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FISH FOR THE FUTURE OM DEN NYA  
GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKEN

EU HAR TAGIT FRAM EN HELT NY FISKERIFÖRVALTNING

Den 30 maj 2013 avslutades trialogerna mellan Ministerrådet, Europaparlamentet och 
EU-kommissionen, då de slutligen kommit överens om hur den nya fiskeripolitiken ska se ut.  
Resultatet beskrivs som historiskt och lägger grunden till en helt ny förvaltning som ska värna 
om en bättre marin miljö med starkare fiskbestånd och förutsättningar för en lönsam fiske- 
flotta. BalticSea2020 har träffat tre parlamentariker från Fish For the Future, som berättar om 
sin syn på den nya gemensamma fiskeripolitiken, som träder i kraft i början av nästa år.

- Jag är mycket nöjd över resultatet. Det är 
klart att det finns ytterligare saker som vi 
hade velat komma ännu längre med, men jag 
tycker att vi lyckades med så mycket mer än 
vad vi vågat tro på, säger Isabella Lövin,  
medlem i Fish For the Future och invald i  
parlamentet som representant för  
Miljöpartiet de gröna år 2009.

I över 30 år har EUs fiskeripolitik misslyckats 
att stoppa överfiske och utkast som lett till  
negativa konsekvenser för fiskare, den mari-
na miljön och konsumenter. Åsikterna mellan 
ledamöter i Europaparlamentet, de nationella 
delegationerna och de politiska grupperna 
har varit splittrade och läget inför röstningen 
om reformen av den gemensamma fiskeripo-
litiken i februari 2013, har varit väldigt osäker. 

År 2011 bildade europaparlamentariker från 
olika politiska partier gruppen Fish For the 
Future (www.fishforthefuture.eu). Målet var 
att påverka reformen av EUs gemensamma 
fiskeripolitik och säkerställa att den nya fis-
kelagen gav mer fisk i havet och fler arbets-

tillfällen för fiskare. Inför röstningen arbetade 
Fish For the Future hårt för att visa på vilket 
sätt fisket kan bli bättre och hur fiskbestån-
den kan upprätthållas om den gemensamma 
fiskeripolitiken förbättras.

Röstningen i parlamentet den 6 februari 2013 
blev historisk och resultatet över förväntan. 
Parlamentet visade med överväldigande 
majoritet (502 för och 137 mot) att de stöder 
en reformerad lag som lägger grunden till en 
helt ny fiskeriförvaltning – en förvaltning som 
stämmer väl överens med flera av Fish For 
the Futures rekommendationer.  
 
- Jag trodde faktiskt att det inte alls skulle gå 
bra. För när vi började det här arbetet skrev 
14 av 27 medlemsstater ett brev till EU-
kommissionen där de i stora drag berättade 
att det inte går att förbättra fiskepolitiken, 
berättar Christofer Fjellner, medlem i Fish For 
the Future och invald i parlamentet år 2004 
som representant för Moderaterna. – När det 
började så, kändes förutsättningarna för att 
göra det här till något bra, ganska så liten.  
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Men istället fick den nya fiskepolitiken stora 
och revolutionerande förbättringar, menar 
Fish For the Future. I maj 2013 avslutades 
trialogerna mellan Ministerrådet, Europa-
parlamentet och EU-kommissionen och 
en ny fiskelag hade tagits fram. I huvudsak 
innebär den nya lagen att fiskbestånden ska 
förvaltas och byggas upp så de hamnar på 
en nivå som ger ”maximal hållbar avkast-
ning” (MSY), till 2015 där det är möjligt, dock 
senast 2020. Den nya fiskepolitiken har 
också infört ett så kallat utkastförbud, som 
innebär att det är förbjudet för fiskare att 
kasta fisk överbord. Den nya lagen innehål-
ler också regionalisering, vilket innebär 
att medlemsländer runt ett havsområde, 
exempelvis Östersjön, själva kan föreslå hur 
deras område ska förvaltas. De två största 
framgångarna ser Fish For the Future i infö-
randet av utkastförbud och MSY. 

- Utkastförbudet, det är ju en revolution kan 
man säga. Det borde inte vara det, för det 
borde vara självklart att inte slänga så stora 
mängder fisk överbord. Men nu har vi äntli-
gen fått en förändring och det tror jag också 
snabbar på återhämtningen av haven, säger 
Isabella Lövin.

Tidigare var det olagligt för fiskare att ta 
i land den fisk som var för liten eller som 
översteg kvoten, vilket resulterade i att 
fisken kastades överbord. Nu måste istället 
fiskaren landa all fisk som fångas. Väl i land 
kommer den att räknas av på deras kvot. 
I fortsättningen är det alltså upp till fiska-
ren att se till att fångsten inte blir mer än 
kvoten. Fish For the Future tror att utkast-
förbudet innebär en stor skillnad för fisket, 
inte minst för att veta hur mycket fisk som 
finns i vattnet. Christofer Fjellner tycker att 
förbudet inte kom en dag för tidigt.

- Bara i Nordsjön kastar fiskare tillbaka 800 
000 till 1000 000 ton döda fiskar varje år. Till 
ingen nytta. Själv har jag träffat yrkesfis-
kare som kastar upp emot 50 procent av sin 
fångst. Men det är inte bara det att vi förhin-
drar att all den här döda fisken slängs över 
bord, utan vi får framför allt veta hur mycket 
fisk det finns i havet. Om du har ett krav på 

att landa all fisk du fiskar upp, då kommer 
vi också veta hur mycket vi fångar och få en 
bättre kontroll på vårt fiske, säger Christofer 
Fjellner.

