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Inledning
Fiskarenas dilemma karaktäriseras av det gemensamma nyttjandet av en gemensam resurs, ett
nyttjande som varit problematisk att reglera. Fiskets utveckling tillsammans med
regleringsproblematiken har lett till problem för Östersjöns fiskerinäring och fiskebestånd.
Fiskesituationen i Östersjön är ett omdebatterat ämne där uppfattningarna om dess orsaker,
konsekvenser och lösningar skiljer sig åt. En alltmer förekommande uppfattning är ändå att
torskens beståndssituation i både Östersjön och Västerhavet är mycket allvarlig och att
åtgärder behövs för att förändra utvecklingen. Däremot förespråkas olika bevarandeåtgärder
beroende på vilket förhållande man har till torsken. EU – kommissionen såg i april 2003
ingen annan utväg än att besluta om att stoppa allt trålfiske efter torsk och plattfisk inom
unionens del av Östersjön från och med den 15 april till den 31 maj 2003.
Anledningen till stoppet var den oroväckande situationen som småtorsken i Östersjön
uppvisat. Trålfisket hade under året haft stora fångster av torsk under minimimåttet 38 cm,
fisk som inte får behållas utan måste slängas överbord. Trålfisket efter plattfisk stoppades
också, då mindre maskor används än vid torskfisket. Detta medförde att betydande mängder
småtorsk fångades. Trålfiskestoppet gäller även de länder som har fiskeavtal för torskfiske
med EU, Lettland, Estland och Litauen. Från 1 juni till 31 augusti gäller som tidigare år
internationellt förbud mot riktat torskfiske i Östersjön. 1

Syfte och frågeställningar
Syftet är att studera hur ekologi, politik, produktionsförhållanden och sociala faktorer format
fiskesituation i Östersjön. Med utgångspunkt i att dagens och morgondagens resurssituation
formas av en koalition av sammanhängande faktorer i samhället, syftar uppsatsen till att
studera torskens utveckling.
1. Vilka moderna produktionsförhållanden, politiska-, ekologiska- och sociala faktorer
formade dagens nyttjandet av naturresursen fisk?
2. Hur samverkade dessa faktorer mellan 1970-talet till 2003?
3. Vilka politiska åtgärder har genomförts för att förbättra torskens situation i
Östersjön?

Avgränsning
Uppsatsen tar sin början i mitten av 1970-talet och följer utveckling fram till 2003.
Begränsningen i tiden beror på det omfattande material som finns från 1970-talets mitt och
framåt, samt uppsatsens mål att studera utvecklingen fram till nutid. Mittzonens utflyttning i
Östersjön skedde 1/1 1978, vilket har haft stor betydelse för den efterföljande utvecklingen
för fisket.
Uppsatsen avgränsas i rummet till att studera det svenska torskfisket i Östersjön under den
nämnda perioden. Valet av område beror på den heta och aktuella politiska fråga som
torskfisket i Östersjön representerar. I förlängningen vore det även av stort intresse att studera
fiskets utveckling i andra länder runt Östersjön den nämnda tiden.
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Tidigare forskning
Det speciella med denna studie är att fiskets utveckling ses som ett resultat av en samverkande
utveckling mellan ekologi, politik, produktionsförhållande och sociala och kulturella faktorer.
Flera verk har behandlat delar av det svenska fisket, men det ovan nämnda
interaktionsperspektiv har varit desto ovanligare.
I uppsatsen har litteratur som behandlat fisket i ett internationellt perspektiv använts, där
interaktionsaspekten har varit desto centralare. Det finns många böcker som behandlat detta
och i denna studie har författarna Arthur McEvoy, Miriam Wright och Georg Borgströms
böcker använts.
Georg Borgströms bok Revolution i världsfisket skrevs 1966 och uppmärksammade den
enorma utveckling världsfisket genomgått efter andra världskriget. Borgström gjorde nedslag
i Japan, Sovjetunionen och Kina, men hade även ett globalt perspektiv. En läsvärd bok som
uppmärksammade världsfiskets problem redan 1966.
Miriam Wrights A Fishery of modern times studerade fisket utveckling och industrialisering i
New Foundland 1934-1968. Boken studerade statens inblandning och påverkan i fiskets
utveckling. Det småskaliga kustfiskets problem var dess svårighet att hävda sig gentemot den
moderniserade fiskeflottan och mot den europeiska fiskeflottan. Genom att staten var
involverad i utvecklingen och moderniseringen hamnade stor del av ansvaret hos staten då
fiskerinäringen fick problem. Det statliga stödet hade varit mycket omfattande och staten hade
inte råd att passivt se på när fiskerinäringens problem ökade. Det statliga involveringen i
näringen i New Foundland kan jämföras med den svenska politiska inblandningen i
fiskerinäringen samt det småskaliga fiskets underlägsenhet gentemot det storskaliga fisket.
Arthur McEvoys bok om The fisherman´s problem studerade fiskets utveckling i Kalifornien,
från indianernas fiskemetoder till kolonisatörernas intåg. Boken analyserar de bakomliggande
orsakerna till utvecklingen och statens försök att komma till rätta med
resursfördelningsproblemet och den hotande överfiskningen av ansjovis. Det intressanta med
denna bok, som framkommer även i Wrights bok, är problemet med att fiskeresursen
uppfattas som en allmänning och den tragedi som följer i uppfattningens spår. Perioden
mellan 1945-1970 benämner Eklund för kustfiskets avtynande.
Gällande perspektivet över östersjöfiskets historiska utveckling har litteratur av Erland
Eklund, rapporten Kustland, Malin Mobjörks skrift, och Björn Segrells avhandling använts.
Dessa har valt att användas då de studerar Östersjöns fiskeutveckling och den sociala
strukturen i fiskesamhället. ESO utredningen från 1997 genomförde en granskning av den
svenska fiskeripolitiken och har använts i studien.
Erland Eklunds bok Kustfiskare och kustfiske i Finland under den industriella epoken: studier
i en yrkesgrupps yttre villkor, sociala skiktning och organisation 1860-1970. Eklund redogör
för Finlands kustfiskehistoria, som påverkades av närheten till Ryssland. Mellan åren18601880 hävdade Eklund att framväxten av en yrkesfiskarklass tar sin början. Kärnan i denna
yrkeskår var torpare och obesuttna. Den viktigaste förändringen som skedde var att de
obesuttna etablerade sig som heltidsfiskare och därmed tillkom en ny social klass,
yrkesfiskarna. Den finska staten var inaktiv inom fiskeripolitiken, vilket medförde att
Finlands fiske blev underutvecklat jämfört med andra länder som t ex Sverige. Ekonomin
inom fisket avstannade och ungdomarna såg ingen framtid i fisket utan flyttade istället från
kustområdena. Eklunds studie har använts för att teckna en bild av Östersjöfiskets utveckling,
boken jämför även Sverige och Finland och belyser särskilt de sociala förhållandena för de
finländska fiskarna.
Den attraktiva kusten är Björn Segrells avhandling från 1995. Avhandlingen studerade den
svenska kustens utveckling och de olika intressen, synsätt och konflikter som funnits i
4

kustområdet, särskilt i östgötaskärgården. Studien presenterar strandskyddets historia, det
politiska spelet gällande bl a strandskyddet. Det rurala synsättet sätts i kontrast mot det urbana
för att ytterligare belysa den komplexitet uppfattningen av ett landskap innehar.
Kustland- rapporten har studerat samspelet mellan natur, kultur, land och hav och lyfter fram
vikten av att se detta samspel som skett i den historiska utvecklingen. T ex fisket kan inte
lyftas ut som enskild företeelse utan måste i det övriga kulturella och naturliga sammanhanget
det är en del av. Utvecklingen mellan 1920-1970 i nordöstra Götalands kustområde uppvisade
en negativ befolkningstrend. Skärgården idag är ett glesbygdsområde med ett näringsliv som
präglas av eget företagande, småskalighet och mångsyssleri samt fiske och jordbruk.2
Yrkesfisket ägnas åt ålfiske och mindre fiskeodlingar. Turismen har varit en växande
inkomstkälla.3
Malin Mobjörks skrift Bokö- människor berättar har studerat hur skärgårdsbefolkningen på
Bokö har uppfattat förändringen i skärgården och hur de minns svunna tider. När
samhällsutvecklingen accelererade valde alltfler att lämna kustområdet och söka sig till
städerna. Kombinationen med att sysselsättningen minskade och att skolor och affärer och
annan service blev sämre bidrog till att påskyndade avfolkningen.
Fisk och fusk- mål, medel och makt i fiskeripolitiken är en rapport Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi under Finansdepartementet från 1997. Lars Hultkrantz, Ylva Hasselberg
och Daniel Stigberg. I denna rapport presenteras de fiskeripolitiska målen och medlen att nå
dit under 1990-talet. De problem som funnits inom fiskeripolitiken presenteras och förslag till
alternativa vägar diskuteras. Rapportens syfte var att granska och ifrågasätta fiskepolitiken, då
den varit en kostsam bransch för skattemedlen. Arbetet med rapporten leddes av professor
Lars Hultkrantz som även skrev kapitel 1 i rapporten. De övriga delarna i rapporten skrevs av
uppsalastudenterna Daniel Stigberg och Ylva Hasselberg.
Rapportens syfte var att kartlägga problemen snarare än att analysera dem.
Det återvunna folkhemmet av Camilla Hermansson har använts för att påvisa hur de
miljömärkta varorna har blivit allt viktigare i dagens identitetsskapande samhälle. Bokens
huvudfokus ligger på tevejournalistiken och miljöpolitiken mellan 1987-1998. Genom att
använda Hermansson resonemang kring konsumenternas medvetenhet placeras den
miljömärkta fisken in i denna tankegång.

Källkritik och metod
När det gäller de stora frågorna kring fiskets utveckling har det varit intressantast att studera
riksdagens och regeringens arbeten samt Fiskeriverket. EU: s fiskeripolitik styr i dag den
svenska fiskeripolitiken, med undantaget för zonen innanför 12 nautiska mil samt insjöfisket.
Lagarna stiftas i riksdagen. Riksdagen och regeringen arbetar fram den politik som ska gälla i
Sverige för fisket, Fiskeriverkets uppgift blir sedan att verkställa fattade beslut. Fiskeriverket
ansvarar för kvoter, licenser, fartygstillstånd mm. För att uppfylla syftet har material från
Riskdag och regering samt Fiskeriverket studerats. Eftersom Fiskeriverkets material är
omfattande i uppsatsen har detta balanserats genom att behandla SNF: s (Svenska
Naturskyddsföreningen) uppfattning i fiskefrågan. Valet att använda SNF motiveras med att
den är den största naturskyddsorganisationen i Sverige och även var den första som tillkom i
Sverige. SNF har även varit en kritiker av Fiskeriverkets agerande. Naturskyddsföreningen
har kommit till tals genom remissvar och annat publicerat material samt intervju med
naturvårdschefen. Klas Hjelm har varit naturvårdschef för SNF sedan 1997, men har arbetat
med handläggning av naturvårdsärenden många år dessförinnan. Hänsyn har tagits till
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organisationens särintressen och den profilering den har i miljöfrågor allmänt samt i
fiskefrågor vilket gör den till en partsinlaga.
Fiskeriverkets material är intressant att använda ur två perspektiv. Dels kan Fiskeriverktes
material användas som en historisk spegel av utvecklingen som skett sedan 1970-talet fram
till idag i syfte att vara en informationskälla, dels kan materialet användas som ett historiskt
förändringsmaterial av ett statligt verk.
Bengt Kåmark hade arbetat på Fiskeriverket sedan 1977. Han har arbetat med fiskefrågor i
Östersjön och sedan EU- inträdet fört Sveriges talan vid EU- förhandlingar rörande kvoter
med mera i Östersjön. Intervjuns syfte var att få Fiskeriverkets syn på situationen för torsken
och fisket i Östersjön och därefter finna belägg för det som sades i intervjuerna.
Robin Lundgren arbetade som statistiker och handhade kontrollen och uppföljningen av de
svenska kvoterna.
Intervjuerna spelades in vilket kan ha påverkat intervjupersonerna till försiktigare uttalanden.
Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning detta kan ha haft en hämmande inverkan,
ingen av de personer som intervjuades hade någon invändning mot inspelningen.
Intervjufrågorna har syftat till att inringa intervjupersonens/organisationens uppfattning.
Intervjuernas längd har varierat något. I ett fall fick intervjun förkortas då ett viktigt möte
hastigt hade uppkommit där intervjupersonen var tvungen att vara närvarande. Dock rörde sig
den förkortningen om ca 10 minuter. Intervjuernas längd påverkades generellt av hur verbal
intervjuperson var. Vissa talade längre och utförligare, andra var mer kort och koncisa.
Intervjufrågorna återfinns i bilaga 5.
Det statistiska material som ligger till grund för studiens fångststatistik i Sverige och EU: s
TAC (Total Allowable Catch) – volymer kan innehålla brister och siffrorna är sällan helt
exakta. Detta beror på att statistiken bygger på fiskeloggböcker, avräkningsnotor och
landningsrapporter, vilka är svåra att få helt exakt. Brister gällande rapporteringen, medveten
eller omedveten, påverkar resultatet och bör noteras. Även om en viss procent orapporterad
fångst tas med i beräkningarna är det svårt att exakt uppskatta dess omfattning.
För analys av de politiska faktorer som påverkat fiskets utveckling i Östersjön har SOUrapporter, propositioner, motioner och författningssamlingar använts.
SOU - rapporter har studerats för att analysera den politiska synen och handlandet på
fiskeområdet. Det är viktigt att notera hur utredningsgrupperna har varit sammansatta, vilket i
sin tur kan ha påverkat utredningens resultat beroende på dess regeringsvänlighet.
Svensk författningssamling innehåller lagar och förordningar som i detta fall rör fisket.
Genom lagar och straff kan man till viss del spåra ett samhälles natursyn. Påföljder vittnar
också om hur samhället värdesatte och värdesätter en resurs. Även förordningar från
regeringen och myndighetsföreskrifter från Fiskeriverket speglar den politiska synen på
fiskefrågan och vilka lösningar som förespråkats.
Propositioner vittnar om hur de politiska idéerna utvecklats och förändrats. Under den
studerade tiden har Sverige styrts av socialdemokratisk regering 1982-1991 och 1994 och
framåt. Borgerligt styre var 1976-1982 och 1991-1994. Detta kan ha påverkat hur synen på
naturresursen varit, men uppsatsen kommer inte att utveckla detta vidare.
Teorier har inhämtats från flera böcker. Arthur McEvoys bok om The fisherman´s problem
diskuterar problemet med att använda fisken som en allmänning och diskuterar begreppet
allmänningens tragedi. Teorin är mycket viktig och grundläggande när resursen fisk studeras,
var än i världen det är. Boken i övrigt studerar Kaliforniens utveckling genom fisket och hur

6

de problem som uppkom skulle lösas. Det blir problematiskt att jämföra utvecklingen i
Kalifornien med fiskets utveckling i Sverige och Östersjön. Situationerna var mycket olika
mellan platserna. Däremot är boken viktig för det djupare resonemanget om hur en gemensam
resurs ska kunna förvaltas och hur den ska kunna ägas, samt hur fiskets utveckling hängt
samman med samhällets allmänna utveckling.
Theodore Steinbergs Slide Mountain- or the folly of owning natur diskuterar och teoriserar
kring människans ägandebehov och de problem detta behov kan medföra och hur problem kan
undvikas. Grundläggande i boken är att människans grundsyn att allt som är möjligt att äga
ska ha en ägare, att avstå ägande är otänkbart. Även människans behov av ägande i
förhållande till känsla för plats är en viktig aspekt. Dessa huvudargument som Steinberg
framförde har använts för att analysera fisket. Fisket är det område som varit problematiskt
när det gäller ägandeförhållande i och med att fisken är en rörlig resurs. Fisken har inte kunnat
ägas förrän den fångats. Människans behov av ägande hänger enligt Steinberg samman med
känslan för en plats, saknas känslan för en plats och ägandet är oklart resulterar det i
resursslöseri.
I boken Äganderätten i Sverige av Göran Skogh och Jan-Erik Lane behandlas olika
ägandeformer och dess fördelar respektive nackdelar. Boken är en lärobok i rättsekonomi där
valda delar använts. Boken ger en grundläggande förståelse av ägandebegreppet och ger även
flera exempel på ägandeproblem och lösningar.
Green planet blues- environmental politics from Stockholm to Kyoto av Ken Conca och
Geoffrey D Dabelko. Boken innehåller flera texter av olika författare som ger sin syn på
allmänningens tragedi och lösningar för hur tragedin ska lösas. Boken ger spännande
vinklingar av problemet och bidrar till att bredda resonemanget kring det kollektiva ägandet.
Maarten A Hajer är författare till The politics of environmental discourse: ecological
modernization and the policy press och medförfattare till Living with nature: environmental
politics as cultural discourse tillsammans med Frank Fischer. Böckerna ger en teoretisk
grund för hur miljöproblem konstrueras och resonerar kring miljöpolitikens framtida
utmaning. Bokens resonemang att miljöproblem konstrueras socialt vidgar perspektivet och
analysen av fiskets grundläggande problem, problemens framställning, konstruktion och
lösningar.
Det material som rör den senaste tiden och framtiden baseras på rapporter och skrifter från
EU- kommissionen. Kommissionens mål att trygga försörjningen för dem som arbetar inom
fisket, att skydda bestånden och att tillgodose konsumenternas behov. Kommissionen ska
försöka tillmötesgå alla medlemstaters önskemål samt de gemensamt uppsatts målen, vilket
genomsyrar kommissionens material. Däremot är det viktigt att ta del av materialet, då det rör
den framtida fiskeripolitiken inom EU och ger en bild av de visioner som finns och har
funnits inom EU, samt hur man sett på problem och vad som uppfattats som problem.
Grönbok som är en utvärdering av EU: s gemensamma fiskepolitik mellan 1982-2002
uppfattas som en kritisk granskning då den belyser de svagheter som funnits på ett konkret
sett, samt vilka åtgärder som måste vidtas.

