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Kommissionen föreslår nollkvot
Kommissionen föreslår inför 2020 förbud för allt riktat torskfiske i det östra
beståndet och för det västra beståndet föreslås en kraftig minskning av kvoten.
Ministerrådet fattar det slutliga kvotbeslutet i mitten av oktober. Ministerrådet går
ofta emot Kommissionens förslag och tilldelar större kvoter än de vetenskapliga
rekommendationerna.

Sen tillnyktring angående västra beståndet

Fiskestopp följer lagar, direktiv och avtal

För västra beståndet höjde ministerrådet 2018
kvoten kraftigt inför 2019 års fiske. Detta trots att
lekbiomassan har rört sig nära referenspunkten för
när fortsatt fiske riskerar beståndet. Men, ett års
god rekrytering fick ministerrådet att höja kvoten
(eftersom ICES hade gjort en glädjekalkyl). ICES och
Kommissionen konstaterar nu att efterföljande års
lekbiomassa och rekrytering är lika svag som tidigare,
och sänker kvoten kraftigt igen.

När Kommissionen presenterade sitt förslag för in
tressenter gjorde man det tydligt att fiskestopp är en
konsekvens av lagar som den gemensamma fiskerip
olitiken, Havsmiljödirektivet och avtal som Baltic Sea
Action Plan, som alla sätter upp mål för hållbart fiske
och god ekologisk status. Skulle fiskeministrarna
ändra kommissionens förslag riskerar de bryta mot
de lagar de själva satt upp.

Kommissionens och ministerrådets hantering av
det västra beståndet är ett tydligt exempel på hur
yrkesfiskarnas intäkter sätts framför ett hållbart
torskbestånd och att ICES inte alltid följt försiktighets
principen.

Stopp för allt riktat torskfiske i östra beståndet
För östra beståndet föreslår Kommissionen stopp för
allt riktat torskfiske. Lekbiomassan är under referens
punkten och kommer inte att återhämta sig på
medellång sikt även om fiskestopp råder i flera år.
Det är också viktigt att poängtera att Kommissionens
förslag försöker värna det småskaliga, kustnära fisket
genom att tillåta en mindre bifångstkvot för fiske
med passiva redskap.

Stora förhoppningar på Nilsson och Lövin
Vi har stora förhoppningar på landsbygdsminister
Jennie Nilsson och miljöminister Isabella Lövin inför
de förhandlingar som nu startar. Företrädarnas
misslyckande i förhandlingarna är en bidragande
orsak till dagens kris för östersjötorsken, ändå var
Sven-Erik Bucht alltid nöjd oavsett resultat. Inför
årets förhandlingar är Jennie Nilsson ny och obunden
av historiken. Isabella Lövin kan som ny miljöminister
äntligen infria de krav hon själv ställde upp i sin bok
“Tyst hav”.
“Regeringen är beredd att agera kraftfullt för att
rädda torsken i vårt innanhav”
skrev Nilsson och Lövin i en debattartikel tidigare i år.

Fyra råd inför förhandlingarna med fiskeministrarna
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Låt er inte luras av talet om socioekonomiska hänsyn. Torskfisket i Östersjön saknar samhälls
ekonomisk betydelse hur man än räknar. Denna gång måste torskbeståndet och Östersjöns
ekologi sättas först.
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Var uppmärksam på komplicerade resonemang om olika undantag, och säg nej om det innebär
att fiskestoppet på torsk urholkas. Endast en mindre bifångstkvot reserveras för fiskare som
fiskar med passiva redskap, som nät eller burfiske.
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Ministerrådet kommer att behöva skjuta upp beslut om kvot för bifångster till december. Den
politiska vaksamheten måste pågå ända till dess.
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Utkast av torsk förbjöds redan 2015, trots det fortsätter fisket kasta 1000tals ton fin matfisk.
Inför de kontrollåtgärder mot utkast som beslutades redan 2015.

Torskfisket i Östersjön 2020 – Kommissionens förslag
Torsken i Östersjön delas i två bestånd, västra beståndet: Delsektionerna 22-24, östra beståndet:
Delsektionerna 25-32. I delsektor 24 blandas bestånden, vilket kräver särskilda hänsyn när fiske
möjligheterna fastställs.

Bestånd

Ministerrådets
beslut för 2019

Kommissionens
förslag för 2020

Bifångst

Fritidsfiske

Fredade
lekområden

Västra
beståndet 22-24

9.515 (+70%)

3065 (-68%)

Endast i SD 24

2 fisk/dag/
person

Fiskeförbud
1/1-31/3

Östra beståndet 24.112 (-15%)
25-32

0 – bara bifångst

Förslag ang
begränsad kvot,
avvaktar ICES

Förbjudet

SD 25-26
fiskeförbud 1/531/8

Delsektion 24

Förbjudet, inget
riktat fiske

Bara oundvikliga Förbjudet >6 Fiskeförbud 1/1NM
31/3

