fasta redskap 
används faktiskt nästan enbart av fartyg under 12 meter. Fasta redskap används som 
huvudredskap på 80 procent av fartygen under 12 meter, samtidigt som de inte används som 
huvudredskap på mer än 16 procent av fartygen på 12–24 meter och på 3 procent av fartygen på 
24–36 meter. Fartyg på under 12 meter utgör 87 procent av den estniska flottan, 8 procent av 
dess tonnage och 25 procent av dess maskinstyrka. 
 
84 procent av fartygen på 12–24 meter använder trålar, liksom nästan alla fartyg på över 
24 meter. Det är betecknande att 105 fartyg (11 procent av den estniska fiskeflottan) uppger att 
de inte använder någon motor. 65 procent av fartygen på över 24 meter är trålare av modellerna 
MRTK, PTS/TB eller SCS som tillverkats i Sovjetunionen. Deras maskinstyrka är avsevärt lägre 
än maskinstyrkan hos fartyg som tillverkats i Västeuropa. MRTK-modellen är den enda 
häcktrålaren och den vanligaste modellen. De övriga sovjetiska modellerna har sidotrålar. 
 

Den estniska flottans fördelning enligt längd. Genomsnittligt tonnage och maskinstyrka 
  % Fartyg > 12 meter % Fartyg < 12 meter 
Antal fartyg 134 861
Tonnage (BT) 19 817 1 610
Maskinstyrka (kW) 40 664 13 595
Genomsnittligt tonnage 
(BT/fartyg) 

148 2

Genomsnittlig maskinstyrka 
(kW/fartyg) 

303 16

Källa: Personlig sammanställning utifrån gemenskapsregistret för fiskeflottan. 
 
Den estniska fiskeflottans genomsnittsålder är 18 år. Fartygen på över 42 meter är de äldsta, 
med en genomsnittsålder på 26 år, och genomsnittsåldern för fartyg på 24–36 meter uppgår till 
28 år. I detta segment finns också ett stort antal sovjetisktillverkade trålare. Fartygen på under 
24 meter är de modernaste med en genomsnittsålder på 17 år. 
 
53 procent av fartygen har träskrov. Denna procentandel minskar till 41 procent för fartyg på 
över 12 meter. 31 procent av fartygen har glasfiberskrov och endast 5 procent metallskrov, även 
om 58 procent av fartygen på över 12 meter har metallskrov. 
 
Genomsnittslängden för fartyg med träskrov är på 8 meter, genomsnittslängden för fartyg med 
metallskrov är på 17 meter och genomsnittslängden för fartyg med glasfiberskrov är på 5 meter. 
Genomsnittsåldern för fartyg med träskrov är 17 år, samtidigt som fartyg med metallskrov i 
genomsnitt är 26 år gamla och fartyg med glasfiberskrov 13 år gamla. 
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6.3. Fiskeflottans regionala fördelning 
 

Havsgående 
fartyg utgår i 
allmänhet från 
hamnar (främst 
Tallinn) i norra 

Estland 
(Pohja-Eesti). 

Koncentratione
n av 

havsgående 
trålare i 
området, som 
förvisso är 
begränsad, står 
för den största 
delen av den 

estniska 
fiskeflottans 

bruttotonnage 
och kapacitet. 
Den reducerade 
kapaciteten hos 

fartyg av sovjetisk konstruktion märks emellertid av det begränsade antalet fartyg i förhållande 
till den totala kapaciteten. Östersjöflottan är koncentrerad till områdena i norr (Pohja-Eesti) och 
väst (Lääne-Eesti) och även om en del av denna flotta – vanligtvis små fartyg som trafikerar 
Rigabukten – har stor betydelse för den stora mängden fartyg som används har dessa fartyg 
mindre betydelse när det gäller bruttotonnaget och kapaciteten. Fiskeflottorna i nordost 
(Kirde-Eesti) och i landets centrala delar (Kesk-Eesti) bedriver huvudsakligen kustfiske i Finska 
viken medan fartygen i söder (Louna-Eesti) bedriver fiske i inlandsvattnen. 
 

DEN ESTNISKA FISKEFLOTTANS REGIONALA FÖRDELNING 
I procent av den totala flottan   

Antal 
fartyg 

Tonnage 
(BT) 

Maskinstyr
ka (kW) 

BT/Fa
rtyg 

kW/F
artyg 

KESK-EESTI (den 
centrala regionen) 

5 0 1 1,5 12,0

KIRDE-EESTI (den 
nordöstra regionen) 

11 4 6 8,8 31,7

LÄÄNE-EESTI (den 
västra regionen) 

78 25 42 7,0 29,3

LOUNA-EESTI (den 
södra regionen) 

1 0 0 1,0 10,1

POHJA-EESTI (den norra 
regionen) 

6 70 51 254,0 467,7

TOTALT 100 % 100 % 100 % 10,9 38,7
Källa: Personlig sammanställning utifrån gemenskapsregistret för fiskeflottan. 
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7. Fiskeredskap 
 
De redskap som registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 26/2004 om registret över 
gemenskapens fiskeflotta anges i tabellen nedan. 
 