Studiens disposition
Efter inledningskapitlet följer teorikapitlet som innehåller teorier som rör ägandeförhållanden
och problematiken med gemensamt ägande av en allmänning. Efter teoridelen följer ett avsnitt
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om fiskets historiska utveckling i New Foundland och Kalifornien och därefter utvecklingen
för fisket i Östersjön för Sverige och Finland.
Studiedelen startar med en kort presentation av Östersjön och fiskarten torsken. Därefter är
studien uppdelad i fyra delområden över faktorer som påverkat torskbeståndet och fisket i
Östersjön. Dessa fyra områden är ekologiska faktorer, produktionsförhållanden, sociala
faktorer och politiska faktorer. De ekologiska faktorerna innefattar övergödning, miljögifter
samt salt- och syrefluktuationer i Östersjön. Produktionsförhållanden innehåller ekonomiska
och tekniska faktorer som påverkat näringen och bestånden. De sociala faktorerna tar upp
fiskarnas sociala situation och kusten kulturella värden samt konsumentaspekten. Den
politiska delen är den mest omfattande och har delats upp tematiskt. I detta avsnitt ingår
strukturpolitik, fisket och miljöpolitiken, internationellt samarbete, den gemensamma
fiskeripolitiken och hållbar utveckling. Därefter följer skyddande åtgärder, kontrollsystemet
kring fisket och överträdelserna. Studiedelen avslutas med slutdiskussion kring Östersjöns
framtida fiskeripolitik.

8

Teoriavsnitt
Den teori som är central för att förstå fiskets utveckling och förhållanden är interaktionsteorin
och äganderättsteorin. Interaktionsteorin utgår från att natur, kultur och produktion samspelar
och formas i en ständigt pågående process, en så kallad rummets trippelhelix enligt
miljöhistorikern Björn-Ola Linnér.4 Linnér använder Henri Lefebvre som kallar den
växelverkan som sker för polyvalens. Flera olika bindningar kan uppstå och på samma gång
som den är en produkt är den också ett produktionssätt. Naturens ses som det grundmaterial
som kulturen tillverkas där ekonomi och teknik är viktiga delar i denna tillverkningsprocess.
Det sociala rummet har ett starkt fäste i ägandeförhållandet, t.ex. ägandet av mark. Det sociala
rummet utvidgas ytterligare då de politiska och de strategiska bitarna tillkommer. Den
samverkan som sker ska ses mellan natur, arbete, teknik, kunskap, institutioner, ägande och
maktförhållanden. Det är viktigt att komma ihåg att människans tillvaro är socialt
konstruerad, vilket beror på att språket är det centrala som används för att förstå omvärlden
och upplevelserna. 5 De begrepp som används för att förklara naturen påverkar vår bild av vad
natur är och även hur vi ser på naturens funktion. Det leder till att naturen avlägsnas från
människans och den kulturella miljön istället för att se människan som en del av ekosystemet
och naturen.6 Människans livsvillkor har formats av den fysiska naturen och av hur vi
uppfattat naturen, vilket skett i en växelverkan.7 Istället för att använda en trippelhelix skulle
istället en kvadrupelhelix användas, då den tydliggör politikens plats och andra makter som
samspelar med naturen, kulturen och produktionen. 8

Allmänningens tragedi
Innan vi fördjupar oss i begreppet allmänningens tragedi ska vi utreda kort vad ordet
allmänning och allmän betyder. Enligt Norstedts ordbok betyder allmänning en bit
gemensamt ägd mark som till exempel kan tillhör en by. Allmän mark däremot innebär
oinskränkt tillträde till ett område.
Fisket har blivit det område som fått symbolisera teorin om allmänningens tragedi. Som den
rörliga resurs fisken är innebär det att ägandet av resursen först uppstått då den fångats.
McEvoy påpekar att det är viktigt att se samspelet mellan lag, ekonomi och naturmiljö9.
Fisket blev den första resurs som kom att organiseras i Kalifornien, vilket berodde på att
tävlig mellan fiskare och industriell utveckling hade påverkat fisket enormt. Vid 1800-talets
slut och 1900-talets början var den allmänna uppfattningen att resursförluster var nödvändiga
för att den ekonomiska utvecklingen skulle gå framåt. 10
Sardinfisket i Kalifornien förstördes på grund av interaktionen mellan fiskets uttag och den
slumpartade ekologisk förändringen som skedde. Den politiska faktorn påverkade också
genom att inte agera, istället ägandes mycket tid till diskussion om fiskefluktuationerna
berodde på naturliga orsaker eller överfiskning. Problemet påpekade McEvoy var att man
särskiljde ekologiska faktorer och mänskliga faktorer.11 Genom denna handlingsförlamning
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gick både fisket och de legala process mot en tragedi, där politiken inte lyckades rätta till de
fel som fanns i marknaden.12
Enligt Hardin fungerade allmänt nyttjande av en allmänning så länge användarna inte blev för
många. Ödeläggelsen startade i och med det ökade befolkningstrycket och att varje individ
ville öka den egna vinsten obegränsat på en begränsad yta. För att förhindra detta behövdes
enligt Hardin kunskap som ständigt behöver förnyas. Än idag lider oceanerna av den
mänskliga tron på resursernas outtömlighet som fortsätter att orsaka artutrotning. Ett annat
problem Hardin påpekade var nationalparkerna som används som allmänningar och gick
samma öde till mötes. Nationalparkerna besöktes för sina naturvärden genom att de besöks
och blivit populära eroderar sakta. Hardins lösning var att privatisera parkerna eller att staten
skulle äga dem fortsättningsvis, men med utlokalisering av rätten att tillträda
nationalparkerna. Problemet med föroreningar som sprids i allmänningens luft och vatten
skulle kunna lösas, menade Hardin, om det blev billigare att ta hand om föroreningen direkt
och inte släppa ut den i allmänningen samt genom internationella lagar. Föroreningarna är
enligt Hardin en konsekvens av befolkningsökningen. Det moraliska handlandet speglar det
samhälle vid den tid den moraliska handlingen utfördes i.13
För att skapa ansvar hos människor ska man inte använda skulden. Den leder endast till oro
och oförmåga till handling. Om ordet ansvar ska användas ska det enligt Hardin användas i
meningen ”Ansvar är produkten av fasta, bestämda sociala arrangemang, inte propaganda”.
Dessa sociala arrangemang kommer i sin tur att skapa någon form av tvång. Allmänningarna
ska omformas till fasta sociala arrangemang, Hardin tar banken som exempel där banken blir
en sådan allmänning skapad av sociala arrangemang, oftast rånar ingen vanlig människa
banken, det ingår inte i det sociala arrangemanget. Ett annat exempel är styrandet av
statsbesökarnas måttlighet gällande användandet av bilparkeringen. Genom att avgränsa
parkeringen i olika zoner med taxa blir det dyrt att inte följa regleringen för besökaren.
De allmänningsförordningar som kunnat gälla i förhistorisk tid har blivit tvungna att överges.
Enligt Hardin är vi på embryostadiet av förordningar av allmänningsstörande nöjen så som
höga ljud och reklamskyltar. Varje ny inhägning av allmänningarna kränker någons
personliga frihet. Gamla inskränkningar som drabbat oss reagerar vi inte över det är de nya vi
reagerar mot. Vad innebär då frihet menar Hardin? Här tar Hardin hjälp av Hegel i sin
definition, vilken menar att ”frihet är att erkänna tvång”. Kunskap att kunna ta avstånd från
friheten att föda så många barn man vill för att i längden stoppa tragedin som kommer att
drabba allmänningen. Detta fria tvång skulle komma ur människans insikt om problemet och
på så vis göra människan delaktig i tvånget.14
Mot denna tanke om allmänningens tragedi har bl a Susan J Buck argumenterat. Hon menar
att samhället påverkades av den industriella revolutionen, jordbruksreformer och
jordbruksmetoder som var förändringar som samhället inte kunde klara av. Vi ska söka efter
de idéer och handlingar som lyckade sköta allmänningen under århundraden. Buck frågar sig
om det är vår egen syn på människan som är snedvriden? Om den ekonomiska människan
skulle ha skött allmänningen historiskt sett skulle tragedin redan ha uppstått. Att allmänningen
skulle ha varit fri för alla är enligt Buck en illusion. Den har aldrig varit fri utan vissa personer
med rättigheter till land av olika orsaker har alltid haft större tillgång. När vi ändrar vår
uppfattning om allmänningen kommer vi kanske att finna botemedlet.15
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När det har uppstått knapphet rörande resurser har dessa historiskt sett lett till konflikt.
Samhällen i världen har tvingas till ett otrevligt uppvaknande när knappheten av fiskeresurser
blivit ett påtaligt faktum. William Olphus påpekade att samhället behövde genomgå en
omställning och att omställningen skulle medföra den striktaste formen av ekonomisk och
teknologisk sparsamhet samt politisk kontroll. Allmänningens tragedi låg i människans
okontrollerade självsökande i en miljö som är begränsad, vilket till sist resulterar i tävling om
att överexploatera en gemensam resurs. Den nya politiken som behövdes för att klara av att
hantera allmänningens tragedi innebar överträdelse och kränkningar våra mest omhuldade
ideal. Den nya politiken som Olphus talade om skulle inte vara demokratisk eller liberal, det
nya konceptet skulle vara ekologisk knapphet.16
David Feeny m.fl. menar i artikeln “The tragedy of the commons - twenty-two years later” att
allmänningens tragedi är en allmän visdom i miljöstudier. Det som skett är en snabb
försämring av gemensamt förvaltade resurser så som hav, floder och luft. Genom att
kontrollera tillgången till fiske, vildmark, grundvatten och skog kan tragedi förhindras. Denna
form av kontroll är mycket svår och nästintill omöjlig att genomföra gällande hav, flod och
luft. Att reglera tillgången till en vandrande resurs, t ex fisk och grundvatten, blir extra svårt.
Den ena partens uttag av resursen påverkar den andres uttag. Fiskare fångar fisk och
fångsterna minskar generellt för andra fiskare. Genom att en resurs är allmän egendom blir det
svårt att utesluta nyttjande vilket innebär en minskning för alla som nyttjar resursen. 17
Resonemanget i artikeln är intressant då det speglar fiskets grundläggande dilemma, där den
ene fiskarens fångstvinst blir den andre fiskarens förlust.

Äganderätten
Boken Slide mountain av Theodore Steinberg behandlar människans ägandebehov och
problemen det medför. Med boken vill han väcka frågor om det privata ägandets
begränsningar. Lagstiftningen är en av de starkaste instanserna av institutionaliserad makt i
världen. Steinberg vill utreda vad som skedde i den moderna tiden då ägandelagen försökte
utvidga sitt maktfulla grepp över naturens domäner.18 Det finns en tendens menar Steinberg
att se lagstiftningen som en kraft som existerar ovanför samhället, en disciplin som är avdelad
från det övriga samhälleliga livet. Men sanningen är den att ägandelagen genomsyrar allt som
sker i de dagliga affärerna. Ägandet är djupt förankrad i vår uppfattning och känsla för en
plats. Det är därför bonden plöjer åkern, mark som han vet är hans och som det finns lagliga
papper på.19
En mer problematisk uppfattning i den moderna tiden är antagandet att all mark behöver en
ägare. Detta antagande finns som ekonomiskt begrepp som menar att jorden används på bästa
sätt om den ägs av någon. Steinberg vill med boken påvisa de begränsningar och de
konsekvenser som finns med att äga planeten. 20
Att allt ska ha en ägare är självklart, däremot inte alltid vem ägaren ska vara påpekar
Steinberg.21 Kulturen, främst Nordamerika som boken behandlar, vid 1900-talets början
präglades av en stark ägandelängtan. Människans gemensamma förståelse av landägande har
Steinberg dragit till sitt yttersta. Under 1900-talet har ägandets möjligheter expanderat och för
16
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att kunna skämta om den absurda ägandelängtan som finns måste man gå allt längre påpekade
Steinberg.22
I början av 1900-talet vidgades idén om ägande till att omfatta allt mer abstrakta föremål.
Egendom som tidigare betraktats som enbart saker, utvidgades till att innefatta
handelsmärken, aktier, obligationer och affärsvälvilja. 23 Genom den tekniska förändringen
under 1900-talet upptäcktes nya områden som kunde införlivas i världsmarknaden, så som
grundvatten och luft. Ägandekonceptet blev mer abstrakt då alltfler områden skulle bli möjlig
att äga. Enligt Steinberg var ägandet en kulturell form som vilade på ägandeskapet och
position, gamla idéer som vuxit sig allt fastare under 1900-talet när de pressats att kolonisera
planetens mer avlägsna delar. I processen hade ägandelagen blivit alltmer tekniska
komplicerad och utsirad. Sanningen, menade Steinberg, var att ägandet är den viktigaste
formen av konversation som amerikanerna har med naturen. Ägandet är en av den mäktigaste
kulturella formen för att skapa känsla för en plats.24 Ägandet kvarstår som det gynnade
språket för att skaffa sig kontroll över naturen, så privilegierande att det för många
utvecklades att bli det enda sättet att förhålla sig till miljön på. Men oftast fungerar
ägandelagen bra för att bidra till kontrollen och ägandet av den naturliga världen menar
Steinberg, vilket förklarar lagens popularitet. Men det vi inte kan definiera kan vi inte äga,
åtminstone inte i den utsträckning som vi önskar, även om vi försökt. Om nytt land upptäcks
med nya resurser med ekonomiskt potential vänder sig upptäckaren till ägandelagen för att
behålla upptäckten.25 Tvister om ägandet har alltid förekommit, men inte om själva ägandets
vara eller inte vara utan om vem som skulle äga det.26
Ett samhälles rättsordning är ett socialt fenomen och ett uttryck för det samhälleliga livet.
Samhällets juridiska system återspeglar dess sedvänjor, moraliska idéer och sociala
värderingar.27 I svensk lag finns inte något enskilt stycke om äganderätten, speciella områden
regleras med eget lagsystem så som handelsbalk, äktenskapsbalk och miljöbalk.28

Enskilt ägande
Det enskilda ägandet utmärks av dess frihet att utesluta andra från att nyttja tillgången.
Ägaren förfogar över och kontrollerar egendomen samt hämtar sin vinst därifrån. Ett
intressant exempel är en uppsats av Harold Demsetz. I uppsatsen studerar han Nordamerikas
indianer och dess fångstmetoder och kommer fram till att kött- och hudefterfrågan ökade när
den vite manna kom dit. Följden blev att buffeln så gott som utrotades. Detta ställer Demsetz
mot förhållandet för bävern i Kanada. Trots den stora efterfrågan på bäverskinn och
omfattande jakt överlevde stammen i Kanada. Demsetz förklaring till detta var att
indianstammarna i Kanada delade upp fångstområdena mellan sig. Detta ledde till att de inte
fick ett intresse av att överutnyttja resursen. Detta kunde upprätthållas då bävern höll sig i
ungefär samma område och inte vandrade runt. För buffeln var läget annorlunda. Buffeln
vandrade över stora områden och följden blev att den jagades av olika indianstammen och av
nybyggare. Ingen av dessa kunde utesluta den andra från jakten och på så vis få utdelning av
buffelns återväxt. Det blev istället var och ens intresse att fånga de bufflar de kom åt, eftersom
den var lättfångad mötte den ett tragiskt öde.29
22
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Detta exempel kan appliceras på fisket och resursen fisk och skillnaderna mellan enskilt allmänt vatten och nationellt- internationellt vatten. Detta återkommer jag till senare i
uppsatsen.
Ett annat belysande exempel som Demsetz belyser och som är närmare i tiden gäller Islands
utökning av fiskegränsen på 1970-talet. På grund av intensivt och effektivt fiske hade
torskbeståndet i Nordatlanten minskat. Risken var att torsken skulle försvinna och istället för
att invänta internationella konventioner som skulle reglera fångsterna, utökade Island sin
fiskegräns. För att denna åtgärd skulle hindra torsken från utfiskning krävdes att den var
relativt stationär inom isländskt kontrollerade vatten. Detta skulle på lång sikt även gynna
andra nationer, t ex Storbritannien. Denna form av enskilt ägande och förvaltning av
torskresursen som skedde på Island blev lyckosam då torskbeståndet var relativt stationärt.
Det som var och är mer komplicerat gäller skyddandet av de arter som är mer rörliga. För att
rädda dessa arter krävs internationella överenskommelser vilka kan vara svåra att få igenom
och att övervaka.30
Det enskilda ägandet har aldrig varit total, det har förekommit inskränkningar genom lag och
förordning för att gynna det allmänna samhällsintresset. Vad detta allmänna samhällsintresse
sedan ska innebära är en annan historia.31