Förutom utkastförbudet kommer den nya 
fiskelagen sätta upp konkreta mål för fisk-
beståndens storlek. I dag finns inga sådana 
mål, vilket gör att Ministerrådet fattar beslut 
om kvoter som i längden är ohållbara. I den 
nya lagen finns nu krav på att ministrarna 
måste se till att fiskbestånden förvaltas 
enligt principen om maximalt hållbart uttag 
(MSY), vilket hindrar rådet att besluta om för 
höga fiskekvoter. Fish For the Future ser
detta som en stor framgång för att kunna 
bygga upp fiskbestånden. Allra helst vill de 
att bestånden ska befinna sig ”över” nivån 
för MSY, så att fiskbestånden blir större från 
år till år. Chris Davies, medlem i Fish For the 
Future och invald i parlamentet 1999 som 
representant för Alliansen liberaler och 
demokrater för Europa, menar att det kan  
resultera i ett överflöd av fisk som ger en 
trygg och lönsam framtid för fiskare. Samti-
digt tror han att införandet av MSY också är 
en av de stora utmaningarna nu när den nya 
fiskepolitiken ska implementeras.  

- Den främsta svårigheten nu är att se till att 
fiskbestånden förvaltas på MSY när minist-
rarna ska sätta kvoterna inför varje år. Nu är 
det ju meningen att kravet ska vara juridiskt 
bindande, och då bör det också backas upp 
av ett fiske med långsiktiga förvaltnings- 
planer. Den nya fiskepolitiken är ju ännu 
inte på plats, men det finns utrymme för det 
här och så länge ministrarna har för avsikt 
att uppnå en ny hållbar gemensam fiskeri-
politik, då kommer det bli bra, säger Chris 
Davies. 

I den nya fiskepolitiken har också regio-
nalisering införts. Regionalisering innebär 
att EU sätter upp målen för fiskepolitiken, 
medan medlemsländerna själva kan 
bestämma på vilket sätt målen ska nås. 
Chris Davies berättar att det här något som 
parlamentarikerna har pratat mycket om 
och som de också tror har stor betydelse för 
den långsiktiga fiskeriförvaltningen.
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- Jag tycker att det är mycket bättre att med-
lemsländerna får ett större beslutsfattande 
om hur målen ska nås, eftersom de faktiskt 
känner sina vatten. Dock krävs det att vi blan-
dar in olika aktörer som t.ex. vetenskapsmän, 
producentorganisationer och fiskare, för att 
kunna fastställa realistiska målsättningar 
och deadlines, säger Chris Davies. 

År 2014 ska den nya gemensamma fiske- 
politiken implementeras och för första gång-

en ser den ut att värna om en bättre marin 
miljö med starkare fiskbestånd och förutsätt-
ningar för en lönsam fiskeflotta. 

-  Det som är viktigt nu är att vi inte släp-
per taget, utan ser till att det vi har bestämt 
implementeras på rätt sätt och att medlems-
länderna visar att de också utnyttjar de nya 
möjligheterna till en förbättrad förvaltning. 
Då har fiskeripolitiken möjlighet att göra 
skillnad, säger Isabella Lövin. 

Isabella Lövin, medlem i Fish For the Future 
och invald i parlamentet 2009 som represen-
tant för Miljöpartiet de gröna. Isabella Lövin 
började intressera sig för fiskepolitiken när 
hon skrev boken Tyst hav – jakten på den sista 
matfisken (Ordfront förlag), som bland annat 
handlar om de minskade fiskbestånden i ha-
ven. Hon blev upprörd över att en offentlig och 
allmän resurs förvaltades så illa. Dessutom 
var hon frustrerad över att Sverige inte kunde 
ta hand om sina resurser och sitt hav bättre. 
Hon ville därför påverka och förändra fiske-
ripolitiken, så att den värnar om en bättre 
fiskeriförvaltning. Idag är Isabella Lövin en 
välkänd förespråkare för fiskefrågor och har 
efter sitt inträde i parlamentet bedömts vara 
en av Sveriges mäktigaste inom miljöfrågor. 

Christofer Fjellner, medlem i Fish For the 
Future och invald i parlamentet 2004 som 
representant för Moderaterna. Fjellner sitter 
inte med i fiskeriutskottet men har under 
sina tio år i parlamentet följt utskottets 
arbete. Han upptäckte att han ofta röstade 
nej till utskottets förslag till fiskeripolitiken 
och valde därför att engagera sig i Fish For 
the Future för att kunna påverka politikens 
riktning. Fjellner tycker att hans personliga 
framgång i reformen av fiskeripolitiken är att 
han lyckades få med sin egen partigrupp, som 
tidigare inte har stöttat Fish For the Futures 
rekommendationer. I övrigt tycker Christofer 
Fjellner att utkastförbudet var helt avgörande 
för den nya fiskeripolitiken, då den förhindrar 
att död fisk kastas överbord till ingen nytta, 
men också för att få kontroll på hur mycket 
fisk vi har i haven.
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Chris Davies, medlem i Fish For the Future 
och invald i parlamentet 1999 som 
representant för Alliansen liberaler och 
demokrater i Europa. Chris Davies har länge 
haft ett intresse för havsmiljön. Framför allt 
har han varit bekymrad över de minskade 
fiskbestånden och vad som händer under 
vattenytan. När möjligheten att påverka fis-
keripolitiken dök upp, valda han att engagera 
sig. Nu tycker Chris Davies att fiskeripolitiken 
har en bra grund att stå på. Den största 
framgången tycker han är utkastförbudet, 
men också att EU numera engagerar sig för 
att uppnå ett fiskebestånd som ligger på en 
hållbar nivå.
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