De främsta fiskeredskapen inom den estniska flottan 
Redskap 1: huvudredskap 
Redskap 2: kompletterande redskap 
Kod Redskap Fartyg 

redskap 
1 

Fartyg 
redskap 

2 

Totalt Fartyg 
redskap 1 
(i procent) 

Fartyg 
redskap 2 
(i procent) 

DRB Skrapredskap som bogseras av fartyg 0 3 3 0 0
Skrapredskap 0 3 3 0 0
FPO Tinor 79 289 368 8 29
Fiskfällor 79 289 368 8 29
GND Drivgarn 25 18 43 3 2
GNS Stågarn 589 173 762 59 17
GTR Grimgarn 0 5 5 0 1
Nät och snärjnät 614 196 810 62 20
LLD Drivlinor 1 2 3 0 0
LLS Långrevar 12 249 261 1 25
Linor och krokar 13 251 264 1 25
PTB Bottenpartrålar 1 15 16 0 2
OTB Bottengående trålar med trålbord 42 20 62 4 2
OTM Flyttrålar med trålbord  61 9 70 6 1
PTM Parflyttrålar 12 11 23 1 1
Trålar 116 55 171 12 6
PS Snörpvad/ringnot 100 7 107 10 1
Ringnot 100 7 107 10 1
SB Vad 16 11 27 2 1
SDN Snurrevad 51 7 58 5 1
SSC Skotsk snurrevad 6 2 8 1 0
Vad 73 20 93 7 2
NK Okänt eller ej specificerat redskap1 0 1 1 0 0
NO Inga redskap2 0 173 173 0 17
1 Ej giltigt alternativ för fartyg inom flottan eller som registrerats efter den 1 januari 2003. 
2 Endast giltigt alternativ för kompletterande redskap. 
Källa: Personlig sammanställning utifrån gemenskapsregistret för fiskeflottan. 

 
Stågarn (59 procent av fartygen) är helt klart det mest använda redskapet. Stågarnens dominans 
beror på de särskilda tillstånd som beviljats invånarna vid kusten för teoretiska fångster för 
personlig konsumtion. Användningen av trålar (12 procent) och vader (7 procent) är också 
utbredd, men inte lika påtaglig. 
 
Däremot finner man såväl tinor (29 procent av fartygen) och långrevar (25 procent) bland de 
kompletterande redskapen. Stågarnen används som kompletterande redskap på 17 procent av 
fartygen. För 17 procent av fartygen anges att de inte använder något kompletterande redskap. 
 
Användningen av olika huvudredskap och kompletterande redskap beror delvis på fartygens 
storlek. Den procentandel av fartygen som är längre eller kortare än 12 meter, och de olika 
typerna av fiskeredskap som används anges i följande tabell. 
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Redskap som används av den estniska flottan utifrån fartygens storlek 

  Huvudredskap Kompletterande 
redskap 

Kod Redskap Fartyg < 
12 m (i 

procent) 

Fartyg > 
12 m (i 

procent) 

Fartyg < 
12 m (i 

procent) 

Fartyg > 
12 m (i 

procent) 
DRB Skrapredskap som bogseras av fartyg 0 0 0 1
Skrapredskap 0 0 0 1
FPO Tinor 9 3 33 3
Fiskfällor 9 3 33 3
GND Drivgarn 3 1 2 0
GNS Stågarn  67 6 19 5
GTR Grimgarn 0 0 1 0
Nät och snärjnät 70 7 22 5
LLS Långrevar 1 0 28 3
Linor och krokar 2 0 29 3
PTB Bottenpartrålar 0 1 0 10
OTB Bottengående trålar med trålbord 1 27 0 14
OTM Flyttrålar med trålbord  0 45 0 6
PTM Flytpartrålar 0 9 0 8
Trålar 1 81 0 39
PS Snörpvad/ringnot 11 6 1 1
Ringnot 11 6 1 1
SB Vad 2 0 1 0
SDN Snurrevad 6 2 1 1
SSC Skotsk snurrevad 1 0 0 0
Vad 8 2 2 1
NK Okänt eller ej specificerat redskap1 0 0 0 1
NO Inga redskap2 0 0 13 46
1 Ej giltigt alternativ för fartyg inom flottan eller som registrerats efter den 1 januari 2003. 
2 Endast giltigt alternativ för kompletterande redskap. 
Källa: Personlig sammanställning utifrån gemenskapsregistret för fiskeflottan. 

 
På fartyg kortare än 12 meter är stågarn det klart vanligaste redskapet (67 procent för detta 
segment av flottan), följt av snörpvad/ringnot (11 procent), tinor (9 procent) och snurrevad 
(6 procent). Tinor (33 procent), långrevar (28 procent) och stågarn (19 procent) är de vanligaste 
kompletterande redskapen. 13 procent av dessa fartyg uppger att de inte använder något 
kompletterande redskap. 
  
När det gäller fartyg på över 12 meter är flyttrålar med trålbord (45 procent inom detta segment 
av flottan), bottengående trålar med trålbord (27 procent), flytpartrålar (9 procent), stågarn 
(6 procent) och vader (6 procent) de mest använda kompletterande redskapen. Bottengående 
trålar med trålbord används ofta som kompletterande redskap på fartyg på över 12 meter 
(14 procent). För 46 procent av fartygen på över 12 meter anges att de inte använder något 
kompletterande redskap. 
 
De vanligaste redskapskombinationerna är stågarn som huvudredskap med tinor som 
kompletterande redskap (26 procent av fartygen) eller med långrevar som kompletterande 
redskap (24 procent). Dessa två redskapskombinationer är utmärkande för fartyg på under 
12 meter. 
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8. Fiskeförvaltning 

8.1. Regelverk och institutionell ram 
 
I Estland är behörigheterna för fiske och vattenbruk fördelade mellan jordbruksministeriet, som 
hanterar alla frågor om livsmedel, och miljöministeriet, som hanterar alla frågor om förvaltning 
av naturresurser. Fångstkvoterna beviljas alltså av miljöministeriet. 
 