Kollektiva ägandet
Ett problem med kollektivt ägande som ekonomer ofta påtalar gäller fördelningen mellan
inkomster och utgifter. Den enskilda medlemmen kan skapa egen fördel på kollektivets
bekostnad, s.k. fripassagerare. Genom att kollektivt äga en knapp resurs medför nyttjandet
från en person att nyttjandet för någon annan begränsas. Om intäkten delas mellan
medlemmarna i kollektivet leder det till ineffektivt nyttjande av resursen. Detta beror på att
den ansträngning varje individ måste göra för kollektivet inte står i proportion till intäkten
som delas mellan medlemmarna. Då vinsten inte motsvarar ansträngningen saknas individens
intresse att göra uppoffringen.32 Ett alternativ kan vara att dela upp resursen i var sitt område.
Detta sporrar den enskilda ägaren till att anstränga sig och resultatet blir jämförbart.
Kostnader och intäkter kommer att bäras av samma individ. Det kollektiva ägandet har
fördelar, bl. a när det gäller stordrifter. I vissa fall kan den stora organisationens fördelar
tillvaratas och samtidigt kan verksamheten delas in i mindre ansvarområden med stort
självstyrande, detta för att hindra problemet med gratisåkare.33
Skogh/Lane slår fast att om rättigheter saknas leder det till utarmning av de knappa
miljöresurserna. Tyvärr kommer inte alla miljöproblem att kunna lösas med rättsliga metoder
eller ekonomiska styrmedel.34 Miljöproblem kan uppkomma då en resurs som varit
obegränsad blir knapp. Denna knapphet leder i sin tur till en konflikt om rätten till resursen.
Konflikten kan lösas genom rättslig instans som kompletterar äganderätten. Därefter kan de
inblandande rationella nyttja resursen samt byte och handel av denna. Nyttjanderätten
påverkar egendomens skötsel och avtalsfrihet är grunden för en marknadsekonomi. Om
äganderätten är oklar och inte helt definierad minskat motivationen till att sköta och värda
resursen, detta medför ekonomiskt slöseri. Vid konflikter som uppstår kring s.k. lös egendom
gäller principen först till kvarn får först mala.35

30

Hannesson, Rögnvald. ”Varför fiskegränserna bör utvidgas” Ekonomisk debatt, nr 5 1974
Segrell, Björn. Den attraktiva kusten, 1995, s 42
32
Skogh och Lane, 2000, s 37
33
Skogh och Lane, 2000, s 38
34
Skogh och Lane, 2000, s 177
35
Skogh och Lane, 2000, s 178
31

13

Genom att fisken i havet ses som en gemensam resurs skapas inte en känsla för att vårda
bestånden. Fisken vandrar över flera nationers vatten och det är vanligt att nationen passar på
att fiska så mycket som möjligt då fisken är i deras zon, om reglering saknas. Det ekonomiska
slöseriet Skogh/Lane diskuterar kan också appliceras på fisket, där stora mängder undermålig
fångst kastas över bord på grund av brist på selektiva redskap. När fiskenäringen inte känner
ansvar för resursen försvårar det utvecklingen mot bland annat större selektivitet. Det
kortsiktiga perspektivet dominerar och det långsiktigheten uteblir.
Statligt ägande kan ofta ge önskat resultat av nödvändig exkludering. Men att omvandla
kommunalt till statligt ägande kan få motsatt effekt, då kommunala invånare inte känner
delaktighet och tar ut större mängd än tidigare. Ett problem är att statens resurshantering kan
spegla politiska processer, där t ex elitintresset prioriteras politiskt. Statligt ägande kan inte
säkra hållbar utveckling. Beslutsfattarna har inte samma intressehorisont som de privata
ägarna, allmänheten eller själva myndigheten. Detta beror på att beslutsfattarna är individer
med egna intressen. Ytterligare ett problem med statligt ägande är att för många olika
begränsningar/förordningar skapar problem. De som trots allt kan lyckas med skötandet av
resurserna är enligt ff. privat eller statligt ägande. Det finns fyra ägandeformer enligt
författarna; öppen tillgång, privat egendom, kommunal egendom och statlig egendom. Många
ägoförhållanden av dessa överlappar varandra.
Det är av stor vikt att förstå alla institutionella arrangemang som styr tillgång och nyttjande av
resursen, äganderätten är en del av helheten. Ett stort missförstånd har varit tron att gemensam
egendom varit samma sak som öppen tillgång. 36

Miljöproblemskonstruktion, lösningar och förståelse
Vi människor agerar alltid utifrån vår föreställning om verkligheten och är beroende av
särskilda diskurser för att kunna uttrycka oss. Det finns även kulturella skillnader i vår
naturuppfattning och även den ekologiska krisen uppfattas olika samt dess lösningar. Detta
beror på begreppens sociala konstruktion, vilket innebär att begreppens innebörd varierat över
tiden i samband med att begreppens innehåll skiftat. Uppfattningen m vad som är natur har
varierat och Hajer belyser frågan ”Hur kan vi säkert veta vad natur verkligen är”37
Den kulturella dimensionen är grundläggande för identifieringen av nya perspektiv.
Förhållandet mellan livet vi lever och miljöintressets förändringar är komplicerat.
Miljömedvetenhet finns bland både rika och fattiga i det globala syd och nord, men det ser
olika ut på olika håll i världen38. Däremot ska ta fram det kulturella i miljödiskursen och på så
sätt få en ny bild av miljöpolitiken, både att se och förstå dess dynamik och för att skapa nya
möjligheter för politisk handling.39
Varför uppfattas då vissa fenomen som miljöproblem och varför förändras uppfattningen om
vad som är ett miljöproblem över tiden? Hajer menar att de flesta idag delar synen att de
största miljöproblemen inte längre är de lokala utan de globala. En stor gemensam aktion är
den enda möjliga lösningen på problemen.40 Det är viktigt att inte anta att ekologiska problem
blir institutionella problem av sig själva, utan endast om de konstrueras som sådana.41 En
anledning till at de största miljöproblemen nu uppfattas vara globala hänger samman med att
på 1960-talet fotograferades jorden från rymden för första gången. Denna händelse bidrog till
36
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att skapa förståelse för att jorden var en helhet, samtidigt som alienation från jorden blev
tydlig, något som blivit starkare genom det globala miljötänkandet.42 Vi borde vara
misstänksamma mot det total- globala perspektivet som vuxit fram automatiskt genom
miljöbekymren. Hajer och Fischer menar att vi tilldelas en förståelse av hur vi ska se på
skeenden, i sin tur påverkar detta vårt handlande mot miljön. Det som krävs av människan är
att kunna hantera både de mindre enskilda processerna samtidigt som vi måste vara medvetna
om jorden som helhet. Vi är alltmer tvingade att prioritera på de områden där mänskliga
processer samspelar med naturliga processer. Etiska val involveras i dessa prioriteringar och
människan kan inte låtsas att vetenskapen fattar besluten på människans vägnar av vad som är
viktigt. 43
Arthur McEvoy skriver i sin studie av Kaliforniens fiskeindustri att när miljöproblemen
konfronterades behövdes analys av de tre samverkande faktorerna ekologi, produktion och
rättslig/laglig process. Antropologer menade att det inte fanns något som kunde kallas
”människans natur”, som var oberoende av tid, plats och kultur. Människan skapade istället
världen i det egna sinnet.44 Sociala och materiella förhållanden och förändringar verkade i
tandem över tiden, där det som var ont och gott, rättvis och orättvist varierade över tiden.
Processen mellan ekologi, ekonomi och kultur är en dynamisk process i sig.45 De stora
drivkrafterna McNeil ser i 1900-talets historia är teknologi, ekonomi och energi som alla
styrdes av politiken. De kom sedan att påverka politiken tillbaka. 46
Den ekologiska krisen ses som en oavsiktlig konsekvens av vissa kapitalistiska system med
exterm tilltro på ekonomisk tillväxt och skapandet av nya marknader. Moderniteten ses i den
ekonomiska och politiska dynamik med dominans av vetenskaplig rationalitet och
expertkunskap, tron på tekniska innovationer för framsteg där naturen ses som extern och
oexploaterad resurs. Det problematiska blir oviljan och oförmågan att ta tag i grundproblemet
till miljöns ohälsa.47
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Fiskarenas dilemma
Problemet med att fiskebeståndet är en gemensam resurs är att individer och företag kan tävla
om fisken då ingen äger själva resursen. Resultatet blir att alla sporras till att fiska så länge det
finns pengar att tjäna. Fiskarna saknar sporre för att avstå fisken, då någon annan tar den i
deras ställe. Detta kallar kallas fiskarna problem/dilemma. Arthur McEvoy menar att det är
myndigheternas skyldighet att säkra resursanvändningen och reglera användarnas beteende
samt att skydda samhällets långsiktiga intresse av det naturliga kapitalet. 48 Enligt McEvoy har
fiskets kommersiella utveckling i Kalifornien följt det upprepande mönstret av högkonjunktur
och krasch, vilket är typiskt för fisket världens över. Oftast startar denna kommersialisering
av några pionjärer som påvisar vinstkapaciteten, därefter rusar arbetskrafter in i branschen och
fångsterna ökar explosionsartat för en tid. Vid en punkt blir det omöjligt för resursen att bära
exploateringen utan att dess förmåga till reproduktion offras. När fiskeresurser minskar
svarar fiskindustrin med nya tekniska metoder för att ändå försöka hålla uppe fångstkvoten.
Detta leder till att ansträngningen för att fånga fisken inte är i proportion med fångsten. På
detta sätt menar McEvoy lamslås resurserna i havet. Den syn som varit sedan 1800-talet såg
naturen som ett passivt objekt som skulle exploateras efter människans behag.49
Internationella organisationer och myndigheter var medvetna om de effekter som
okontrollerade fångster innebar, men gjorde nästintill inget åt det. Som den öppna resurs
fisken var blev den överfiskad ideligen. Fiskarna hade inget intresse i att spara fiskarna i
vattnet då någon annan kunde fånga dem. Även om fisket skulle vinna på att småfiskar
sparades skedde inte detta. Att försöka hålla fiskar och valar inom sitt område blev omöjligt
då de är rörliga till sin natur.50
Även professor Lars Hultkrantz påpekade i Fisk och fusk- mål, medel och makt i
fiskeripolitiken att grundproblemet gällande hushållningen med världens fiskeresurser var
avsaknaden av individuella rättigheter. Fiskaren äger fångsten men inte fisken i havet och
detta marknadsmisslyckande leder till det som Hultkrantz kallar tillträdets tragedi.51 Den fisk
som finns haven har ingen ägare som utkräver kompensation då den fångas eller som
begränsar nyttjandet av den. Varje fiskare fortsätter då att fiska så länge den egna intäkten
överstiger kostnaderna.52

