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Kampen för en vettig 
fiskepolitik fortsätter 2020
I höstas fattade ministerrådet för första gången ett drastiskt be-
slut om östersjötorsken –kvoten sattes till 0 för allt torskfiske 
under 2020. Vi sammanfattade besluten i Fiskebrief 21.

Beslutet kommer innebära flera avgörande vägval för fiskepolitiken och östersjötorsken under 2020. 
Antingen återgår EU:s fiskeministrar till den årliga kohandeln om kvoterna eller så fortsätter torskfis-
kestoppet och arbetet med att  formulera en långsiktig åtgärdsplan startar. BalticSea2020 och Rädda 
Östersjötorsken kommer att bevaka detta noga. Nedan listas några av de viktigaste hållpunkterna 
under 2020:

Debatten om fiskepolitiken fortsatte under 
hösten och vintern. Här är en sammanfattning 
av några av de viktigare inläggen: 

I en debattartikel, publicerad i Dagens Industri i början av januari, sammanfattade BalticSea2020 vad 
som hänt under de senaste åren och krävde ett stopp för storskalig trålning i Östersjön och påpeka-
de att en framtida förvaltning måste sätta ekosystemet i centrum. Läs artikeln här 1

Växande kritik mot industrifisket
Industrifisket efter sill och skarpsill hamnade i fokus efter Kalibers avslöjande om felrapporterade 
landningar, ett fusk som kan få stora effekter på framtida kvoter och som också innebär att torsken 
berövas sillen som föda. En annan aspekt som lyfts fram är att industrifisket konkurrerar ut det små-
skaliga fisket. Landshövdingarna i Skåne, Blekinge och Kalmar skrev till Havs- och Vattenmyndigheten 
(Hav) om mer krav på åtgärder: Läs brevet här 2

1 www.di.se/debatt/stoppa-den-storskaliga-tralningen-i-ostersjon/
2 www.lansstyrelsen.se/download/18.11a2cbf716d6c8f9f74b39a/1570454534182/information%20om%20konsekvenser%20av%20fel-
redovisning%20av%20sillkvoter.pdf
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Tio intressenter inom småskaligt fiske, från yrkes- och fritidsfiskare till krögare, skrev en debattartikel 
i Expressen mot rovfisket på strömming. De kräver att trålgränsen för industrifisket flyttas ut och att 
helt freda de områden där strömmingen övervintrar. Läs artikeln här 3

I november gav regeringen uppdrag till HaV att utreda hur fiskerikontrollen kan skärpas.  
Läs mer på Sveriges Radio 4

Östersjötorsken i fokus
Vetenskapens värld visade Folke Rydéns sista, 
återblickande film i serien om Östersjöns miljö där 
bland annat östersjötorskens kollaps beskrevs.  
Läs mer här 5 

Professor Christoph Humborg, vetenskaplig chef på 
Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet, gjorde 
ett debattinlägg på SVT Opinion där han konstaterar 
att för att rädda torsken behöver vi dels fortsätta 
stoppet för torskfiske, dels stoppa industrifisket 
efter sill och skarpsill som är torskens föda.  
Lyssna på intervjun här 7

Fiskepolitiken ett statligt bottennapp
Så rubricerade DN en ledare i början av januari. Den beskriver den globala situationen med subven-
tioner och överfiske, men påpekar att varken EU eller Sverige är oskyldiga. Läs artikeln här 8

Behåll fokus på det vi kan åtgärda – fisket
Forskningen ska givetvis vara nyfiken och studera alla möjliga orsaker till fiskbeståndens kris i 
Östersjön. Det handlar t ex om syrefria bottnar, övergödning och saltvatteninbrott. Nu senast har 
tiaminbrist uppmärksammats. Det viktiga är att forskningen inte används av politiker och andra in-
tressenter till att relativisera fiskets betydelse för fiskekrisen. Vare sig tiaminbrist eller de andra för-
hållandena kan åtgärdas inom rimlig tidshorisont. Däremot kan vi bedriva en klok fiskepolitik redan 
idag. Östersjöfiskets utmaningar sammanfattas väl, från ett finländskt perspektiv, där professor Erik 
Bonsdorff intervjuas. Läs artikeln här 9

 

3 www.expressen.se/debatt/rovfisket-av-stromming-har-fatt-forodande-effekt/
4 sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7344570
5 www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-torskpopulationen-i-ostersjon-har-kollapsat
6 www.svtplay.se/video/24580291/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-31-ostersjon-hot-och-hopp?start=auto
7 www.svt.se/opinion/forskaren-sa-kan-vi-lyckas-radda-torsken
8 www.dn.se/ledare/fiskepolitiken-ar-ett-statligt-bottennapp/
9 svenska.yle.fi/artikel/2020/01/22/sma-pinade-torskar-med-maskar-i-magen-forskare-oense-om-fiskestoppet-racker-for

Se filmen här 6