Miljöministeriet beviljar licenser för kommersiellt fiske och för fritidsfiske. I licenserna anges 
vilka redskap som får användas, eftersom de är begränsade till antalet. Det finns även särskilda 
licenser för invånarna vid kusten. Dessa särskilda licenser (merparten för stågarn) beviljas i 
princip för fångster för personlig konsumtion. 
 
Fiskeansträngningen i kustområdena regleras genom antalet fiskeredskap och genom 
fördelningen av högsjökvoter från och med 20 meters djup. Varje kalenderår fastställs ett 
maximiantal för varje fiskeredskap för varje grevskap. Denna gräns fastställs utifrån 
grevskapens förfrågningar och de vetenskapliga rekommendationerna (strategidokumentet 
för 2002). 
 
För att skydda resurserna är kustfiske förbjudet under äggläggningsperioden och vissa 
äggläggningsplatser stängs beroende på fiskarten och på de fiskeredskap som används. 
Ytterligare tillfälliga restriktioner kan dessutom införas i de områden där resursernas tillstånd är 
bräckligt. 
 
Reglerna för fisket i inre vatten liknar reglerna för kustfisket. Sjön Peipsi och floden Narva 
gränsar mot Ryssland. Användningen och skyddet av resurserna styrs genom bilaterala avtal och 
genom den mellanstatliga kommissionen för Estland och Ryssland för Peipsi-sjön. Trålning är 
förbjudet här och endast 40 snurrevader tillåts. 
 
Den estniska sjöfartsinspektionen inrättades 1991. Uppgiftsinsamlingen och 
kontrollverksamheten mötte till en början olika hinder som minskade inspektionernas 
effektivitet. 
 
Efter EU:s utvidgning 2004 är 95 procent av Östersjön gemenskapsvatten. Detta har gjort det 
nödvändigt att genomföra en omfattande översyn av de internationella fiskeavtalen och av 
förvaltningen av fiskeresurserna. 
 
Fram till slutet av 2005 reglerades frågorna om internationellt fiske i Östersjön av kuststaterna 
inom Internationella fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC). Efter utvidgningen 2004 har 
aktörerna endast varit två, Europeiska unionen och Ryska federationen. Sedan dess kan alltså 
förvaltningsåtgärder antas bilateralt. IBSFC:s verksamhet upphörde följaktligen 
den 31 december 2005. 
 
Den regionala rådgivande nämnden för Östersjön inrättades den 15 mars 2006. Nämnden är 
uppdelad i tre arbetsgrupper: en för bottenfiske, som främst är inriktad på torsk, en för pelagiskt 
högsjöfiske (sill och skarpsill) och slutligen en för fiske efter lax och havsöring. 
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8.2. Förvaltningsåtgärder 
 
Före 2006 var de olika gällande rättsliga bestämmelserna för Östersjön uppdelade i flera 
bestämmelser och rekommendationer från IBSFC. Sedan den 1 januari 2006 har förvaltningen 
av fisket i Östersjön förenklats avsevärt genom ikraftträdandet av 
förordning (EG) nr 2187/2005. I denna förordning samlas alla gällande tekniska bestämmelser 
för Östersjön, samt bestämmelser om fiskeredskap, målarter, bifångster, minsta höjd och 
geografiska och säsongsbetonade restriktioner.  
 

8.2.1. Fiskeredskap 
 
De gällande reglerna för Östersjön syftar till att införa ett särskilt och selektivt fiske, genom att 
begränsa bifångsterna och dödligheten hos ungfiskar. I förordningen beskrivs redskapstyper, 
minsta maskstorlek och den tillåtna procentandelen för bifångster för varje område och art. Två 
redskapstyper beaktas i allmänhet: aktiva redskap (främst trålar och snurrevad) och passiva 
redskap (nät, snärjnät, grimgarn och drivgarn). Skrapredskap är förbjudna i Östersjön, förutom 
vid upptagning av blötdjur och algen Furcellaria lumbricalis, som fortplantar sig anarkistiskt i 
övergödda områden. 
 
Den minsta tillåtna maskstorleken fastställs utifrån redskapstypen, fiskeområdet och målarten. 
För att undvika att arter av stor storlek fångas med redskap för mindre arter begränsas 
bifångsterna. De tillåtna arterna måste utgöra minst 90 procent av fångsterna ombord för varje 
kategori av maskstorlek (100 procent för de största maskstorlekarna). Bifångster som 
överskrider dessa gränser måste kastas överbord. Det enda undantaget gäller industriellt fiske 
efter tobis och skarpsill, för vilket det i vissa områden finns ett kompletterande tillstånd för 
bifångster av sill och vitling. Bifångster av arter som inte nämns i förordningen (exempelvis 
sötvattensarter som finns i vatten med låg salthalt) ingår inte i beräkningen av de tillåtna 
fångsterna. 
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8.2.1.1. Aktiva redskap 
 
Reglerna gäller trålar, vader och andra liknande redskap. I hela Östersjön är nät med en 
maskstorlek på minst 15 millimeter endast tillåtna för fiske efter tobis, som måste utgöra minst 
90 procent av de fångster som behålls ombord. Bifångsterna av torsk får inte överskrida 
3 procent. 
 