Fiskenäringens utveckling
Kalifornien och New Foundland
Som tidigare nämnts påverkar inte minst människans föreställning och uppfattning om miljön
dess handling gentemot den. 53
Från 1870 fram till 1913 skedde en spektakulär ekonomiskt tillväxt i världsekonomin som
efterföljdes av stagnation fram till 1945, då världsekonomin åter accelererade efter kriget. 54
Energins historia och dess utveckling har påverkat den övriga historiska utvecklingen enormt.
Från att ha startat med muskelkraft har utvecklingen skett genom dragdjur och vagnar till
fossila bränslen. Nackdelarna med denna utveckling har varit föroreningskonsekvenserna. Att
denna utveckling skett under 1900-talet beror enligt McNeil på människans utvecklade
påhittighet som art vilket lett till tekniska och medicinska framsteg. Genom att befolkningen
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ökade accelererade ekonomin och utvecklingen i sin tur.55 Industrialiseringens oväntade
effekter förbisågs eftersom av västvärldens, då det centrala vid 1900-talets början var högre
levnadsstandard, mer konsumtion och att utveckla industrin så att nationerna blev ledande och
mäktiga. 56
Fisket i Nordamerika kom också att följa denna utveckling som tog sin början vid 1800-talets
slut i västvärlden. I USA genomgick de västra delarna industrialiseringen mellan 1910-1950.
Som nya energikällan introducerades oljan. Fiskeindustrin motoriserades och jordbruket blev
energiintensivare.
Under 1920-talet genomgick fisket en industriell revolution i form av nyare teknik med
elström, motorer och organisk kemi. Den nya ekonomin ledde till ekonomisk, social och
politisk förändring. Lax, tonfisk och sardiner var den viktigaste fångstfisken och
konserveringsindustrin expanderade.57
Lagarna som skulle reglera fisket i Kalifornien släpade efter och fiskeindustrin hade skaffat
sig ett stort försprång.58 Ännu mellan 1910-1950 saknades långsiktighet inom fiskeindustrin
och politiker och vetenskapsmän saknade vilja eller makten att bromsa utvecklingen som de
visste skulle gå mot kollaps.59 Lagarna i Kalifornien gynnade expansion och ekonomisk
utveckling. Det bör även noteras att lagarna kom till under den expansiva perioden och
speglades självklart av detta. Resultatet blev tävlan mellan immigrantgrupper om San
Joaquins och Sacramentos resurser för att nå bättre ekonomiska förhållanden.60
År 1870 hade State Board of Fish Commissioners bildats för att bistå med restaureringen och
bevarandet av fisk inom statens vatten. Problemet med fiskevården var dess oförmåga att
samkoordineras. Lösningen blev att bilda CalCOFI, (California Cooperative Oceanic
Fisheries Investigations), som skulle sköta överseendet av program och styra samordningen.
Genom inrättandet av denna kommission blev fokusen tydligare och resurserna användes
något effektivare, dock fanns det mycket kvar att förbättra. 61
Som ett försök att komma till rätta med problemen inom fisket i Kalifornien presenterades
under 1900-talets första hälft MSY- modellen Maximum Sustainable Yield, som kom att
användas inom fisket, men även inom andra områden med andra levande resurser. MSYmodellen kom att accepteras och bidrog till att synen på oceaner och hav som outtömliga
resurskällor övergavs. McEvoy påpekar att modellen måste ta hänsyn till de olika fiskarternas
reproduktionsmönster då vissa behöver mer tid för reproduktion än andra. En av de första att
påpeka behovet att reglering inom fiket var H. Scott Gordon 1954. Han var kritisk till MSYteorin och menade att man förbisåg det grundläggand problemet, genom att nonchalera den
maktfulla sporre som fanns till överfiskning som bedrivs i en ”allmän- egendoms” regim.
Gordons förslag var att istället maximera den ekonomi som genererades från fisket snarare än
den ”råa” avkastningen. 62
Gordon menade vidare att marknadskrafterna skulle vara ordentligt kanaliserade genom
begränsningar snarare än en allmän- egendoms regim. Detta skulle leda till belöning av
ekologiskt beteende och arbetat skulle automatiskt ställas om mot resursbevaring. Denna idé
krävde dock att egendomen var privat eller statligt ägd för att genomföras. Gordon fick kritik
för sina idéer bl a från Garrett Hardin. Denne menade att industrin degraderade och slutligen
förstörde gemensamt ägda resurser. Som exempel pekade Hardin på luften som ägdes
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gemensamt, men förorenades i ekonomiskt tävlingssyfte. Hardin menade att fiskeproblemet
varken hade en teknisk lösning eller en privat ägande lösning. 63
Problemen i fisket var även var även orsakade av oväntade miljöförändringar som inte
människan direkt orsakat, såsom väderförändringar, temperaturförändringar och strömmar i
haven. Dessa förändringar är fiskar mer känsliga för än organismer som lever i luften. 64
Andra mänskliga aktiviteter som påverkat fisket negativt direkt eller indirekt måste också tas
med i beräkningarna, McEvoy syftade här på gruvdrift, jordbrukets modernisering och den
urbana utvecklingen. 65
Efter att ha fått en bild över fiskets utveckling i Kalifornien går vi nu över till
fiskeutvecklingen i New Foundland. Nittonhundrafyrtiotalets industriella utveckling i New
Foundland inom fisket med bland annat frysindustrin förändrade fiskenäringen i grunden. Det
moderna fisket skulle byggas av privat kapital, teknologi och staten. Kanadas ekonomiska
tillväxt under och efter andra världskriget skedde inom högteknologiområdet. Statens roll
betonades vi 1940-talet. Rollen var dubbel då staten skulle fungera reglerande samtidigt som
staten skulle stötta genom vetenskaplig expertis, ekonomiska analys och information till
industrin.66
Vid den byråkratiska moderniseringen av fisket i Kanada blev fiskedepartementets nya roll att
uppmuntra en industriell utveckling inom fisket.67
Fiskebefolkningen antog moderniseringen under viss protest då de uppfattade
moderniseringen som opraktisk och störande. Även protester mot statliga förslag som innebar
att fiskarbefolkningen skulle ägna sig mer åt fisk och mindre åt jakt och jordbruk förekom.
Fiskeskötseln i Kanada under 1950-talet speglar visionen om den industriella utvecklingen.
Detta menar Wright ses i fiskedepartementets satsning på vetenskaplig kunskap och
ekonomiska principer för att modernisera och industrialisera fisket. Fisket skulle med den mer
avancerade teknologin bli ekonomiskt effektivare. Genom att modernisera fisket skulle hela
samhället avancera och lämna de traditionella attityderna och istället tänka som ett
framåtsträvande folk. De federala myndigheterna i Kanada erbjöd provinserna finansiellt stöd
till utbildningsprogram för fiskarna, bl a erbjöds korta kurser i motorreparationer, navigation,
fångst och fiskemetoder. Mellan 1959-1960 deltog endast 1812 fiskare i
utbildningsprogrammet i Kanada.68 När New Foundland College of Fisheries inrättades 1964
ökade antalet studerande vid utbildningarna rörande fisket.69
Problemet för fiskerinäringen i New Foundland var den låga enskilda produktiviteten och den
största delen av fiskarbefolkningen antogs vara oberörda av fiskeprogrammen och fortsatte
istället att använda samma metoder som gav samma mängd fångst. Enligt arbetarpartiet i
Kanada skulle fiskeproblemet i New Foundland lösas om fiskarna fångade mer fisk, nya
fångstmetoder var en del i det hela. Ytterligare ett problem som påtalades var att fiskarna var
för många för att det skulle ge bäring åt alla. Förslag som arbetarpartiet lade fram var att
införa begränsad tillgång till resursen för att säkra maximal ekonomisk fördel. Under 1950talet var det enligt Wright accepterat med en hög nivå av myndighetsinblandning, ibland
förutsattes det även från befolkningens sida. Under denna tid började kanadensiska
myndigheter att assistera stora industrier som gruvdrift, energi och transport. Dock hade inte
statens inblandning i New Foundlands fisket ännu på 1950-talet blivit speciellt stor. 70
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När frysindustrin av fisk utvecklades fick den oförutsedda konsekvenser, myndigheterna
satsade mycket hårt på att frysindustrin att medel saknades till andra områden. En annan
konsekvens blev att staten stödde expansionen av vissa företag och inte alla. Den
dubbleringen av frysfiskanläggningar bidrog till att den tekniska utvecklingen fortsatte i New
Foundland. Pengar som investerades i moderna frysanläggningar var beroende av större
fiskfångster för att vara ekonomiskt lönsamma. Fiskmarknaden å sin sida var mättad och detta
ledde till att beroendeförhållande till staten och kapital inträdde.71
New Foundlands fiskare var vana vid att dela den stora torsktillgången med andra nationer
runt Atlanten. Spanien, Frankrike och Portugal hade fiskat nära kusten i århundraden. Under
1950-talet började dessa länder att modernisera fiskeflottorna och andra länder blev
intresserad av New Foundlands vatten, så som Tyskland, Italien och f d Sovjetunionen. De
moderniserade båtarna hade kylanläggningar ombord och kunde ta tillvara fångsten direkt och
antalet båtar i vattnet utanför New Foundland ökade varje år. De europeiska flottorna fångade
enorma mängder fisk och detta påverkad det inhemska fisket. Från 1950-talet började de
inhemska fiskarna att klaga och under 1960-talet accelererade klagomålen ytterligare.72
Under 1960-talet var fiskeindustrin i New Foundland i förändring. Denna förändring innebar
att fisket kom in i den moderna ekonomin och samhället. De statliga investeringar som skedde
i fiskeindustrin under 1930-1940-talen trodde de flesta skulle vara tillfälliga. Men i på 1960talet var flera fiskeindustrier ännu beroende av statligt stöd. Konflikter som uppstod mellan
parterna i fisket var en del i moderniseringsprocessen menar Wright. Att överleva på fisket
under 1960-talet och därefter kom allt mer att bero på tillgången till nya teknologier, som nät
och kraftfulla motorer. Delningen mellan kustfisket och utomskärsfisket intensifierades, då
trålfisket kom att spela få allt större betydelse och den största delen av det statliga stödet.
Kustfisket sysselsatte 1950-talet ca 80 % av fiskarna, utomskärsfisket sysselsatte 20 %. År
1977 flyttade Kanada ut sin mittlinje till 200 miles, vilket skulle minska påverkan från de
europeiska fiskeflottorna. Generösa subventioner utgick till dem som ville bygga större
fiskfartyg. Beredningsindustrin expanderade efter mittlinjens utflyttning och optimismen hade
ökat för New Foundlands fiske. 73
New Foundlands fiskeflotta var liten och omodern och kunde inte tävla med de europeiska
flottorna.74 New Foundlands fiskestatistik visar att mängden fisk år 1960 var ca 450 000 ton.
År 1969 hade fångstmängden ökat till 810 000 ton, för att därefter minska år efter år. År 1990
var fångsten 195 000 ton.75
Myndigheterna i New Foundland tog ett allt större ansvar för fiskeproblematiken. Genom att
söka internationella lösningar med Europa och utvidga gränserna till havs med 12 nautiska
mil skyddades det inhemska fisket i större utsträckning. Staten erbjöd även utbildning, ny
teknologi, och kommunal centralisering. Genom dessa åtaganden ville staten stötta den
industriella visionen av utvecklingen.76
Oron bland allmänheten för miljön blev alltmer påtaglig under mitten av 1900-talet.
Bidragande orsaker till detta var enligt McEvoy atombomben och uppmärksammandet av
kemiska bekämpningsmedels konsekvenser bl a genom boken Tyst vår av Rachel Carson. Nya
bevaranderörelser utvecklades snabbt i Kalifornien. 77 Den expansiva synen på nationens
resurser som en outtömlig källa var omodern i slutet av 1960-talet. Den förändrade natursynen
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bidrog till uppfattningen att inte enbart människan hade rätt till havets resurser. Havsutter,
gråvalen och elefantsäl var under 1970-talet åter på frammarsch efter nära utrotning. Under
1970-talet infördes skyddsakter för sjö- och havsdjur i Kalifornien.78
På 1960-1970-talen lanserade antropologer begreppet ”enad direktmakt”. De menade att
individuell tävling kunde vara den specifika historiska konsekvensen av de sociala
förändringar som följde av den moderna kapitalismutvecklingens rörelse av produktion och
social organisation. Det innebar ett sammanbrott för den viktiga ekologiska funktion som
funnits i människans sociala system, vilket gav individuell kortsiktig vinst istället för
gemensam långsiktig vinst.79
Om vi återvänder till Kalifornien utvecklades bevarandeåtgärder för fiskbestånden under
1970-talet. År 1976 stiftade staten i Kalifornien lagen The Fishery Conservation and
Management Act och under 1980-talet tillkom fler lagar och regler om skydd för fisk och
andar däggdjur i havet.80
Den generella medvetenheten om att problemen med naturresurserna inte enbart var tekniska
utan även sociala befästes under 1970-talet.81
Efter 1970-talet började en kritisk period för världens fiske. Den enorma tillväxten i
fiskenäringen sedan 1945 kom från två källor; dels att finna nya fiskeområden och att
intensifiera fisket av de befintliga. 82 I mitten av 1970-talet kungjorde de flesta fiskenationer i
världen en territoriell vattenzon på 200 miles, kallade avskild ekonomisk zon.83 Inom dessa
zoner fortsatte överfiskningen, inhemska fiskeflottor ersatte de utländska som lämnat
ländernas ekonomiska zoner. 84
Efter 1980-talet fanns det inga vatten som var orörda av fisket. Fisket krävde allt intensivare
metoder som nya teknologier och anslag från staten. Satelliter och ekolod var nya sätt att
spåra fisk, större och bättre trålare och nät utvecklades för att öka fångsterna. 85
Under 1980-talet tilltog svårigheterna för beredningsindustrin i New Foundland som hade en
stor överkapacitet. Som tidigare hade staten investerat för mycket finansiellt, politisket och
ideologiskt för att tillåta att fiskeindustrin kollapsade. År 1983 räddade staten New
Foundlands fiskeberedningsindustrin och bidrog med 233,5 miljoner dollar.86
Torskfisket kom att regleras vid New Foundland 1973 genom TAC kvoter, Total Allowable
Catch. Dessa skulle hindar torsken från att överfiskas och optimismen om att beståndet skulle
öka var stor. Studier visade dock att torskbestånden skadats under 1960-1970 talen i större
omfattning än vad folk ville tro.87
Redan försvagad av två decenniers överfiskning kunde torskbestånden inte klara den
förbättrade fångsttekniken som Kanada och andra nationer genomförde under 1980-talet.
Trots att trosklanandningarna var stabila under 1980-atet fanns andra bevis på att
populationen avtog efter 1985. Ökad eller stabila fångster kan bero på större ansträngning vid
fångst snarar än växande bestånd. Fiskefartygen fick öka tiden de ägnade åt
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fångstansträngningar under 1980-talet. I början av 1990-talet klarade torsken inte de
påfrestningar den utsattes för, beståndet vid New Foundland kollapsade. Stor osäkerhet
karaktäriserar fisket i New Foundland idag. Vissa torskbestånd har återhämtats sig vid öns
södra kust som öppnade för kommersiellt fisket 1997. 88 Men enligt Wright vet forskarna inte
idag när, i vilken omfattning och om torsken någonsin kommer att återhämta sig i området.
Under tiden övergår alltfler fiskare till att fiska dyrare arter som krabba och räkor.89
Wright påpekade att det inte var en naturlig utveckling att fisket övergick till en central,
kapitalintensiv industri som dominerades av ett fåtal firmor, utan en del av den komplexa
historiska processen. Förklaringar till varför fisket industrialiserades måste sökas i ekonomi,
teknologi, marknader, inhemsk och internationell politik, de personerna som var involverade
och de ekologiska förändringar som skedde. På en annan nivå var sambandet mellan staten,
ekonomin och samhället en stark drivkraft till hur fisket utvecklades. Klart var menade
Wright att det var ett förhållande mellan kapital och stat. Men förhållandet varierade över
tiden och var en kritisk dimension av fiskets industrialisering. Det är viktigt för framtiden att
vi är medvetna om den starka kopplingen som finns mellan stat, ekonomi och samhälle.
Staten i sig har förändrats mycket de senaste 50 åren och myndigheterna har försökt att
demontera flera aspekter av välfärden, men vi ska inte anta att de historiska kopplingarna
nödvändigtvis har försvunnit. 90
Det är viktigt menar Wright att vi förstår ideologierna av statsplanering och hur de bidragit till
att skapa möjligheter för ekonomiskt och social förändring i en region. Dessa ideologier har
varit en del av västvärlden länge. I New Foundland dominerade den industriella visionen
utvecklingen och formade människors tankar om problem för fisket och begränsade
variationen av lösningar. New Foundlands fisket var och är en del av den internationella
fiskeekonomin och därför måste problem ses på en internationell nivå och inte enbart på lokal
nivå. Vi har inte längre råd att betrakta fiskeresursen som en egendom, fri för staten och
industrin att göra vad den vill med. Den vägen har endast lett till resursslöseri, ekonomisk
instabilitet och social kaos.91 En ny lösning kommer att medföra att gamla antaganden måste
ifrågasättas, gällande hur en framgångsrik ekonomi och samhälle ska utvecklas. Dessa
processer är djupt förankrade hos människor och är grunden till dess organisation. Vår
välvilja att göra svåra och radikala val kommer att vara avgörande för fiskarbefolkningens och
fiskebeståndens framtid. 92
Som vi kommer att se gäller detta i högsta grad även fiskesituationen för torsken i Östersjön.
Östersjön
Efter en överblick över världsutvecklingen gällande fisket flyttar vi nu blicken till
utvecklingen i Östersjön och till den svenska ostkusten och Finland. Östersjön innefattar
Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Öresund, Finska viken och Rigabukten.
År 1766 tillkom fiskeristadgan som innebar att fiske fick ske fritt med rev och krok i
skärgården och i det yttre havsbandet. Allmänt fiske var tillåtet på byars vatten med
strömmingsnot vid oröjda stränder.93 Den svenska Östersjökusten sträcker sig från
Blekingeskärgården i söder till Bottenviken i norr.94 Fisket utmed Östersjökusten bedrevs
länge av de jordägande bönderna och av städernas fiskeborgare. Den som ägde mark ägde
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vatten, vilket försvårade för andra grupper att etablera sig som fiskare.95 Eftersom
Östersjökusten har haft ganska bra jordbruksförutsättningar ledde det till en sammansatt
ekonomi bestående av fiske, jakt av säl, sjöfågel, ägg och dun samt boskapsskötsel, jordbruk
och fraktfart. Löfgren har studerat skärgårdens fiskarbönder på Runnö i Kalmarsund där de
agrara näringarna minskade i betydelse under 1800-talet och fisket av sill och torsk ökade.
Den ökade handel bröt den tidigare isoleringen, även om självhushållningen var viktig del i
näringslivet hela tiden under 1800-1925. 96 Även vid Runnö var fiskerätten komplicerad, som
på de flest håll utmed ostkustskärgården.97 I Stockholms skärgård var utvecklingen något
annorlunda, vilket troligen berodde på närheten till huvudstaden. Adeln var en stark grupp
med stora jordegendomar, vilket även gav dem stora vattenägor. Det var därför vanligt att
fiskarna arrenderade vatten av adeln, den viktigaste fisken var strömmingen.98
Under 1870-talet var fisket i Östergötland på tillbakagång, minskande befolkning och färre
redskap vittnar om detta. Fiskeresursen minskade genom att fiske förkom när fisken lekte och
att alltför finmaskiga nät användes.99
Erland Eklund, som studerat fiskets utveckling i Finland, hävdade att det som varit
utmärkande för fisket i Norden, Östersjön och Västernorden var att det varit hushållsbaserat
och nära bundet till bondeekonomin även under den industriella epoken.100 Mellan åren18601880 växte enligt Eklund en yrkesfiskarklass fram i Finland. Kärnan i denna yrkeskår var
torpare och obesuttna. Näringsfrihetslagstiftingen under 1870-talet och de fiskeritekniska
nyheterna underlättade fisket och fisket avskiljdes alltmer från jordbruket. Tiden mellan 18501914 kallar Eklund för fiskartorparnas och skötfiskets epok.101 Den viktigaste förändringen
som skedde var att de obesuttna etablerade sig som heltidsfiskare och därmed tillkom en ny
social klass, yrkesfiskarna. 102 Finlands fiskeutveckling fram till 1914 var ett typiskt exempel
på anpassningen till läget som buffertzon mellan Ryssland och Västeuropa. Byteshandeln
skedde genom att Finland bytte salt strömming mot säd och mjöl med Ryssland där esterna
var en mellanhand. 1902 års fiskerättslag stärkte bondebefolkningens inflytande över
kustfiskevattnen. Detta ledde till att etableringen av de obesuttna, fiskartorparna,
bromsades.103 En konsekvens av den ryska revolutionen var att Finland hamnade i djup
ekonomisk kris som även drabbade fisket. Ett överskott av utbudet ledde till fallande priser.
Detta kännetecknade fiskeutveckling i hela Europa efter första världskriget enligt Eklund. De
som drabbades hårdast i Finland var ytterskärgårdens befolkning, där byteshandeln med fisk
mot mjöl var helt ekonomiskt avgörande.104 Den smuggling som förekom bidrog till
investeringsboomen av motorisering som skedde av fiskeflottan under 1920-talet. 105
I Sverige utvecklades fiskarnas organisation till att bli organ för politisk och ekonomisk
intressebevakning. De kunde genomdriva statligt stöd till fiskenäringen och fiskarna fick stor
makt och inflytande i politiken och i marknaden. Finland hade en annan utveckling där
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fiskeriföreningen sammanfördes med lantbrukets rådgivningsorgan. Organet fick en olycklig
dubbel roll, dels att utveckla yrkesfisket och samtidigt tillvarata vattenägarnas intresse. Den
finska staten var mycket aktiv inom jordbrukspolitiken men väldigt lite aktiv inom
fiskeripolitiken. Konsekvensen av statens passiva del i fisket i Finland blev att fisket inte
utvecklades. Ekonomin avstannade och ingen nyrekrytering skedde då ungdomarna flyttade
från kustområdena. 106 Kustland studerade förhållandena i Östergötlands skärgård och fann att
Finlands fiskare började använda nya fiskemetoder tidigare än fiskarna i Östergötland.
Yrkesfiskarklassen växte fram tidigare i Östergötland än i Finland. Dess fiske genomgick
radikalare förändringar efter 1945 än fisket i södra Östergötland.107
Gemensamt för Sveriges ostkust och Finland var strömmingsfiskets centrala betydelse för
båda Finland och den svenska ostkusten.
Som ett exempel på förändring som skedde i Sverige är studien av Bokö i Östergötlands
skärgård. Självförsörjningen var här en viktig del av människornas försörjning under 1940talet. Under 1950-talet ersattes mångsyssleriet med ökad specialisering på fisket. Nya
fångstmetoder och trålfiske bidrog till denna förändring. Då skolan lades ned 1964
påskyndades den redan påbörjade utflyttningen från ön.108 Människorna upplevde det allt
svårare att förena försörjningsmöjligheterna med livet på ön och kände sig tvingade att
flytta.109 Jordbruket rationaliserades och de mindre odlingsmarkerna på öarna blev
olönsamma att bruka. Under 1950-talet avtog det karaktäristiska mångsyssleriet och det
småskaliga kustfisket blev mindre olönsamt då trålfisket ökade.110
Den grundläggande lag som rör rätten till fisket stiftades 1950. Den lagstiftade att varje
svensk medborgare fick fiska i allmänt vatten med rörligt redskap. Fast redskap fick endast
sättas ut efter tillstånd av myndighet. En ägare av enskilt vatten fick inte vägras sträcka ut ett
fast redskap från det enskilda vattnet ut i det allmänna vattnet. Dock skulle prövning ske att
det inte orsakade problem för annan fiskande.111 Sträckningen av redskapet fick inte
överskrida 200 meter från stranden och en ö måste ha en längd på minst 100 meter för att
sträckningen skulle få ske från en ö.112 I det enskilda vattnet fick fiske endast ske av
jordägaren eller den som enligt avtal, urminnes hävd, dom eller skatteläggning eller på annan
särskild grund ägde rätten till fisket.113Olovligt fiske bestraffades med dagsböter eller fängelse
i högst 6 månader. Böter, vite, förverkat redskap eller dess värde skulle tillfalla staten. Vite
skulle inte omvandlas till frihetsstraff.114
Statsmedel skulle ersätta värdet av den förlorade fiskerätten och annan förmån enligt lag.115
Efter 1945 ökade antalet motorbåtar rejält och fisket i södra östgötaskärgården flyttades till
utskären. Trålfisket startade i Sverige under 1940-talet, trålning efter strömming startade
under 1950-talet inom Östergötlands län och under 1960-talet ökade antalet trålare i
området.116 Trålfisket kom att centreras till de större hamnarna. Detta ledde till att de små
fiskelägena övergavs eller blev sommargästernas byar. Löfgren menar att det centrala i de
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maritima samhällsbildningarna har varit föränderlighet. Ett generellt drag under 1900-talet är
nedgång för landsbygdens fiskelägen och sjöfartsamhällen.117
Utvecklingen mellan 1920-1970 i nordöstra Götalands kustområde har visat en negativ
befolkningstrenden. Efter 1970 var befolkningen ganska stabil förutom den fortsatta
avfolkningen från öar utan fasta förbindelser. Idag är skärgården ett glesbygdsområde.
Näringslivet präglas av eget företagande, småskalighet och mångsyssleri samt fiske och
jordbruk.118 Yrkesfiskat ägnas till ålfiske med fast redskap, även mindre fiskeodlingar
förekommer. Jordbruket domineras av djurhållning och turismen har varit en växande
inkomstkälla i området. 119
Perioden mellan 1945-1970 benämner Eklund för kustfiskets avtynande, vilket stämmer i
både Finland och Sverige. Kustfisket fortsatte att avvecklas under 1960- talet och
yrkesfiskarkåren minskade med minst 20 %. Havsfisket bedrevs istället från städerna.120
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Faktorer som påverkat torskbestånden och fiskerinäringen i Östersjön
I följande avsnitt behandlas först var för sig de fyra kategorier som samverkat och format
fiskesituationen i Östersjön.

