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Utkast fortsätter trots förbud

Den senaste tidens fiskedebatt har handlat om det resursslöseri som fortfarande pågår 
i Östersjön. Varje år slängs miljontals torskar överbord i Östersjön, trots att det sedan 
2015 är förbjudet.

I slutet av februari uppmärksammade danska 
https://www.dr.dk/nyheder/penge/forskere-fisk-
ere-smider-ulovligt-1300-ton-torsk-ud och svenska 
https://www.dn.se/ekonomi/danska-fiskare-kastar-
tonvis-med-fisk-i-havet/ medier en undersökning 
från DTU som visade att danska fiskare i Östersjön 
slängde ut tio procent av all torsk som fångats un-
der 2016. Vidare uppmärksammade BalticSea2020 
att bottentrålare står för 97 % av utkasten av torsk 
i Östersjön: https://www.hd.se/2018-02-19/osters-
jotorsken-ar-en-forlorad-ekonomisk-resurs-ingen-
kan-tjana-pengar-pa-den-lat-den-inte-ocksa-ga-for-
lorad-som-art

Danmarks Tekniska universitets undersökning 
visar att danska fartyg kastade ut ca 1300 ton 
torsk under 2016. Det kan jämföras med hela den 
svenska kvoten för det västra beståndet för 2017 
som låg på 870 ton.

Ordföranden för den danska fiskeriföreningen 
säger själv att alla fiskare inte följer reglerna. Han 
menar på att det tar tid att anpassa fisket efter ett 
nytt regelverk och att detta inte bidrar till något 
överfiske. Det håller dock inte de danska so-
cialdemokraternas fiskeripolitiska talesperson med 
om som menar på att det är fullständigt ohållbart 
att utkasten fortfarande pågår i så stor omfattning.

Samtidigt som små torskar fortsätter att kastas 
överbord ligger fångsterna av östersjötorsk på 
historiskt låga nivåer. I direkt kontrast mot vad 
som var tanken med landningsskyldigheten kastas 
fortfarande miljontals torskar överbord årligen. I 
princip allt utkast sker från trålfisket i östra Östers-
jön. Kontroll av utkast görs bäst till havs, trots 
detta har kontrollerna till havs inte ökat och ingen 
medlemsstat har infört kameraövervakning på 
fartygen.

Kontroll av utkast och datainsamling till forsknin-
gen i Östersjön försvåras ytterligare av att fiskare 
inte tillåter forskare att komma ombord på far-
tygen. Den problematiken har förvärrats bland 
svenska fartyg sedan landningsskyldighetens 
införande.

Eftersom de flesta fiskar dör när de kastas över-
bord innebär utkasten ett stort resursslöseri. 
Vidare innebär ett misslyckat införande av land-
ningsskyldigheten att det dagligen pågår olagliga 
utkast av torsk i Östersjön och att fiskenäringen 
fortsätter att öppet bryta mot lagstiftningen. Detta 
hotar inte bara torskbestånden utan även bal-
ansen i Östersjöns ekosystem.
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