Nät med en maskstorlek på 105 millimeter eller därutöver regleras också på ett enhetligt sätt 
för hela Östersjön. Dessa nät är tillåtna för fiske efter tobis, skarpsill, sill, tunga, flundra, vitling, 
piggvar, sandskädda, skrubba, bergtunga och torsk. Användningen av bomtrålar är förbjuden. 
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Redskap med maskor 
som överstiger 
105 millimeter måste 
vara utrustade med 
ett selektionsfönster 
av Bacoma-modell 
eller med ett lyft av 
typen T-90 utrustat 
med ett 
förlängningsstycke.  
 
För att redskap med 
selektionsfönster av 
Bacoma-modell eller 
med ett lyft av 
typen T-90 med 

förlängningsstycke 
skall vara tillåtna 
måste de uppfylla en 

rad kriterier (maskans diameter, fönstrets storlek, fästets eller förlängningsstyckenas särdrag 
etc.). Dessa kriterier beskrivs i tillägg 1 och 2 i bilaga II i förordning (EG) nr 2187/2005. 
  
Användningen av en maskstorlek mellan 16 och 104 millimeter regleras genom olika 
bestämmelser beroende på område. I zonerna 28–32 är nät med en maskstorlek på 16–
104 millimeter tillåtna för fiske efter tobis, skarpsill och sill (minst 90 procent av fångsterna), 
och bifångsterna av torsk får inte överskrida 3 procent. 
 
I zonerna 22–27 är nät med en maskstorlek på 16–31 millimeter tillåtna för fiske efter tobis 
och skarpsill. Bifångsterna av torsk får inte överskrida 3 procent, men fångsterna får bestå av 
45 procent sill. 
 
I zonerna 24–27 är nät med en maskstorlek på 32–104 millimeter tillåtna för fiske efter 
tobis, skarpsill och sill (minst 90 procent av fångsterna). Bifångsterna av torsk får inte 
överskrida 3 procent, men fångsterna får bestå av 40 procent vitling. Dessa villkor gäller även 
för zonerna 22 och 23 för nät med en maskstorlek på 32–89 millimeter. Dessa begränsningar 
av bifångsterna för nät med en maskstorlek på 90–104 millimeter avskaffas dock, men 
användningen av bomtrålar är förbjuden.  
 

8.2.1.2. Passiva redskap 
 
Reglerna gäller stågarn och snärjnät samt grimgarn, och är mer enhetliga för de olika zonerna än 
i fallet med aktiva redskap. Den enda skillnaden mellan dessa zoner är att det i zonerna 28–32 är 
tillåtet att använda en maskstorlek på minst 32 millimeter för fiske efter sill och skarpsill. 
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Maskstorlek Minsta procentandel för 

tillåtna arter 
Tillåtna arter 

32–109 mm zonerna 22–27 
16–109 mm zonerna 28–32 

90 % skarpsill, sill 

Bifångsterna av torsk får inte överskrida 3 procent. 
110–156 mm 90 % skarpsill, sill, tunga, flundra, 

vitling, piggvar, sandskädda, 
skrubba, bergtunga, torsk 

157 mm och därutöver 100 % skarpsill, sill, tunga, flundra, 
vitling, piggvar, sandskädda, 
skrubba, bergtunga, torsk, lax 

 
 

8.2.2. Minsta storlek 
 

  Minsta storlek för landning 
Art Zoner

na 22–
25 

Zoner
na 26–

28 

Zoner
na 29–

30 

Zon 3
1 

Zon 32 

Torsk 38 cm 
Skrubba 23 cm 21 cm 18 cm 18 cm – Söder om 

breddgrad 59°39' N 
Tunga 25 cm 
Piggvar 30 cm 
Ål 35 cm 
Lax 60 cm 50 cm 60 cm 
Havsöring 40 cm 50 cm 40 cm 

 
Den industriella flottan som fiskar efter tobis och skarpsill måste inte klassificera sina fångster. 
Därför omfattas den inte av reglerna om minsta storlek för landning av bifångster av arter 
avsedda för konsumtion som livsmedel. För att man skall få en statistisk kunskap om denna 
flottas påfrestningar på resurserna måste dock medlemsstaterna inrätta program för stickprov av 
fångsterna. Därför får den industriella flottan endast landa sina fångster i hamnar som utsetts 
inom ramen för stickprovsprogrammet. 
 

8.2.3. Fiskerestriktioner 
 
Det finns en zon i Östersjön där fiske är förbjudet och det finns flera stängningsperioder för 
vissa fisken. Dessutom gäller särskilda begränsningar av fiskeansträngningen i Rigabukten. 
 
Fiske är förbjudet under hela året vid kusten vid Oders mynning.  
 
Längs med en fyra sjömil lång sträcka är fiske efter lax och havsöring förbjudet under 
sommaren, mellan den 1 juni och den 15 september i hela Östersjön. I Finska viken 
(underavdelning 32) avviker datumen något (den 15 juni till den 30 september). Under denna 
period är dock fiske efter dessa arter med tinor tillåtet. I övrigt är fiske efter ål med aktiva 
redskap förbjudet hela året. 
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För Rigabukten gäller ett särskilt system för begränsning av fiskeansträngningen. Vattnet i 
denna bukt har mycket låg salthalt och är särskilt rikt på sill och lax. Före utvidgningen 2004 
hade endast Estland och Lettland fiskerättigheter, eftersom dessa länder ville att endast 
kustflottan skulle få fiska i Rigabukten och därför hindrade tillträdet för alla gemenskapsfartyg. 
 