Ekologiska faktorer
Studien börjar med den ekologiska faktorn som är en grundläggande faktor bland de faktorer
som inverkat på torskbestånden och fiskerinäringen i Östersjön.

Källa: Fiskeriverkets informationsblad Torsk

Torsken (Gadus morhua) förekommer främst i Nordatlanten, men finns även i Nordsjön och
Östersjön. Torskens storlek brukar vara mellan 40-60 cm, men den kan bli över 1 meter. I
Östersjön leker torsken från mars till juli, på Västkusten leker den från januari till april. 121
I Östersjön finns det två bestånd av torsk som i stort sett inte blandar sig, ett öster om
Bornholm och norrut upp till Bottenviken och ett annat väster om Bornholm och ut i
Kattegatt. Norr om Gotland leker ingen torsk på grund av att vattnet inte har tillräcklig
salthalt, det vill säga minst en procent. Torsken i Östersjön skiljer sig både utseendemässigt
och genetiskt från torsken i Nordsjön. 122
Torsken finns i kalla nordliga vatten på fem till 600 meters djup. Längs kusterna finns lokala,
mer stationära bestånd.123 Torsken i Östersjön ska enligt SNF förvaltas som två skilda
bestånd. Det s.k. västra som är ganska litet och befinner sig väster om Bornholm och upp en
bit. Detta är en liten stam, men bedöms kunna beskattas då det förekommer en lek i beståndet.
Det andra och större beståndet kallas det östra beståndet. Det finns ingen tydlig koppling
mellan dessa och det östra beståndet har en mycket liten lek och rekryteringen är dålig.
Lekbiomassan är summan av alla fiskar som är lekmogna. Lekbiomassan ska enligt forskarna
vara absolut minst 160 000 ton, det är den kritiska nivån och under den befarar man kollaps
av beståndet. Ska man tillämpa försiktighetsprincipen anser forskarna att lekbiomassan ska
vara minst 240 000 ton. Är det över 240 000 ton kan man göra ett stadigt ganska stort uttag av
torsk utan att riskera resursens framtid. SNF hävdar att idag, 2003, är lekbiomassan under
eller kring 100 000 ton, åtminstone ligger det 30 % under den kritiska nivån av 160 000 ton
och det har medfört att forskarna flera år i rad har rekommenderat ett stopp för allt fiske i det
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så kallade östra beståndet. Torsken i Östersjön tillhör nyckelarterna i både ekosystemet och
fiskerinäringen.124
Fångstplatser för torsken

Källa: Fiskeriverket. Fisk, fiskare, fisket. Faktainsamling om det svenska fisket, s 25

Östersjöns ekologiska problem har framförallt varit övergödningen, som tog fart under 19601970-talen. Även om det var främst kusterna som drabbades blev inte haven opåverkade.125
Från 1960-talet fram till 1990-talet skedde en tredubbling av Östersjöns halt av kväve och
fosfor i ytvattnet. Den ökade näringstillgången bidrog till en ökad planktonproduktion som
grumlade vattnet. I det Egentliga Östersjöns djupare delar råder det konstant syrebrist till följd
av Östersjöns trånga och grunda utlopp, vilket försvårar syre- och salttillförseln vis Öresund.
Övergödningen har lett till att produktionen av sill och skarpsill ökat kraftigt de senaste
decennierna. Flera forskare hävdar att övergödningen bidragit till att fångsterna ökat kraftigt
de senaste decennierna, men att de negativa konsekvenserna blivit alltmer uppenbara. 126
Övergödningen drabbade bottnarna som genom kvävet blev syrefattiga. Föroreningar och
utsläpp som innehöll ämnen som var svåra att bryta ned producerades i industrierna runt
Östersjön. Gödningen till havet hade blivit ett allt större problem. I Östersjön var, enligt
motionen, allt vatten under 100- 150 meter syrefritt 1988/89. Ensamma skulle Sverige dock
inte kunna komma till rätta med problemen i Östersjön och Nordsjön.127
Torskens ägg behöver en salthalt som inte understiger 10 promille, sker det sjunker äggen till
botten. Vid fortplantningen söker sig torskhonorna ner till Östersjöns djupare delar för att
finna rätt salthalt. Problemet på de djupare delarna är att syrehalten kan vara för låg för att
torskynglen ska överleva. Fiskeribiologer påpekade under 1980-talet att torsken minskat
påtagligt vid de övergödda och syrefattiga kustbottnarna. 128 Som en följd av syrebristen dör
torskäggen och i kombination med det hårda fisket har torsken haft svårigheter att producera
ett livskraftigt bestånd sedan 1980-talets senare del. Torsken är beroende av de salt- och
syrevatten inbrott som kommer västerifrån för att sin fortplantning.129 Genom att syre – och
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salttillförseln i Östersjön avgörs av stormar vid Västerhavet blir dessa inflöden
oregelbundna.130
Under 1990-talet förbättrades syreförhållandena i djupvattnen enligt Naturvårdsverkets
undersökning, vilket medförde att näringshalten sjönk. År 1993 skedde ett större
saltvatteninbrott från Västerhavet pga. stormar, men som visade sig vara för litet för att kunna
förbättra situationen nämnvärt.131Även propositionen från 1993/1994 påpekade att den låga
vattenomsättningen tillsammans med övergödningen har minskat syrehalten i Östersjöns
vatten. Det som krävdes var kraftig minskning av kväve och fosforbelastningen till havet för
att en varaktig förbättring skulle kunna ske. 132
Östersjön har även drabbats av miljögifter och trots att användningen av bekämpningsmedlet
DDT (diklordifenyltriklormetylmetan) och PCB (polyklorerade bifenyler) samt andra
svårnedbrytbara organiska substanser slutade för flera år sedan påpekar Naturvårdsverkets
rapport att ämnena finns kvar i naturmiljön och bottensedimentet och orsakar miljöpåverkan.
Ämnena har även vandrat uppåt näringskedjan och kommit att påverkan människan.
Halveringstiden av dessa ämnen är i snitt 5-15 år och de cirkulerar länge mellan vatten, mark
och luft vilket gör att vi kommer att ha dem omkring oss även framöver.133 Fortfarande mäter
Argos radioaktiviteten i fisken som provfiskas, med anledning av reaktorhaveriet i Tjernobyl
under 1980-talet.134
Det internationella mål som Östersjöländerna enats om är att reducera kvävetillförseln till
havsområdena mellan Ålands hav och Skagerrak med 40 % från 1995-2005. Monitor anser
dock att detta mål inte kommer att nås inom den uppsatts tiden.135 Kvävet når havet via
läckage och vattendrag men även via atmosfären. Näringen som hamnar i Östersjön blir i stort
sett kvar där, då förbindelsen med de öppnare havsområdena är mycket smal och grund.136
Miljömålen Giftfri miljö och Ingen övergödning måste uppfyllas tillsammans med målen för
hav och kust, då dessa mål rör de kanske största problemen i havet. Naturvårdsverket
bedömer dessa mål som mycket svåra att uppnå till år 2020 gällande havsmiljön.137
Östersjöns ekosystem har påverkats av att torsken minskat kraftigt, då den är i toppen av
näringskedjan som rovfisk. Följden av att torsken minskat är att de arter torsken skulle ha
konsumerat kan öka relativt obehindrat. Östersjön har genomgått ett s.k. regimskifte enligt
SOU Levande skärgård, då andra fiskarter börjat dominera och till viss del kontrollera torsken
genom att äta torskägg och torskyngel. Detta skifte kan vara svårt att återställa.138
Det saknas kunskap om hur stor påverkan fiskeriverksamheten har på ekosystemet. Oron har
vuxit de senaste åren över att fiskens livsmiljöer har försämrats som en följd av fisket. Det är
därför viktigt att det råder balans mellan miljö och fiskeintressen. Hittills år 2001 har den
gemensamma fiskeripolitiken inte lyckats att integrera miljön i fiskeförvaltningen, delvis
beroende på otillräcklig kunskap om marina ekosystem och om fiskets sidoeffekter. Det är
viktigt menar utredning att se alla faktorer som påverkar fiskets livsmiljö negativt, såsom
föroreningar.139
I majnumret 2003 från tidskriften Nature uppmärksammades industrifiskets påverkan på
fiskbestånden. Analysen tidskriften gjort byggde på data från fem oceanbassänger och visade
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en dramatisk minskning av antalet stora rovfiskar, så som tonfisk, svärdfisk m.fl. Världens
hav beräknades ha förlorat över 90 % av de stora rovfiskarna, något som i sin tur påverkar
hela det marina ekosystemet. Dessa fakta stöder FN: s officiella uttalande att tre fjärdedelar av
världens fiskebestånd hade fiskats till den hållbara gränsen eller däröver. FN presenterade en
åtgärdsplan för de minskade fiskbestånden vid Johannesburgmötet 2002 som skulle
genomföras fram till år 2015.140
Vid 1990-talet beräknades enligt McNeil cirka två tredjedelar av fiskbestånden i världen var
överfiskade. Den nya metoden för att fisk mer blev att fiska mindre... 141
Flera gånger varje år genomför Fiskeriverket genom fartyget U/F Argos torskexpeditioner i
Östersjön. Fartyget genomför provfiske, mätningar av syre- och salthalten, samt kontrollerar
sjukdomsförekomst hos torsken och storleken på individerna i bestånden.
I november- december år 1993 genomförde Argos torskexpedition i Östersjön med syftet
utvärdera förekomsten av ungtorsk och studera torskmagarnas innehåll för att studera deras
val av föda. Tråldrag genomfördes i subdivision 24-28.142 I början av 1993 skedde ett större
saltvatteninbrott till Östersjön, vilket höjde salthalten i Bornholmsbassängens djup till 20
promille. Däremot fann expeditionen ingen förbättring i Gotlandsdjupet. Totalt fångades
22500 torskar eller 10,3 ton.143 Östra beståndets årsklass 1993 var i dåligt skick, liksom de två
föregående åren.144
Expeditionen i mars 2003 skedde från Göteborg till Karlskrona, via Visby mellan 3-20 mars.
Expeditionerna sker i internationellt samarbete och Sverige genomfört en av sex expeditioner
i Östersjön. I juni 2003 kommer en samlad bedömning av Östersjöns torskbestånd att släppas,
då alla sex länders expeditioner sammanställts. Argos genomfärde vi denna expedition totalt
53 tråldrag i subdivision 25, 26, 27 och 28, se bilaga 8. Salthalten visade sig vara ganska bra
pga. ett stort saltvatteninflöde i januari 2003. Detta medförde höjda syrehalter i bl a
Bornholmsbassängen.
Totalt fångades vid expeditionen 9128 st torskar, antalet torsk född år 2002 var mycket låg,
torsk född 2001visade ett ganska bra bestånd. Det fanns få torskar kvar som var födda
2000.145 Historiskt sett har biomassan torsk sjunkit sedan 1980-talets slut. I subdivision 25 har
denna minskning inte varit lika tydligt, vilket kan bero på ett av torsken viktigaste lekområden
finns där, samt att syrebrist är relativt ovanlig. 146 Expeditionen visade även att torsk av
storlek över 150 millimeter var vanligare i subdivision 25 som är ett viktigt lekområde. Torsk
som var mindre än 150 millimeter varierade från år till år, generellt har torsk född år 2001
dominerat denna storlekskategori. Torsk som varit större än 500 millimeter har varit mycket
sällsynt. Expeditionen såg det oroande att provtagningen i mars 2003 visade det lägsta
resultatet hittills av torsk under 150 millimeter.147
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Torskens lekområden i Östersjön. Idag 2003 är Bornholmsbassängen torskens viktigaste
lekområde. I Gotlandsbassängen och Gdanskbassängen förekommer mycket begränsad lek.