Ett särskilt system infördes slutligen för att begränsa tillgången till och fiskeansträngningen i 
Rigabukten. För att begränsa fiskeansträngningen måste fartygen ha ett särskilt tillstånd och 
deras maskinstyrka får inte överskrida 221 kW. Dessutom får den totala maskinstyrkan hos 
tillåtna fartyg i varje medlemsstat inte överskrida maskinstyrkan hos de fartyg som var aktiva 
under säsongen 2000–2001. Vidare är trålning förbjudet vid djup på mindre än 20 meter. 
 

8.2.4. Totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter 
 
Fångstkvoterna beviljas av miljöministeriet. Sedan Estlands självständighet och fram till mitten 
av 90-talet använde landet inte alla de kvoter som det tilldelats av Internationella 
fiskerikommissionen för Östersjön. Estland bytte ibland kvoter för skarpsill och sill mot 
torskkvoter. 
 
Vid denna tidpunkt ledde de högre kostnaderna, problemen med tillträde till de östeuropeiska 
marknaderna och de låga priserna till minskade fångster. Sedan mitten av 90-talet har dock 
moderniseringen av flottan genom trålar som köpts i Västeuropa gjort det möjligt att öka 
fångstvolymerna, medan de totala tillåtna fångstmängderna minskat.  
 

Fisket i Estland är 
mycket beroende av de 
totala tillåtna 

fångstmängderna. 
93 procent av fångsterna 
utgörs av arter som 
regleras genom de totala 
tillåtna fångstmängderna 
och genom kvoter. 
År 2007 förfogade 
Estland över 3 procent 
av Europeiska unionens 
totala kvoter. 62 procent 
av kvoterna för 
pelagiska arter 
motsvaras av skarpsill 
och 38 procent av sill. 
Kvoten för skarpsill 

gäller för hela Östersjön. 54 procent av kvoterna för sill fångas i Rigabukten och de resterande 
46 procenten i resten av Östersjön. 
 
Bland de bentiska och bottenlevande arterna gäller merparten av kvoterna större kungsfisk 
(42 procent), 30 procent gäller torsk, 12 procent gäller rocka och 1 procent gäller lax. 88 procent 
av kvoterna för större kungsfisk fångas öster om Newfoundland och resten vid de närliggande 
öarna Island och Grönland. 78 procent av kvoterna för torsk fångas i vattnen mellan Sverige och 
Polen och de resterande kvoterna öster om denna zon. Kvoterna för rocka fångas öster och 
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sydost om Newfoundland. 15 procent av kvoterna för lax fångas i Finska viken och de 
resterande 85 procenten i resten av Östersjön. 
 

Estlands andel av 
samtliga EU-kvoter har 
ökat sedan landets 
EU-anslutning. Denna 
ökning beror främst på 
större estniska kvoter för 
de två pelagiska arterna 
(skarpsill och sill), vilka 
är större än de totala 
EU-kvoterna. Den 
skenbara ökningen av 
den estniska andelen av 
kvoterna för bentiska 
och bottenlevande arter 
måste nyanseras. Även 
om den estniska kvoten 
för större kungsfisk ökar 
snabbare än kvoten i 
EU, beror en del av den 
större estniska andelen 

på att man 2005 införde kvoter för rocka och liten hälleflundra. 
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8.2.5. Systemet med individuellt överförbara kvoter 
 
Sedan mitten av 90-talet har man inlett en modernisering av en del av högsjöflottan, de 
sovjetiska trålarna har ersatts av fartyg från väst med större maskinstyrka och fångsterna har 
ökat. De totala tillåtna fångstmängderna har dock minskat och med dem kvoterna för Estland. 
 
Till och med 1997 fick fartygen licenser och fiskade till dess att den nationella kvoten 
överskridits och fisket stängdes. 1998 enades regeringen och fiskeföreningen om att fördela 
kvoterna enligt de fångster som gjordes 1996–1997. År 1999–2000 tillämpades ett system med 
individuella kvoter. Systemet byggde på registret över de kvoter som använts, det vill säga på de 
faktiska fångsterna. 
 
Sedan 2001 kan fiskerättigheter överföras till alla innehavare av en fiskelicens, genom systemet 
för individuellt överförbara kvoter. Vid överföringen av kvoter måste antalet fiskerättigheter 
som överförs anges tillsammans med överföringens varaktighet. Överföringen av 
fiskerättigheter gäller från och med datumet för tillkännagivandet till sändaren, om inte ett 
senare datum för överföringen anges. 
 
Till och med 2003 såldes 10 procent av fiskerättigheterna årligen genom upphandlingar. Med 
andra ord fördelades 90 procent av de nationella kvoterna på företagen utifrån deras fångster 
under de tre senaste åren. Varje företag kunde förlora 10 procent av sina eventuella kvoter varje 
år och de företag som teoretiskt sett var mer lönsamma eller som hade en större ekonomisk 
kapacitet kunde förvärva ytterligare kvoter. Detta system infördes för att öka beviljandet av 
fiskerättigheter till de mest effektiva företagen och för att påskynda minskningen av flottans 
kapacitet. Detta system har alltså teoretiskt sett en betydelse för såväl den strukturella nivån som 
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för nivån med förvaltningen av resurserna. Effektivitet är dock inte alltid samma sak som 
ekonomisk kapacitet. En företagsgrupp med flera fartyg kan ha den ekonomiska kapaciteten att 
förvärva ytterligare kvoter vid upphandlingar trots att dess effektivitet inte är optimal. 
Följaktligen kan upphandlingsordningen, som är mer än ett instrument för att avskaffa de minst 
effektiva enheterna, på lång sikt bidra till en koncentration av kvoterna. 
 
I Estland fastställs fiskerättigheterna både utifrån produktionen och fiskekapaciteten (antalet 
dagar med fiske i avlägsna vatten eller antalet redskap inom kustfisket). Inom ramen för 
upphandlingarna delades fiskerättigheterna (fångst, dagar eller redskap) upp i ”objekt” eller 
grupper. ”Objektens” antal och omfattning fastställdes av upphandlingskommittéer. En 
upphandling gjordes för trålning på öppet hav (sill och skarpsill) och en annan för fiske i 
Atlanten (främst för fiske efter räkor i NAFO-zonerna). Det fanns vidare upphandlingar för 
kustfiske i varje grevskap. 
 
Under sin korta levnadstid var upphandlingarna av fiskerättigheter mycket livliga, även om vissa 
oegentligheter ibland konstaterades och köparna ibland tycktes ha ingått överenskommelser 
sinsemellan. Allteftersom möjligheten med en EU-anslutning närmade sig uppvisade 
fiskerinäringen en allt större motvilja mot upphandlingsordningen. Denna motvilja berodde på 
införandet av ytterligare administrativa kostnader som inte fanns i EU:s medlemsstater, på 
minskade kvoter och på priset på sill och skarpsill. Sammanfattningsvis var inte ens de mest 
lönsamma företagen villiga att stå för de ytterligare kostnaderna för förvärvet av kvoterna. 
Motviljan mot upphandlingarna diskuterades till och med vid parlamentsvalet i mars 2003. 
Upphandlingarna avskaffades slutligen detta år. För närvarande baseras de årliga kvoterna på 
kvoterna för de tre senaste åren, men de kan fortfarande överföras och situationen för 
fiskerättigheterna är mycket mer stabil. 
 

9. Hamnar 
 
Med tanke på att de flesta fartyg inom den estniska fiskeflottan är tämligen små finns det många 
landningsplatser längs med kusten. 70 procent av landningarna sker dock i endast tre hamnar: 
Dirhami (Läänemaa), Veere (Saaremaa) och Miiduranna (Harjumaa). 
 
Sill och skarpsill landas i 32 hamnar, men 73 procent av fångsterna landas i endast fem hamnar: 
Veere, Roomassaare, Miiduranna, Montu och Dirhami. Med undantag för Roomassaare är 
landningarna av skarpsill fortfarande mer omfattande än landningarna av sill. 
 
Det finns nio nya hamnar för landning av torsk, tre i grevskapet Harju (Meeruse, Miiduranna 
och Paldiski), ytterligare tre i grevskapet Hiiu (Lehtma, Suursadama och Kalana), två i 
grevskapet Saare (Montu och Nasva) och en i grevskapet Pärnu (Pärnu). 
 
Administrativt sett är den estniska flottan uppdelad på 225 ”hamnar”. Denna administrativa 
benämning förutsätter dock inte nödvändigtvis att dessa hamnar har någon infrastruktur eller att 
man landar stora fångster där. Enkla förankringsplatser vid en sjö för en liten båt på fem meter 
utan motor kan i praktiken ibland betraktas som hamnar. 
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Regional fördelning av fiskehamnarna 

  Antal 
hamnar 

Hamnarnas 
procentand

el 

Fartyg/hamn BT/hamn kW/hamn 

Kesk-Eesti (den centrala 
regionen) 

35 16 % 1 2 17

Kirde Eesti (den nordöstra 
regionen) 

15 7 % 7 62 222

Lääne-Eesti (den västra 
regionen) 

115 51 % 7 47 198

Louna-Eesti (den södra 
regionen) 

37 16 % 0 0 3

Pohja-Eesti (den norra 
regionen) 

23 10 % 3 651 1 200

TOTALT 225 100 % 1 4 95
Källa: Personlig sammanställning utifrån gemenskapsregistret för fiskeflottan. 

 
Hälften av dessa hamnar är belägna i den västra regionen (Lääne-Eesti), där kusten är mindre 
kuperad. Utanför denna region finns dock endast hamnar med en viss infrastrukturnivå i den 
västra regionen (Lääne-Eesti), den norra regionen (Pohja-Eesti) och den nordöstra regionen 
(Kirde-Eesti). 21 procent av fartygen, som står för 91 procent av bruttotonnaget och för 
72 procent av maskinstyrkan inom den estniska fiskeflottan, finns faktiskt i endast sju hamnar. 
 

Nuts 3 Hamn Antal 
fartyg 

Tonnage (i 
BT) 

Maskinst
yrka (i 
kW) 

Fartyge
ns 

procent
andel 

BT (i 
proce

nt) 

kW (i 
proce

nt) 

Pohja-Eesti (norr) Tallinn 35 14 722 26 083 4 69 48
Lehtma 11 1 135 2 857 1 5 5
Dirhami 3 204 672 0 1 1
Pärnu 36 1 076 2 282 4 5 4
Nasva 49 1 081 3 192 5 5 6

Lääne-Eesti (väster) 

Haapsalu 29 505 1 469 3 2 3
Kirde Eesti (nordost) Narva-Joesuu 49 795 2 421 5 4 4

Totalt i Estland 995 21 427 54 259 100 100 100
 
Tallinn (i grevskapet Harju i norra regionen) är hemmahamn för de största fartygen. Endast 
nio av de 35 fartygen är på 12–24 meter. Med undantag för ett fartyg som uppger sig använda 
drivgarn som främsta redskap, använder samtliga fartyg olika typer av trålar. 
 