Källa: AMBIO, A journal of the human environment.1 februari 1999, s 92

Produktionsförhållanden
I avsnittet produktionsfaktorer presenteras ekonomiska och tekniska faktorer som påverkat
både fiskerinäringens utveckling och torskbeståndens situation. Även den politiska aspekten
kommer till viss del att genomsyra detta avsnitt, då produktionsförhållanden och politik är tätt
sammanvävda.
De ekonomiska strukturerna har haft en dominerande ställning i det moderna samhället.148
Från slutet av 1940-talet till början av 1970-talet skedde en stark ekonomisk tillväxt i
västvärlden, de så kallade gyllene åren. Innan andra världskriget var Sverige förfarande ett
jordbruksland och de människor arbetade inom jordbrukssektorn. Efter andra världskriget
började förändringen ta fart och de areella näringarna minskade efter kriget. De små
jordbruksenheterna lades ned och traktorn gjorde sitt intåg under 1950-talet, specialiseringens
tid hade startat och industrin och tjänstesektorn utvecklades.149 Den svenska ekonomins
utveckling efter 1940-talet hade sannolikt inte varit möjlig om inte samarbetspolitiken från
1930-talet hade tillkommit samt folkhemsideologin. Det gynnsamma ekonomiska läget bidrog
även till att skapa samarbetspolitiken.150
Levnadsstandarden ökade för befolkningen i Sverige och den sociala grundtryggheten
infördes.151 1960-talet kännetecknades av stark tillväxt och industrin genomgick en snabb
produktionsutveckling. Nya och större maskiner investerades i industrierna. Sambandet
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mellan den tekniska utvecklingen och kapitalinvesteringar i industrin ledde till industrins
expansion.152 Sysselsättningen inom industrin ökade också och vid 1965 arbetade ca 1 miljon
människor inom industrin i Sverige. Detta var höjdpunkten industrin skulle uppnå, därefter
har sysselsättningen minskat och den privata tjänste- och servicesektorn ökat istället.153
Efter andra världskriget inriktades Sverige handel mot Västeuropa gällande export och
import. 154 Sverige kom att följa den utveckling som skedde i Västeuropa, nämligen mot allt
kunskapsintensivare produktion.155
Under 1970-talet fick den svenska ekonomin problem i samband med att den internationella
ekonomin började stagnera.156 Ekonomin efter 1970-talet och framåt kännetecknas av kraftig
internationalisering där EU har fått en mycket stor roll i svensk ekonomi. 157
En stor del av fiskeripolitiken den studerade perioden har ägnats åt statliga ekonomiska
åtgärder till näringen. Prisregleringssystemet har följt som en röd tråd i politiken sedan den
infördes 1978 till dess avveckling 1994.
Normprissystemet/prisregleringssystemet har haft stor inverkan både på fiskerinäringen och
torskbestånden. Systemet innebar att statsmakterna fastställde normpriset som var ett tillägg
som utgick till fiskarna då marknadspriset understeg normpriset.158 Normpriset var den
prisnivå som användes som utgångspunkt för att beräkna prisstödet till fisket och för åtgärder
till skydd för konsumenterna.159 För vissa fiskelag utgick särskilda fasta pristillägg med syfte
att stimulera till ett ökat fiske av de arter som efterfrågades på markanden och som var
tillgängliga för svenska fiskare. Lägstapriset skulle så långt som möjligt avvägas så att
jämförpriset nära överensstämde med normpriset.160 Samma år som prisregleringssystemet
tillkom, infördes även yrkesfiskarlicensen. Syftet med licensen var att bestämma vilka som
skulle få statligt stöd ekonomiskt i och med prisregleringssystemet. Utan licens var man dock
inte förbjuden att fiska, men man kunde inte få statligt ekonomiskt stöd.161
Stödåtgärder till fiskerinäringen påtalades i propositionen från 1984/85, förslaget var att
bidraget till yrkesfisket kraftigt skulle öka för att stimulera investeringar i nya fiskefartyg.
Genom att höja bidragen skulle fiskerilånen kunna anpassas till vad som gällde för andra
statliga lån, föreslog den socialdemokratiske regeringen genom jordbruksministern
Lundkvist.162 I svensk författningssamling från 1985 skulle stöd utgå till investering i
fiskeföretag, vid fångstbegränsning, vid skada på fiskeredskap orsakat av storm, vid skrotning
av fiskefartyg, vid investering i fiskberedningsföretag och i fiskehamnar. Stödet utgick i form
av lån eller bidrag. Behovet till stödet skulle utgå från en allmän synpunkt och vara
företagsekonomiskt motiverat. Även behovet av en tillfredställande arbetsmiljö och
sysselsättning i kust och skärgårdsområdena skulle uppmärksammas.163
Det ökade fritidsfisket i skärgården under 1980-talet ledde till att lagen om ersättning för
intrång i enskild fiskerätt tillkom 1985. Lagen innebar att den som innehavde enskild fiskerätt
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hade rätt till ersättning av staten för inkomstbortfall, om bortfallet orsakats av fiske med
handredskap från fritidsfisket.164
Den 1 december 1986 infördes kravet på att fiskets organisationer skulle samordnas, bl. a.
gällde detta för mottagningen och distributionen av fisk. Detta var en förutsättning för att
prisstödet skulle betalas ut. Denna samordning skulle skapa förutsättningar för ökad
avsättning till konkurrenskraftiga priser både i och utanför Sverige. Mellan åren 1984-85
varierade fiskets inkomster beroende på region och på fångstinriktning. Västkustsfisket var
huvudsakligen inriktat på sill och torsk, torskfisket var det lönsammaste. På sydkusten var
kombinationsfisket mest lönsammast och på ostkusten svarade strömmingsfisket för
lönsamheten.165
Den minskade torskfångst uppmärksammades i propositionen 1986/87, fångsterna hade
minskat med 7 000 ton i Sverige mellan 1985-86. De senaste åren hade torskmarknaden lidit
brist på torskråvara och en stor efterfrågan efter torsk väntades även de kommande åren. Det
kunde dock inte uteslutas, enligt propositionen, att andra fiskarter skulle komma att överta en
del av torskmarknaden, som på längre sikt skulle kunna dämpa priserna. Enligt biologiska
experter skulle torskbeståndet komma att minska de kommande åren efter 1986/87, men
beståndet förväntades ändå medge ett oförändrat svenskt uttag.166 Torskfisket skedde främst i
Östersjön och uppgick 1986/87 till ca 45 000 ton, ca 30 000 ton avsattes i Sverige, resten
exporterades i oberedd form. De svenska tillgångarna på torsk utnyttjades enligt propositionen
inte fullt ut i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.167
Samma proposition föreslog även en prisgräns för torsk, med tanke på torskens osäkra
marknadssituation. Systemet skulle underlätta för fiskarna att få ett högt pris för torsk
samtidigt som pristillägg inte skulle utgå förrän priserna fallit under den nedre prisgränsen.
Pristillägg och prisdämpande åtgärder skulle endast utgå om priset var under den nedre
gränsen eller över den högre gränsen för pristillägg. Förslaget var att det s.k. mittpriset skulle
vara högre mellan juli-december än mellan januari- juni för att säsongsmässigt stimulera
torskfisket.168 Höjningen av mittpriset motiverades med den minskade tillgången på torsk,
som gett sämre fångster i förhållande till arbetsinsatsen.169
Moderaternas Sven Eric Lorentzon kritiserade det rådande
normprissystemet/prisregelringssystemet från 1978, som enligt honom inte hade uppfyllt sitt
åtagande, nämligen att ge fiskesysselsatta social och ekonomisk standard som var jämförbar
med likartade näringar.170 Enligt moderaterna hade allt fler fiskare lämnat sillfisket för att
istället fiska torsk. Torskpriset hade legat över normpriset p.g.a. den minskade
torskmängden.171 Normpriset hade legat på en alldeles för låg nivå internationellt sett enligt
Eriksson. Det ekonomiska stödet borde gå till fiskenäringen och inte till konsumenterna
menade moderaten.172 Förslaget Eriksson framlade innebar att 30 mkr som under två år
avsatts till konsumentfrämjande ändamål skulle återföras till prisregleringen för fisket
istället.173
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Den övervägande delen av pristillägget på 59,6 miljoner 1987/88 hade gått till sillfisket i form
av konsumtionssill, fodersill och exportsill. Sillen svarade för 16 % av avräkningsvärdet men
mottog 86 % av det utbetalda pristillägget 1987/88.174 Heltidsfiskarna på ostkusten fick en
större andel av pristillägget än vad som motsvarade deras andel av avräkningsvärdet, medan
förhållande var det omvända för västkustfiskarna.175
En fråga som fått större utrymme än andra politiska frågar innan inträdet i EU (Europeiska
Unionen) var frågan som rörde Sveriges handelsavtal med EG (Europeiska Gemenskapen.)
Vid Oslomötet 1989 beslöt medlemmarna i EFTA (European Free Trade Association) att
handel med fisk och marina produkter skulle liberaliseras. Sverige hävdade då att
förutsättningen för frihandel var att det rådde likartade konkurrensförhållanden mellan EFTA
länderna inom fiskesektorn. Dock kan dessa förhållanden aldrig bli helt identiska pga.
naturliga förutsättningar och varierande tillgång på fiskevatten.176 Problemet för Sveriges del
var att EG tog tull på svenska fiskprodukter medan EG: s fiskprodukter inte belades med tull
till Sverige. Detta medförde att svenska fiskprodukter blev dyrare i andra EG länder eller
länder med bättre avtal än Sverige, vilket försämrade Sveriges konkurrensmöjlighet.177
Frihandelsavtalet med EFTA 1989 innebar för Sveriges del att konkurrensvillkoren behövde
ses över. EFTA avtalet innebar frihandel med fisk och marina produkter och med tanke på det
omfattande statliga stödet näringen fick behövde systemet förändras. Konkurrensförhållandena skulle aldrig kunna bli identiska mellan länderna pga. naturliga förutsättningar
och varierande fisketillgången mellan länderna. Det blev därför extra viktigt att de statliga
stödåtgärderna inte snedvred konkurrensen.178 Prisregleringssystemet och administrationen
kring fiskerinäringen i Sverige blev föremål för SOU- utredningen 1989. Utredningen
påpekade att prisregleringssystemet var det centrala som ställts till fiskenäringens förfogande.
Utredningen påpekade att prisregleringssystemet behövde ses över, då stora förändringar skett
inom fiskenäringen sedan lagen tillkom 1978.179 Prisregleringssystemet hade haft en
konserverande effekt på näringen och den förväntade överstyrningen från olönsamt sillfiske
till lönsammare torskfiske/vitfisksfiske hade inte skett. Ytterligare ett problem som påpekades
var att konsumentmålet, produktionsmålet och regionalpolitiska målet allt mindre uppfylldes,
istället hade fokus varit på inkomstmålet.180
1989 års utredning påpekade också att statsmakterna har varit mycket mer generösa mot vissa
typer av fiske än vad som angavs i de fiskeripolitiska målen, inkomstmålet, produktionsmålet,
konsumentmålet och regionalpolitiskt mål. Mål enligt utredningen var att den svenska
marknaden ska försörjas med fisk som efterfrågas av konsumenterna. Staten skulle enligt
utredningen behöva bidra med garantier för att fisket skulle moderniseras genom nya redskap
eller att lämna yrket under acceptabla förhållanden. Det som skulle komma mer i fokus var
konsumentmålet enligt utredningen, som tyvärr kommit i skymundan.181
Nackdelar med normprissytemet var att yrkesfiskarnas möjlighet att kunna påverka systemet
ganska mycket. Det stöd som utgick till fiske för animalieproduktion, öststatshandel och fast
pristillägg på sill hade inte varit avsikten med den ursprungliga fiskepolitiken, men som ändå
framdrivits. Konsekvensen blev att ett omfattande stöd utgick till ett olönsamt överskottsfiske
av sill.182 De fiskeripolitiska medlen var 1989 var reglering av priset på fisk, ekonomsikt stöd
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till fisket, fiskevård, informationsverksamhet, rådgivning i fiskerifrågor, utbildning gälland
fiskefrågor och forskning gällande fisket183
Svagheterna i normprissystemet var att fiskets effektivitet varierade mellan olika
fiskeinriktningar och fartygsstorlekar. Svagheten var även att systemet inte tog hänsyn till den
växlande fisketillgången. Vid stora fångster blev priset lågt och prisstöd utgick. Vid låga
fångster blev priset högt och prisstöd utgick inte.184
Utredningen presenterade även de väntade konsekvenser som ett avvecklat prisstöd skulle
medföra. Sill och foderfisket skulle drabbas av inkomstbortfall om prisstödet till fisk slopades
och syd- och ostkusten skulle vara de områden som drabbades hårdast då sillfisket utgjorde ¼
av totalintäkterna i lagfisket.185
Utredningen 1989 föreslog att konsumentmålet borde ges starkare ställning utan att de övriga
målen åsidosattes. Den framtida fiskepolitiken borde innehålla en utveckling som gynnade en
fri markand på fiskets område. Konsumenten skulle få efterfrågad fisk till marknadsmässiga
priser.186 Utredningen hävdade även att vissa delar av stödsystemet till yrkesfisket borde
behållas men att normprissystemet skulle avvecklas. Stödet skulle inte få störa den fria
handeln med fisk och fiskeprodukter inom EFTA och inte påverka konkurrensvillkoren. De
generella stöden ansågs bli oacceptabla och direktstöd från staten endast skulle utgå till
strukturförändrande åtgärder eller investeringar i beredningsindustrin.187
Fiskeflottan var enligt utredningen i behov av anpassning efter biologiska och
marknadsmässiga förutsättningar.188 Utredningen förslog att det framtida statliga stödet till
fiskerinäringen skulle vara ett lägsta - pris och överskottsprissystem för främst sill, samt att
strukturstöd skulle utgå till försäljning och skrotning av fartyg.189
För att stärka kustfisket skulle fiskeristyrelsen överväga att flytta ut trålgränsen. För att
undvik ett koncentrerat torskfiske som kunde bli skadligt på lång sikt, måste näringen själv ta
ett stort ansvar. Sveriges Kustfiskares Riksförbund skulle själva reglera detta fria fisket som
skulle överensstämma med fiskeripolitikens mål gällande långsiktighet. Skulle de inte klara
detta själva borde fiskeristyrelsen gå in med kvoteringar. Utredningen hävdade att
fiskeristyrelsen snarats skulle upprätta en strukturplan för fiskenäringen med ramar för det
framtida fiskets storlek och inriktning.190
Det svenska prisregleringssystemet avvecklades from 1/7 1993 och avslutas under 1994 till
följd av internationella överenskommelser. Det statliga ekonomiska stödet skulle utgå i form
av bidrag och lånegarantier för fiskets rationalisering. Rationaliseringsstödet skulle bidra till
att modernisera fiskeflottan och anpassa dess storlek till fisktillgången. Bidraget till skrotning
av fiskefartyg rekommenderades att höjas.191
Prisregleringssystemet hade en viktig position i 1980-talets fiskeripolitik i Sverige enligt ESO
utredningen. Systemet hade varit en form av jämkning mellan konsumentkravet på billig fisk
och önskan om bra fiskpriser för att gynna näringens intressen. Systemet blev dock tvunget att
avvecklas vid internationalisering, då det gynnade de svenska fiskarna. Avvecklingen av
systemet var klar 1994. Det blev enligt utredningen ingen större debatt om systemets
avveckling, vilket troligen berodde på det stundande EU- inträdet och de strukturbidrag det
skulle medföra.192
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Bristen på torsk i Östersjön och de svårigheter som fanns att avsätta sill/strömming ledde till
att den svenska fiskerinäringen hamnade i en svår ekonomisk situation under 1990-talet, ett
tiotal större moderna fiskefartyg såldes till utlandet under 1993. När EES- avtalet trädde i
kraft 1/1 1994 blev det inte längre möjligt att stödja fiskerinäringen med generella pristillägg.
Detta stöd hade förut gått till främst sill/strömmingsfisket och när stödet skulle slopas innebar
det ändrade förutsättningar för fisket. Den förändring som skedde i näringspolitiken i Sverige
påverkade självklart fiskerinäringen, då snedvriden konkurrens selektiva företagsstöd
avvecklades och politiken blev med generella t ex skattesänkningar mm. 193 Genom EFTAkonventionen 1990 beslutades att fisk och marina produkter skulle innefattas i EFTA –
konventionen. Detta innebar att varje form av statligt stöd som snedvred
konkurrensförhållandena skulle vara avskaffat senast 1/1 1994.194
Under hösten 1989 steg priset på torsk som en följd av internationell brist på råvaran. De
kraftigt minskade fångstkvoterna i Norge skulle troligen leda till att priserna förblev relativt
höga. Fisket efter torsk i Östersjön var av sådan omfattning att beståndet hade försämrats.
Fångstutrymmet beräknades för svensk del att kunna vara på nuvarande nivå framöver, dock
kunde inte viss inskränkning i fisket uteslutas.195
Författningssamlingen från 1993 rörde de marknadsreglerade varorna, som fick
marknadsföras, säljas på marknaden, om de uppfyllde de krav som föreskrevs av
Fiskeriverket, gällande förpackning, märkning, klassificering i varukategorier efter färskhet,
storlek och vikt.196
Lagen från 1993 möjliggjorde begränsning av redskapsanvändningen i allmänna vatten och så
kallade frifiskevatten för dem som inte fiskade yrkesmässigt eller med enskild fiskerätt.
Avsikten med denna reglering var att begränsa fritidsfiskets användning av fångstintensivare
redskap. Yrkesfiskarlicensen var knuten till fiskaren som aktivt deltog i fisket och som var
beroende av fisket för försörjningen. Tillgången på fisk skulle beaktas då licensfrågor
prövades första gången. Den som hade heltidsanställning vid sidan om fisket fick inte normalt
licensprövningen beviljad.197
I författningssamlingen från 1994 framgick att statligt stöd skulle utgå till strukturåtgärder för
investering i fiskeföretag eller fiskeodlingsförtag, fångstbegränsningar, skrotning av
fiskefartyg, skador på fiskeredskap och vattenbruksanläggningar orsakade av storm,
isbrytarhjälp och till ändamål som enligt EG: s gemensamma fiskeripolitik berättigade till
stöd för strukturåtgärder. 198
Statligt stöd skulle utgå vid fångstbegränsningar och vid tillfälligt avbrott i havsfisket som
beslutats pga. oväntade och enstaka händelser av främst biologisk natur. Bidraget var på högst
2000 kronor/fartyg och arbetsdag till fiskeförtaget som hade fått inkomstbortfall pga. att
företaget inte fiskat och utan legat stilla med sitt företag. Skrotningsbidrag lämnades med
högst 7000 kronor/bruttoton till fiskefartygsskrotning.199 Fast fiskeredskap som skadats eller
förlorats i samband med storm fick bidrag om redskapet eller anläggningen före skadan var i
felfritt skick och att åtgärder skett för att så långt som möjligt förhindra eller begränsa skadan.
Bidraget motsvarade högst 60 % av skadan eller förlusten. Stöd till isbrytning lämnades för
fiskets och fiskarbefolkningens behov enligt föreskrifter av Fiskeriverket.200
193
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Det svenska fisket har blivit effektivare med färre fartyg och fiskare som landar större
volymer under 1990-talet. Genom EU- medlemskapet har det svenska fisket fått tillträde till
vattenområden som varit stängda under ett tjugotal år. Fisk som används till industriändamål
kan i allt större utsträckning komma att användas för konsumtion genom investeringar och
nya mottagaranläggningar. Detta gynnar i så fall beredningsindustrin som är i stort behov av
råvaror. Genom EU- medlemskapet har fångsterna ökat vilket gett beredningsindustrin
möjlighet att expandera.201
I och med EU- inträdet 1995 gäller EU: s gemensamma fiskeripolitik i Sverige. Den
gemensamma fiskeripolitiken har haft problem och utredningen av den gemensamma
fiskeripolitiken, Grönbok - Den framtida gemensamma fiskeripolitiken, påpekade brister
gällande stödsystemet till fiskesektorn. Utredningen konstaterade att fiskeflottan inom EU är
och har varit för stor, de tekniska innovationerna har effektiviserat fisket och på så sätt
motarbetat målet att minska kapaciteten. De fleråriga utvecklingsprogrammen har kritiserats
för att vara otillräckliga och inte angripit problemet med överskottskapacitet på ett bra sätt
och de har sällan genomförts, kritik som utredningen stödjer helt. Ytterligare ett problem som
troligen bidragit till att förvärra flottans överkapacitet har varit stöd till nybyggnationer,
modernisering och driftskostnader.202
Stödpolitiken har tyvärr ofta underminerat målen att flottpolitiken försökt att nå. De stöd som
utgått har troligen förvärrat situationen, då stöden inte efterföljts av en tillräcklig minskning
av kapaciteten. FUP III som rådde mellan 1992-1996 var ganska effektivt och en minskning
skedde som programmet syftade till. Det FUP IV som rådde mellan 1997-2001 var däremot
mycket svagare och krävde att gemenskapens fiskeflotta skulle minska med endast 3 % i
kapacitet. Målen var så lågt satta att kapacitetsmålet varit uppfyllt inom gemenskapen redan
då FUP IV antogs 1997.203
Den svenska utredningen ESO 1997 påtalade att fiskeripolitiken bidragit till att reducera
fiskarnas fångstkostnader. Genom olika former av subventioner och a-kassaersättning som
säsongskompletterande stöd beräknades dessa två subventioner ge 24 kronor per arbetstimme
i bidrag till fiskaren. 204 Stödet till den svenska fiskerinäringen ökade anmärkningsvärt under
1990-talet, enligt utredningen. År 1996 var 3900 personer sysselsatta inom fiskebranschen,
direktstödet till fiskesektorn var 45500 kronor/sysselsatt. Detta gick rakt emot målet att skapa
en livskraftig näring som inte var alltför stödberoende. Slutsatsen blev att fiskerinäringen var
en stödberoende näring som inte skulle överleva utan de statliga bidragen.205
Enligt Kåmark på Fiskeriverket har försök att minska flottkapaciteten inte lyckats, trots
flottprogram inom gemenskapen. I december 2002 beslutades inom EU att om ett nytt
fiskefartyg ska in i flottan ska 1,3 båtar ut, detta skulle innebära en 30 % - minskning vid
varje fartygsbyte. Nedskärningar i flottan är mycket känsliga delar att arbeta med påpekade
Kåmark. Det svåra med nedskärningarna är att de innebär förlorade arbetstillfällen och andra
sociala förändringar. Dessutom har motsvarande åtgärder saknats från de andra fiskande
parterna i Östersjön, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Men om och när dessa
stater blir medlemmar i EU kommer de att ingå i gemenskapens tankar om nedskärningar,
menade Kåmark.206
Fiskeriverkets senaste förslag syftar till att göra det besvärligare för de stora effektiva
enheterna att komma nära land, då de har möjlighet att fiska längre ut. Säsongsvis har det
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varit attraktivt för de större fartygen att gå närmare kusterna där fisken samlas. Det innebär att
fartygen inte behöver fiska samma tid för att få samma mängd, trots att de skulle nå sina
kvoter om de fiskade längre ut, men då till en större kostnad. Fiskeriverket anser att dessa
fartyg har möjligheten att fiska längre ut och ska använda den. Det är en överkapacitet bland
de stora fiskefartygen, som innebär oerhörda svårigheter för dem att fånga tillräckligt med
fisk för att klara ekonomin. Enligt Kåmark får Fiskeriverket ständiga förfrågningar om det
inte finns någon annanstans där de skulle kunna få fiska, vilka möjligheter det finns att få
fiska utefter Afrikas kust, gå upp till Grönland och fiska och isländska vatten. 207
Att det statliga stödet har medverkat till att upprätthålla en för hög kapacitet är helt klart.
Men i vilken grad det har gjort det är svårt att bedöma. Kåmark menar att lånen inte varit så
stora, vid båtköp för 75 miljoner kronor utgår ett statligt stöd på en till två miljoner kronor
idag. Den största delen är egna investeringar. Fisket har däremot fått mycket stöd till
förbättrande säkerhetsåtgärder ombord och miljöförbättrande åtgärder, vilket enligt Kåmark
bara varit positivt. Prisregleringssystemet har fungerat så att fiskaren fått ekonomiskt stöd
påpekar han för den fångade och levererade fisken, även när marknaden inte efterfrågat den.
Detta har inte varit positivt för bestånden, men positivt för fiskarens egen ekonomi.208