I Lehtma (grevskapet Hiiu i västra regionen) är situationen densamma även om fartygen är 
mindre. Tio av de elva fartygen är mellan 24 och 27 meter långa, och det återstående fartyget är 
14 meter långt. Också här använder ett enda fartyg drivgarn och resten trålar.  
 
I Dirhami (grevskapet Lääne i västra regionen) finns endast en pelagisk trålare på 34 meter och 
två båtar som är fyra meter långa. 
 
I Pärnu (grevskapet Pärnu i västra regionen) överskrider endast 7 av de 36 fartygen 24 meter 
och ägnar sig åt pelagisk trålning. Resten av flottan i denna hamn utgörs av fartyg på 4–
12 meter. 
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Nio av de 49 fartygen i Nasva (grevskapet Saare i västra regionen) är trålare på 15–28 meter. De 
återstående fartygen är på 4–11 meter och använder i allmänhet stågarn som främsta redskap 
och tinor som kompletterande redskap. 
 
I Haapsalu (grevskapet Lääne-Viru i västra regionen) är fyra av de 29 fartygen trålare på 25–
27 meter. Dessutom finns två trålare på 12 meter som använder flytpartrålar. De resterande 
23 fartygen är på 4–11 meter, och använder främst stågarn. 
 
Merparten av fartygen (37 av 49) i Narva-Joesuu (grevskapet Ida-Viru i nordöstra regionen) är 
kortare än 12 meter och fiskar med stänggarn eller stågarn som främsta redskap och tinor som 
kompletterande redskap. Det finns dock sju trålare på 15–17 meter och sex andra på 25–
27 meter. 
 

10. Användningen av produktionen 

10.1. Konsumtion 
 
Till skillnad från i de flesta länder tycks fiskens betydelse som livsmedel minska. Konsumtionen 
(17 kg per invånare) är avsevärt mindre än gemenskapsgenomsnittet (23 kg). Orsaken till denna 
låga konsumtion är den begränsade tillgången till färsk fisk, de höjda priserna och den relativt 
låga köpkraften.  
 

10.2. Beredning 
 
Beredningsindustrin för fiskeriprodukter står för 22 procent av livsmedelsindustrins totala 
exportvolym. Beredningen av fiskeriprodukter står dock endast för 8 procent av 
livsmedelsindustrins totala produktion. Det finns 91 godkända företag som sysselsätter ungefär 
2 000 personer. Sedan 1998 har sysselsättningen minskat drastiskt. Av de 7 800 arbetstillfällena 
1998 fanns endast 5 000 kvar 1999 efter den finansiella krisen i Ryssland. Sysselsättningen har 
gradvis minskat och omfattade 2004 inte fler än 3 500 arbetstillfällen. År 2005 gjorde nya 
förluster av arbetstillfällen inom fiskerinäringen att antalet arbetstagare minskade till 2 000. 
 
Den finansiella krisen i Ryssland 1998 skapade problem inom beredningssektorn. Marknader 
förlorades som sedan inte återerövrats, och många företag lades ner. Å andra sidan har en 
kvalitativ förändring konstaterats beträffande ursprunget till råvarorna inom 
beredningsindustrin. På 90-talet användes nästan uteslutande fångster från den estniska flottan, 
men importen av råvaror ökar i dag allt mer. 
 
17 procent av volymen av beredda fiskeriprodukter utgörs av konserver. Konserver med 
skarpsill i olja utgör 38 procent av de totala konserverade produkterna. Sill i tomatsås står för 
15 procent av tillverkningen av konserver. 
 
94 procent av beredningsföretagen för fiskeriprodukter finns i sju grevskap: Harjumaa 
(30 procent), Pärnumaa (19 procent), Tartumaa (13 procent), Saaremaa (12 procent), 
Ida-Virumaa (9 procent), Läänemaa (7 procent) och Jögevamaa (5 procent). Det bör dock 
påpekas att vissa av dessa företag ibland uteslutande sysslar med primärberedning. Vissa andra 
företag ägnar sig åt verksamhet som kräver minimal bearbetning och ägnar sig mer åt 
försäljningen än själva beredningen. Å andra sidan ägs flera företag av ett enda företag, framför 
allt Masek, Peipsi, Japs, Kallaste Kalur, Kihnu Kala, Ösel Fish, Eksfisk, Freshrex Group och 
Viru Kalatööstuse. 
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Produktionen inom beredningsindustrin förläggs alltmer till Tallinnområdet. Industrin använder 
fortfarande en större andel importerade råvaror och blir alltså allt mindre beroende av fångsterna 
från den estniska flottan. Å andra sidan är tillgången till exportmarknaderna enklare från Tallinn 
än från de mest avlägsna regionerna, framför allt öarna på västkusten.  
 
Exportmarknaderna har stor betydelse för producenterna av konserverad fisk. Under de senaste 
åren har US-dollarns låga kurs och den ändrade momslagstiftningen påverkat exporten och 
begränsat konservproduktionen. Produktionen av filéer, fryst fisk och färdiglagade rätter har 
dock ökat. 
 