Tekniska faktorer
Mellan åren 1945-1965 skedde det enligt Borgström en enorm tekniks utveckling på fiskets
område. Fiskeflottorna moderniserades och effektivare fartyg byggdes. Den manuell
hanteringen av nät och linor förändrades och istället tog maskiner och block över arbetet. En
utveckling som fick stor betydelse var utvecklingen av nya material. Plast, glasfiber och stål
började användas vid fartygsbyggen, nät och linor tillverkades av nylon, perlon, propylen
mm.209 I slutet av 1960-talet var det dyra och tidskrävande nätreparationsarbetet på utgående.
Genom elektronikutrustningens intåg fick fiskaren ”ögon” under vattenytan och kunde lättare
upptäcka fiskstimmen. 210
En direkt avgörande del för fiskerinäringens utveckling har varit den tekniska utveckling med
effektivare redskap och större fartyg med avancerad teknisk utrustning.
De fiskeripolitiska målen har varit att ekonomiska stötta en modernisering av fiskerinäringen
gällanden redskap och fartyg. Detta stöd har möjliggjort den utveckling som fartygs- och
redskapsutvecklingen genomgått.
Om vi blickar bakåt så byggdes fiskebåtarna av trä innan andra världskriget. Efter kriget tog
den tekniska utvecklingen fart och motoriseringen av fiskebåtarna startade. Vid 1960-talet
började byggnationen av stålfiskefartyg i Sverige. Under 1960-talet expanderade fiskeflottan
snabbt och Sverige låg i topp när det gällde ilandförda fångster, nya typer av fiskefartyg och
metoder. Vid 1960-taels slut kom konsekvenserna av det omfattande fisket ifatt och det
svenska fisket hamnade i kris mellan 1969-1971 på grund av fångstminskning. Vid denna
svacka såldes flera fartyg till andra länder, men när läget ljusnade för fisket i slutet av 1970talet köptes många fartyg tillbaka till Sverige. Från 1980-talets mitt startade nybyggnationerna
av både större och mindre fartyg och nya trålfartyg byggdes. Vissa fartyg utrustades även med
kyltankar som innebar en rationalisering istället för att som tidigare använt islådor för
förvaring.211 Denna utveckling under 1980-talet bör ses i samband med den politiska
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involveringen och stöttningen gällande nybyggnationer, amt det saltvatteninbrott under 1970talets slut som ledde till en stor torskstam.
Under 1990-talet introducerades containers som rymde 800 kg fisk samt is och vatten. Även
arbetsmomentet på fiskefartygen som förr var tunga och riskfyllda förändrades och många
hjälpmedel introducerades så som nedläggningssystem, rens- och sorteringsmaskiner med
löpande band mellan de olika stationerna. Tråltrummor för att ta om bord trålen installerades
för att underlätta arbetet på däck. Trålarna storlek ökade enormt under 1990-talet och många
fartyg pumpar idag in fisken direkt från trålens lyftstrut till kyltanken. Under 1990-talet har
även elektronikanvändningen ombord ökat i form av GPS (Geographic Position System),
fiskletningsinstrument och kommunikation som fax och data.212
Många moderna båtar har byggts de senaste åren samtidigt som kvoterna sjunkit. Kåmark
påpekar att någonstans blir ekvationen att det inte går ihop sig längre.213
Det statliga stödet har därför under 1990-talet alltmer inriktat sig på säkerhetsförbättrande
åtgärder ombord och förbättrande arbetsförhållanden för de som arbetar ombord. Detta syns i
utvecklingen som fiskerinäringen uppvisat under 1990-talet.
De moderna fiskefartygen dels in i två huvudkategorier. Kust- och kortdistansfartyg innefattar
snörpvadsfartyg, snurrevadsfartyg, räktrålare, silltrålare och fisktrålare. Större delen av den
svenska fiskeflottan finns i denna kategori. Kombinationsfartyg är moderna fartyg som
förvarar fångsten i kyltankar men saknar frysmöjligheter. I denna kategori finns de största
fiskefartygen i Sverige som ligger på 700 bruttoregisterton och är 45-80 meter långa med
maskiner på 700-2000 hästkrafter. De fiskar både med trål och ringnot. Utöver dessa två
huvudkategorier finns distanstrålare/fabriksfartyg som hör till det världsomspännande
havsfisket och har 2800-3000 bruttoregisterton, främst Japan och Ryssland satsar på dessa
fartyg. Moderfartyg fungerar som beredningsfabrik och ingår i en flotta med 10-40 mindre
trålare. Frysfartygen ägnar sig åt att frysa hel fisk ombord.214
Redskapsanvändningen är en viktig aspekt både för fiskerinäringen och torskbestånden.
Redskapens utformning påverkar fångstsammansättningen, något som fått större
uppmärksamhet i 1990-talets selektivitetsdiskussioner som pågår även idag Här följer en kort
redogörelse för redskapens utformning och användningsområden.
Fisknät eller garn som de också kallas tillverkas numera av syntetiska fibrer, främst nylon och
polypropylen. Själva nätet är fastsatt på så kallade tåg (rep), ofta med flöten i det övre och
sänken i det undre för att sträcka ut nätet. Längden på ett nät eller garn mäts fortfarande i
famnar (1 famn = 1,88 meter). Garn är "passiva fiskeredskap" - de sätts på en plats och hänger
där medan kringströvande fiskar simmar in i nätet och fastnar. 215
En trål är ett trattformat nätredskap som släpas fram genom vattnet av ett eller två fartyg. Den
måste inte dras fram över botten, utan kan också dras i vattenmassan, beroende av vilken art
man fiskar. Öppningen är bred, men avsmalnar i en bakre påse där fisken samlas. Överdelen
på öppningen sträcker sig ut över den undre delen för att hindra fiskarna från att fly uppåt. 216
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Bottengarn används vid fiske nära strandkanten. Bottengarnet består av en ledarm med en
nätduk som är upphängd på kraftiga pålar som är fastsatta i botten. Fisken leds in i en fålla
genom en trattformad ingång till en så kallad ”gård” där fisken samlas. Bottengarn används
främst vid fiske efter ål, lax, sill, makrill, horngädda, torsk och plattfisk.217
Bottentrål dras fram över havsbottnen. Genom att spänna ut två trålbord i sidled med tyngder i
slutet och kulor i öppningen som håller ingången fri, fångas fisken. Trålen är förankrad i
botten via vajrar som drar den fram över bottnen.218
Bottentrålar dras över botten. På underdelen av trålen sitter gummiskivor eller plastkulor som
gör att den kan rulla fram över mindre hinder utan att gå sönder. Trålen hålls oftast öppen av
stora trålbord (järnbeslagna metallplattor) som också släpas över botten. 219
Flyttrål är ett vanligt fiskeredskap som fiskaren kan ställa in på ett önskat djup mellan botten
och ytan. En eller två fartyg drar flyttrålen och framförallt fångas sill och skarpsill vid detta
fiske.220
Naturskyddsföreningen framhåller att en av de absolut viktigaste förändringarna som skett
inom fisket var införandet av trålen. När fisket bedrevs med linor var fisket mera selektivt.
När trål infördes var det flera fiskare som varnade för att konsekvensen skulle bli att allting
drogs upp med trålen. Införandet av trål innebar en övergång till ett storskaligt fiske som blev
svårare att kontrollera och mindre selektivt.
Bottentrålar har haft väldigt negativ inverkan på Östersjöns bottenlevande flora och fauna.221
Drivgarnsfiske inringar inte fisken, istället är nätmaskorna så små att endast fiskens huvud går
igenom men inte resten av kroppen. Detta gör att fisken fastnar i maskorna. Drivgran används
främst vid fiske till havs efter sill, lax och makrill. Drivgarnen kan vara flera kilometer
långa.222
Snörpvadsredskapen kan se olika ut men i princip fungerar de på samma sätt. Det största av
dessa redskap är ringnoten. Ringnot används vid fiske efter sill, skarpsill och makrill.
Ringnoten kan vara 1 kilometer lång och vara 150 meter djup. Genom att använda blytyngder
sjunker redskap fort och fartygen använder vinschar för att hantera redskapet. 223
Snörpvadar och trålar är inte särskilt selektiva. Bottentrålar har dessutom direkta negativa
effekter på havsbotten och de organismer som lever där. Det är som att plöja en åker - man
förändrar hela bottenmiljön, även om man inte tar död på allt som lever där. Man kan dock
modifiera sin trål så att den sorterar bort mycket av den oönskade fångsten. WWF (World
Wildlife Foundation) framhåller att det finns flera olika typer av insatser som kan användas
för att riktigt stora djur eller fiskar, som sköldpaddor eller hajar, ska sorteras bort. Man kan
också byta ut den vanliga rombiska maskan i trålen mot en fyrkantig maska. Den stängs inte
på samma sätt då man drar trålen efter båten och små fiskar eller skaldjur kan då försvinna ut
mellan maskorna. I vissa länder, till exempel Norge och Island, är användningen av selektiva
fiskeredskap inskrivet i fiskerilagstiftningen. 224
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Tidigt på 1990-talet började arbete med selektiva metoder och användandet av rätt
maskstorlek vid rätt fiske, samt ifrågasätta om fisket skedde med rätt typ av redskap, på rätt
tider och i rätt områden. Översynen startade om möjligheten att stänga vissa områden och om
fisket skedde på rätt del av beståndet. Detta arbete ökade under 1990-talet och har utvecklats
ganska långt tycker Kåmark, även om målet inte ännu uppnåtts. 225
Kommissionen föreslog nya bestämmelser för att minska bifångsterna av yngre fisk,
bifångster och discard. De nya bestämmelserna innefattade mer selektiva redskap,
begränsning av fisket för att skydda ungfisk, minsta tillåtna landningsstorlek som stämde
överens med selektiviteten hos redskapet. Även försök med förbud att kasta fisk överbord och
ekonomiska stimulans för att öka användningen av selektiva redskap föreslogs.226
Vid 1980-talet fiskade man med 90 mm maskor, detta bör jämföras med att maskorna from
1/9 2002 har ökats till 140 mm. Minimimått på torsk var 35 cm, idag är minimimåttet 38 cm.
Sverige har sedan EU- inträdet strävat efter en minimistorlek på torsk av 40 cm och över 40
cm. Minimimåttet på torsk har varit en stridsfråga genom åren mellan medlemsländerna inom
EU.227
I Östersjön idag får riktat trålfiske bedrivas med BACOMA - trål, med 120 mm: s
fyrkantsmaska i den övre sista delen av trålen, eller BACOMA - trål med minst 130 mm
diagonalmaska i codend och förlängningsstycket från 1 januari, 2003 i minst de åtta sista
metrarna. Den 1 september 2003 kommer maskstorleken i det sistnämnda alternativet att ökas
till minst 140 mm diagonalmaska. Är det riktat torskfiske med garn ska maskstorleken vara
minst 110 mm. Fartyg under 12 meter får fiska med 12 km garn, fartyg över får använda den
dubbla garnlängden. Garnen får max ligga ute i 48 timmar. Mellan 1/6 till 31/8 är det
förbjudet att bedriva riktat torskfiske i Östersjön. Totalt fiskestopp råder i Bornholmsdjupet
mellan 15/5 till 31/8. I det riktade torskfisket är det förbjudet med fångster av torsk som inte
uppfyller måtten. Vid sill och skarpfisket får bifångsten av torsk inte vara över 3 %, vid
flatfisk får den inte överstiga 10 %. 228

Sociala och kulturella faktorer
Den svenska kusten är en viktig del i den svenska kultur- och naturmiljön och de allra flesta
har någon relation till kusten och havet. Den svenska kusten har ur ett historiskt perspektiv
haft en betydande roll för den sociala och ekonomiska utvecklingen i landet. Kusten har
bidragit med jordbruk, fiske, jakt och sjöfart som i sin tur stimulerat samhällets utveckling. 229
Den förändring som skett i kustlandskapet sätter kulturgeografen Björn Segrell in i de
allmänna förändringar som skedde i samhället efter andra världskrigets slut. Industrisamhället
utvecklades, urbaniseringen startade, tekniken avancerade och specialiseringen blev allt
vanligare inom produktionen. Detta påverkade även kustbygden där de traditionella
näringarna minskade rejält efter 1950-talet.230
Politiken har sedan 1970-talet inriktats mot att de som arbetar inom fisket ska ha en
ekonomisk och social standard som är jämförbar med likartade näringar. Detta inkomstmål
påtalades även i 1989: års fiskeripolitik. Det regionalpolitiska målet som fiskeripolitiken
innehöll 1989 innebar att en avvägning av fiskets omfattning och inriktning skulle ske med
hänsyn till kravet på sysselsättning i kust- och skärgårdsområdena. Dock fick inte företag
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uppstå i dessa områden om de saknade förutsättning att bedriva rationellt fiske.231 Se bilaga 1
över Sveriges och Ostkustens fångststatistik.
Fiskarna har lagt olika förslag på bevarande- och regleringsåtgärder för fisket. Kritik mot
fiskarnas förslag har varit att de endast syftat till att hålla andra fiskare bort från fiske, ex
genom att begränsa de effektivaste redskapen. Men det är inte fullt så enkelt, fiskarna har
insett att resursen måste skyddas mot mindre skonsamma fiskemetoder för att fisket ska kunna
bedrivas även i framtiden.232 Rapporten påpekade att för de nordiska fiskarna var friheten i
fisket det avgörande. Friheten att själva bestämma vad som ska fiskas, när och var har lett till
att fiskarna generellt sett har varit negativa till regleringar kring själva fiskets bedrivande.
Fiskarna föredrar generella regler som innebär tekniska bevarandeåtgärder som minimimått,
maskstorlekar och fredade områden.233
Fiskarna har haft en viktig roll då de upptäckt och påpekat miljöhot mot havsmiljön. Fiskarna
har aktivt arbetat för att få upp miljöproblemen på dagordningen och fiskarnas aktioner har
haft stor betydelse för att synliggöra miljöproblemen i haven.234 I Norge påpekade fiskarna sin
oro över oljeindustrins negativa följder. Detta ledde till ett samarbete mellan fiskarna,
oljeindustrin och myndigheterna.235
Fiskarna är inte och har aldrig varit en homogen grupp. Konflikter har funnits och finns
mellan yrkesfiskets intressen och fritidsfiskets och sportfiskets intressen. Handredskapsfiskets
begränsning är en aktuell och omdiskuterad fråga som bör nämnas. Problemet med
husbehovsfisket är svårigheten att bedöma om detta fiske beskattas som det ska.236 I slutet av
år 2002 var antalet yrkesfiskare i Sverige ca 2000 st. De som fiskar regelbundet på sin fritid
var ca 2,3 miljoner svenskar och denna kategori kunde delas in i sportfiske och
husbehovsfiske.237 Denna studie kommer dock inte att ta upp dessa aspekter ytterligare.238
De svenska yrkesfiskarna med stor fångstkapacitet har även haft och har ett väsentligt
inflytande över fiskeripolitiken. Det har varit denna grupp som haft störst lönsamhet inom
fisket.239 Sveriges Yrkesfiskares Riskförbund har haft ett stort inflytande på den förda
politiken i Sverige enligt utredningen. Makten över fiskeripolitiken sker mellan
Jordbruksdepartementet, Fiskeriverket och SFR.240
I Sverige ägs fiskefartygen och fiskeförtagen av de enskilda yrkesfiskarna och inte av
rederierna iland. Ett visst rederiägande kan förkomma i samband med trålfartygen. Varje
fiskare i Sverige är egenföretagare om han äger del i fiskefartyg eller redskap. Lottsystem
används för att dela inkomsten mellan fiskarna i fiskelaget. Inkomsten fördelas efter att de
gemensamma utgifterna först har betalats. Tumregeln som gäller är att båtägaren och fiskarna
delar inkomsten 50/50. Fiskarna delar därefter sin hälft lika mellan sig. 241
Fisket har varit en näring som gått tillbaka sedan efterkrigstiden, då sysselsättningen började
minska. Mellan åren 1945-1980 minskade kåren från 20 000 till 5 000, dvs. en minskning
med 75 %. Åren 1980-1997 minskade antalet ytterligare med 36 %. Fiskets roll är dock
fortfarande av stor betydelse för svensk ekonomi, med tanke på de arbeten näringen i sig
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genererar till kringliggande näringar.242 Det svenska fisket har blivit effektivare med färre
fartyg och fiskare som landar större volymer. 243
Rapporten Kustland tog skärgårdens historiskt kulturella värden och påtalade problemet med
en avfolkad kustbygd. När kustområdet avfolkas riskerar kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse, fyrar, sjömärken, bodar och lador mm att förstöras eller förvanskas i brist på
kunskap och bevarandeintresse. 244 SOU-utredningen från 2000 menade att det var en
förutsättning med bofast befolkning i skärgården för att bevara områdets natur- och kulturarv.
Samhället skulle kunna bidra till viss del för att utveckla ekonomin, men det var initiativkraft
som fanns bland de permanentboende var den avgörande drivkraften för att skärgården skulle
fortsätta att leva.245 Enligt utredningen var det av stor vikt att skärgårdsborna stöttades i
ansträngningarna att utveckla näringar och produkter.246 Senast år 2005 ska det finnas
strategier för hur Sveriges kust och skärgårds kulturarv och odlingslandskap ska kunna
bevaras och brukas.247
Ett intressant exempel på hur politiken genomförts är det långsiktiga projekt som startade nu i
maj 2003. Då startade arbetet med att återskapa kulturlandskapet i Gryts skärgård. För att
landskapet ska kunna var öppet behövs betande djur vid strandängar, skogar, öar och holmar.
Djuren behöver även skötsel under vintern och projektet som nu startat på Kättilö ingår i
Skärvårdsprojektet med syftet att bygga en modern ladugård på ön. Projektet utgår ifrån
förhoppningar om att brukarna ska få bättre möjlighet att skapa en god ekonomi i sina företag
och att denna satsning ska inspirera till liknande projekt i Östergötlands skärgård. Fiskarnas är
inte längre fiskare utan kulturvårdare. Projektet finansieras av WWF, Länsstyrelsen i
Östergötland och markägare från Kättilö, Gräsmarö och Fångö.248
Industrisamhället och dess urbanisering har lett till att människan avlägsnats från det ickeurbana. Detta i sin tur har påverkat vår relation till det icke-urbana som förändrats. De nya
relationer som uppstått mellan människor och det icke-urbana påverkar i sin tur kunskapen
och värderingen samt den politiska opinionen och dess beslut. Detta ses som en kulturell
förändring, vilket lett till nya sätt att betrakta det icke-urbana landskapet på. Vi får dock inte
glömma att det rurala synsättet kan vara mycket starkt lokalt.249
Även Grönboken 2001 Den sociala dimensionen av den gemensamma fiskeripolitiken
innefattade den utmaning som väntade då klyftan skulle minska mellan de negativa
konsekvenser som fleråriga förvaltningsplaner hade socialt, när fiskenäringen och
fiskekapaciteten skulle anpassas till de befintliga resurserna och de långsiktigt positiva,
biologisk och ekonomiska vinster som de fleråriga förvaltningsplanerna skulle bidra till. Det
var än så länge svårt att beräkna de regionala effekter på sysselsättning som
förvaltningsplanerna skulle ha. Sysselsättningen bedömdes att avta beroende av hur
omfattande förvaltningsplanerna blev och hur långt de sträckte sig. Varje region hade olika
förutsättningar till att skapa alternativ sysselsättning.250 Enligt kommissionens beräkningar
skulle högst cirka 28 000 yrkesfiskare, 11 % av den totala sysselsättningen till havs, att
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påverkas av dessa åtgärder. Handlingsplaner skulle utarbetas för att motverka de sociala och
ekonomiska konsekvenser av fiskets omstrukturering. 251
Kommissionen menade att fiskesektorn ännu hade särskilda egenskaper som försvårade en
tillämpning av vanliga ekonomiska villkor, så som fri konkurrens mellan producenter och
investeringsfrihet på kort sikt. Detta berodde på den obalans som fanns mellan fiskresurs och
fiskeflottans storlek och kapacitet och nationernas olika syn på behovet av statligt stöd till
fiskesektorn. Kommissionen hoppades att de gradvis kunde bli en förändring mot vanliga
ekonomiska villkor genom att problemet uppmärksammades.252