10.3. Försäljning 
 
Efterfrågan rör sig allt mer mot beredda varor med ett mervärde. Konsumenterna kräver allt 
högre kvalitet och allt mer information om produkterna. Å andra sidan kräver konsumenterna 
också en viss regelbundenhet i fråga om försörjningen. 
 
Allt detta leder till en allt mer koncentrerad distribution för vilken förhandlingsstyrkan spelar en 
allt viktigare roll. En horisontell eller vertikal integrationsprocess av utbudet har därför inletts. 
Långsiktiga avtalsförbindelser skapas också mellan producenterna och beredarna och 
livsmedelskedjorna. 
 

11. Utrikeshandel 
 

Estland är en nettoexportatör av 
fiskeriprodukter. Samtidigt som 
nära hälften av all import 
kommer från 
Europeiska unionen går endast 
15 procent av exporten till EU. 
 
Efter landets självständighet 
1994 ökade exporten snabbt. 
Utvecklingen av exporten blev 
därefter mycket mer 
oregelbunden, såväl på grund 
av produktionsvolymen som 
situationen i Ryssland. Den 
minskning som konstaterades 
1998–1999 berodde på den 

finansiella krisen i Ryssland 1998. Importen ökade stadigt och måttligt. Precis som exporten 
påverkades också importen 1999 av den ryska finansiella krisens inverkan på den estniska 
ekonomin. 

Estlands utrikeshandel med fiskeprodukter
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Exporten överskrider 136 000 ton och uppgår till ett värde på 101 miljoner euro. 52 procent av 
exportvolymen utgörs av färsk, kyld eller fryst fisk och 37 procent av konserverad fisk. Resten 
av fiskeriprodukterna uppgår till mycket lägre kvantiteter. Sett till volymen är fryst fisk den 
produkt som exporteras mest, men det är filéer som ligger på första plats i fråga om värdet. 
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2006 gick 65 procent av värdet av den estniska exporten av fiskeriprodukter till fyra länder: 
Litauen (29 procent), Moldavien (13 procent), Kina (13 procent) och Rumänien (11 procent). 

 
Den estniska exporten av 
fiskkonserver går till största 
delen till Europeiska unionen 
(85 procent). Resten av 
produkterna exporteras främst 
till tredjeländer. Efter den 
dåliga perioden 2000–2001 
tycktes exporten av 
konserverad fisk stabiliseras på 
ungefär 50 000 ton. 
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Trots att exporten av färsk, 
kyld eller fryst fisk har fortsatt 
att öka, är exporten av rökt och 
saltad fisk, som ökade till och 
med 2001, i dag mycket liten. 
 

 
Den estniska importen av produkter från havet uppgår till ungefär 30 000 ton och till ett värde 
på 40 miljoner euro. 67 procent av importvolymen utgörs av färsk, kyld eller fryst fisk, 
17 procent av konserverad fisk, 7 procent av kräftdjur och blötdjur och 7 procent av fiskmjöl. 

 
Färsk, kyld eller fryst fisk står 
för merparten av den estniska 
importen av fiskeriprodukter. 
Sedan 2000 har dessa 
produkter dock stadigt och 
allt mer påtagligt minskat. 
Importen av vissa produkter 
av högre värde, som till 
exempel fiskkonserver, 
kräftdjur och blötdjur, tycks 
öka. 2006 kom 65 procent av 
värdet av den estniska 
importen av fiskeriprodukter 
från fem länder: Tyskland 
(17 procent), Kina 
(14 procent), Island 
(12 procent), Polen 
(12 procent) och Peru 

(11 procent). 
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Fisket i Estland 
 

12. Sektorns organisation 
 
Merparten av de estniska yrkesfiskarna är medlemmar i den estniska fiskeföreningen som har 
sitt säte i Tallinn. Den estniska fiskeföreningen är uppdelad i sex sektioner: en för fiske i 
avlägsna vatten, en för fiske efter torsk i Östersjön, en för högsjötrålning i Östersjön, en för 
kusttrålning i Östersjön, en för kustfiske i Östersjön och en för fiske i de inre vattnen (i sjöarna 
Peipsi och Vortsjärv). 
 
Det finns för närvarande tre erkända producentorganisationer i Estland (Eesti Kalapüügiühistu, 
Eesti Traalpüügi Ühistu och Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu). De två första är belägna i Tallinn 
och den tredje i Haapsalu. De tre producentorganisationerna erkändes i slutet av 2005. Deras 
verksamhet omfattar såväl kustfiske som högsjöfiske. 
 
Den estniska föreningen för vattenbruksproducenter inrättades 1989. Den estniska 
fiskeföreningen inrättades 1995 av 16 företag för beredning av fiskeriprodukter. 
 
 

PE 389.583 26


	Nuts 3
	Fasta redskap
	Trålar
	 Den estniska flottans fördelning enligt längd. Genomsnittligt tonnage och maskinstyrka

	Antal fartyg
	TOTALT
	Redskap 1: huvudredskap 
	Redskap
	Skrapredskap
	Fiskfällor
	Nät och snärjnät
	Linor och krokar
	Trålar
	Vad
	Redskap som används av den estniska flottan utifrån fartygens storlek



	Huvudredskap
	Skrapredskap
	Fiskfällor
	Nät och snärjnät
	Ringnot
	Vad
	TOTALT

	Totalt i Estland