De miljömärkta varornas intåg på marknaden under 1990-talet,
konsumentmakten och den miljömärkta fisken
I detta avsnitt samverkar ekonomiska och sociala faktorer då samhällets konsumentperspektiv
belyses.
Becks individualiseringsteori menar att individer frigör sig samhället och reflekterar över sina
livsvillkor. Säkerheten i samhället löses upp och varje individ försöker att hitta sin egen
livsstil, livsform. Det är då som symboler ökar i värde för att känna tillhörighet och för att
visa vem man är. Detta i sin tur härleder Camilla Hermansson i sin avhandling Det återvunna
folkhemmet till utvecklingen av miljömärkta produkter i samhället.253 Hermansson diskuterar
marknaden vidare genom att hänvisa till Theodor Luke med resonemanget att det som är
drivkraften i utvecklingen är konsumtionen. Att konsumenterna vill vara miljövänliga ser
Luke som en del i det meningsskapande och identitetsskapande som sker i det
masskommunicerande samhället.254 Varje vara innehar ett symbolvärde när det
konsumeras255Markanden påvisar visionen av att vi ska konsumera oss bort från
miljöproblemen. Bara vi konsumerar rätt är det ingen fara. Faran som nyhetsjournalistiken
påpekar här är faran för vilseledande marknadsföring snarare än faran med ett överansträngt
ekosystem, vilket är kärnan. 256 Naturrelationen är enligt Hermansson ekonomiserad. Hoten är
identifierade och lösningarna finns, om inte upptäcks de snart. Nyhetsjournalistiken andas
optimism. Hermansson hänvisar till Timothy W Luke då denne menar att det omedelbara
ekologiska medvetandet bland människor saknas i det tekniska samhället. Exploatering sker
utan att ta hänsyn till de biologiska förutsättningar samhället i grunden vilar på. Detta sker
enligt Luke då människan inte har en lokal nära relation till naturen och då de ekologiska
förändringarna inte upplevs direkt.257
Säljaren av fisk ska kunna ge information till konsumenten så att han/hon kan göra ett bra och
aktivt miljöval. Enligt livsmedelslagen ska arten på fisken eller skaldjuret tydligt framgå. På
förpackad fisk ska det också finnas varubeteckning, ingredienser, bäst före datum, förvaring,
samt uppgift om tillverkare. Från 1 januari, 2002 gäller dessutom ett nytt EU-direktiv som
innebär att alla fisk- och skaldjursprodukter som saluförs inom EU måste märkas med
artnamn. Det ska även framgå om de är fiskade i sötvatten eller i havet och i så fall i vilket
havsområde, alternativt var de har odlats. Marine Stewardship Council är en internationell
stiftelse baserad i London som miljömärker vildfångad fisk och fiskprodukter. De har tagit
fram regler för hur ett uthålligt havsfiske som bevarar mångfalden, produktiviteten och de
ekologiska processerna i havet ska bedrivas. Bland annat måste man minimera bifångsterna
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och ha goda arbetsförhållanden ombord. För att få använda MSC: s märke på fisk- och
skaldjursprodukter måste fisket ske enligt deras principer och kriterier. En oberoende part
genomför själva certifieringen. Vilket fiske som helst i världen kan ansöka om MSCcertifiering. Om fisket godkänns kan fångsten sedan märkas med MSC: s symbol. Sex olika
fisken runt om i världen har redan godkänts och många fler är på gång. MSC-märkta
fiskprodukter finns ännu inte på den svenska marknaden. I Sverige är KRAV ett
certifieringsorgan för ekologisk produktion och är ett av nära 200 kontrollorgan som är
anslutna till International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Den som
följer KRAV: s regler och låter sig kontrolleras av KRAV får använda KRAV-märket när de
marknadsför sina ekologiska produkter. I slutet av 1990-talet utvecklade KRAV och dess
norska systerorganisation Debio regler för odling av laxfiskar. Reglerna styr bland annat
odlingens placering och vilken utrustning som kan användas. Fisken får inte vara genetisk
modifierad. Redan i december 2000 kunde man köpa svensk KRAV-godkänd regnbåge och
nya produkter är på väg.258
I propositionen 1997/98 påtalades konsumenternas ökade intresse för miljömärkta produkter.
Myndigheter, fiskerinäringen, producenterna, intresseorganisationer och konsumenter
diskuterade nu frågan om miljömärkning av fisk.259 Grönboken lyfte fram att kommissionen
hade som mål att ganska snart starta en debatt om ekologisk märkning av fiskprodukter.
Metod med märkning skulle främja fiskets hållbarhet där konsumenten skulle kunna göra
medvetna val. Information skulle finnas om produktens inverkan på miljön eller hur
situationen var i det beståndet den fiskats från.260
Områdesmärkning av fisk har inletts som berättar var den är fångad. Detta för att
konsumenten ska kunna välja. Arbete pågår även att grundmärka fisk genom att försöka
lokalisera vilket redskap den har fiskats med, om det var skonsamt fiske, eller icke skonsamt,
om det fiskats på ett bestånd som är på neråtgående eller är det på ett bestånd som är väl
förvaltat. Sverige har ett ganska stort industrifiske och inom EU är det främst Danmark och
Sverige som fiskar till industrin. Industrifisket fiskar arter som inte går att avsätta till direkt
mänsklig konsumtion. Fisken används till framställning av fiskmjöl och olja. Fiskmjölet
används till bland annat laxuppfödning, då konsumenterna föredrar att äta lax.261
Konsumenternas fiskintresse har minskat enligt ESO utredningen. Utredningen påpekade att
detta främst berodde på miljögifterna i fiskens fett. Under 1990-talet skedde en minskning av
samtliga fiskprodukter, trots att kampanjer genomförts av både Fiskeriverket och Svensk Fisk
fortsatte trenden nedåt. 262

Politiska faktorer
Politiska beslut är ofta involverade med ekonomiska beslut, så det kan bli problematiskt att
särskilja på ekonomiska och politiska faktorer som påverkat fiskets utveckling. Även de
sociala och ekologiska aspekterna samverkar i de två ovan nämnda. I detta avsnitt studeras
hur politiken uppfattat naturresursen fisk och fiskerinäringens situation genom de beslut som
fattats och de lagar som stiftas. Olika åtgärdsformer och internationellt samarbete för att
förbättra torskens situation i Östersjön kommer att ingå i detta avsnitt.
De överträdelser som skett och de påföljder överträdelserna medfört behandlas i slutet av det
politiska avsnittet.
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Materialet kommer att redovisas i kategorierna; strukturpolitik, internationellt samarbete,
EU:s gemensamma fiskeripolitik och fisket och miljöpolitiken.

Strukturpolitik
SOU 1977 om Fiskerinäringen i framtiden betonade fiskeripolitikens mål där marknads- och
strukturpolitiska åtgärder skulle skapa en stabil ekonomi inom fisket och där fisket var
anpassat till avsättningsmöjligheterna på den svenska markanden och på exportmarknaden.
Fångststorleken skulle bestämmas av fisktillgången och möjligheterna till lönsam avsättning
av fångsten med hänsyn till sysselsättningskravet i de regioner fisket var av stor betydelse.
Konsumenterna skulle erbjudas varor till rimliga priser och fiskerinäringen skulle ha
ekonomisk standard som var jämförbara med likartade näringar.263 I de fiskeripolitiska målen
från SOU 1977 hade miljöaspekten en undanskymdplats. Det centrala för politiken var att
effektivisera fiskerinäringen och den oro som fanns överbeståndssituationen grundades till
stor del på oro över de ekonomiska konsekvenser den utvecklingen skulle medföra.
För att ändå försöka förhindra överfiskning och att hjälpa överfiskade bestånd att återhämta
sig kom berörda länder runt Östersjön överens om fångstbegränsning. SOU 1977 betonade att
det var av stor vikt att fiskeflottans fångstkapacitet var anpassad till fiskresursen. Samtidigt
föreslog fiskerikommittén att det statliga stödet till fisket skulle öka väsentligt. Detta för att
skapa trygghet för dem som var sysselsatta sinom fisket. Detta förslag blev motsägelsefullt, då
fångstkapaciteten skulle begränsas samtidigt som försörjningen inom fisket skulle tryggas
genom ökat statligt stöd.
Det var viktigt att avgränsa yrkesfisket från annan form av fiske, kommittén föreslog därför
att en särskild licens skulle utfärdas för de som var yrkesfiskare.264 Syftet var att urskilja vilka
som yrkesfiskade, då det statliga stödet grundades på att fiskaren innehavde licens.
Utredningen från 1977 bedömde även att fångsterna av torskfisk, enligt fiskeristyrelsens
bedömning, kunde ökas avsevärt. I Östersjön skulle uttagen av torsk i svenskt fiske kunna öka
med drygt 20 000 ton. Fiskeristyrelsen grundade sin bedömning på den utvidgade svenska
zonen som skulle bidra till ökade fångster.265 Utredningen från 1977 var dock medveten om
att det rådde stor osäkerhet för flera viktiga fiskebestånd. Det bedömdes som sannolikt att
fisket i alla viktiga havsområden skulle komma att begränsas de kommande åren för att
skydda bestånden från överfiskning. Enligt Fiskeristyrelsens bedömning fanns det endast
möjlighet till ett ökat fångstuttag i Östersjön. Kommitténs förslag var att målet för
fiskeripolitiken borde vara att skapa förutsättningar för en effektiv och bärkraftig fiskerinäring
som skulle ge arbete inom näringen och god försörjning och trygghet i tillvaron.
Fångststorleken borde bestämmas av möjligheterna till lönsam och stabil avsättning samt med
hänsyn till sysselsättningskravet samt med hänsyn till de gränser som fisketillgången satte för
uttaget.266Stödet till fiskets rationalisering borde ökas väsentligt med syfte att förnya och
effektivisera fiskeflottan.267
Trots förhoppningar om att ett ökat fiskeuttag i Östersjön skulle förbättra näringens ekonomi
krävdes kraftigare insatser. Med en allt effektivare fiskeflotta i länderna kring Östersjön blev
det allt viktigare att slå vakt om det nationella fisket. Detta ledde till att Sverige
rekommenderades följa den internationella utvecklingen och utvidga den svenska fiskezonen i
Östersjön från och med 1 januari, 1978. Utredningen menade att genom att utvidga zonen
skulle det svenska fisket få större fångstmöjligheter och även ett större ansvar för de bestånd
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som fanns inom den svenska zonen.268 Mittzonsgränsen utflyttning ser Kåmark som en viktig
del av den internationella fiskepolitiken, där Sverige deltog genom att utvidga fiskegränsen i
Östersjön 1/1 1978. Utvidgningen innebar att fisket fick både större fiskevattenstillgång och
ett större ansvar att förvalta bestånden. Innan fiskegränsutvidgningen hade Sverige bara
ansvarat för området ut till territorialgränsen, först fyra mil och sedan utökades området till 12
mil. När den svenska gränsen flyttades ut till mittlinjen ökade ansvarskänslan för
förvaltningen av bestånden. Förhandlingar inleddes därefter för att få tillstånd att fiska i
varandras fiskezoner, så att nationen inte blev knuten till sin zon. Sverige började förhandla
med Sovjetunionen och Polen om att få fiska i varandras områden de arterna respektive nation
var intresserad av. Varje år förhandlade man om de fiskerättigheter som nationernas flottor
skulle ha tillgång till i de olika nationernas vatten. Sverige har behållit sitt avtal med Polen
även efter EU-inträdet, dock förhandlar kommissionen tillsammans med Sverige.269 Enligt
Kåmark på Fiskeriverket har den svenska fiskepolitiken utvecklats från ett nationellt tänkande
till internationellt tänkande.270
I samband med att nationerna kring Östersjön beslutade att utvidga sina ekonomiska gränser
efter mittlinjeprincipen uppstod konflikt mellan Sverige och Sovjetunionen om vattenområdet
öster om Gotland. Eftersom oenighet rådde vem som ägde vattnet rådde internationella
bestämmelser. 271 Den vita zonen var ett mycket stort område av Östersjön, ca 3,5 % av
Östersjön. 272Sverige ansåg att man skulle dra gränsen från Gotland och, Sovjetunionen tyckte
att Gotland inte skulle räknas, utan gränsen skulle dras från den svenska fastlandskusten.
Mellan den svenska mittlinjen och den ryska mittlinjen blev det ett ingenmansland, en så
kallad vit zon. 273 Mellan åren 1984-1989 fångades ca 43 000 ton torsk per år i den vita zonen,
eller närmare 20 % av Östersjöns totalfångster. 274
Politiskt fick frågan om den vita zonen relativt stor uppmärksamhet. Det var oroande att fisket
i detta område kunde bedrivas så gott som oreglerat. En motionär i Sveriges riksdag
betecknade fisket i den vita zonen för rovfiske, vilket var särskilt allvarligt eftersom området
var ett torskens viktigaste reproduktionsområden i Östersjön. Motionens förslag var att tills
överenskommelse nåtts skulle området vara en s.k. vit zon, fredningszon där fiske inte fick
bedrivas.275 Även i motionen U527 från 1986/87 återkommer det bekymmersamma läget
gällande fisket i den s.k. Vita zonen. Problemet var att fisket bedrevs helt oreglerat i detta
vattenområde som var fyra gånger Gotlands storlek ungefär. Torsken hade blivit alltmer hotad
av detta hårda fiske och läget var bekymmersamt menade motionen. Denna uppfattning
delades av fiskarna själva som av svenska och internationella forskare. Blekinges fiskeindustri
var starkt beroende av torsken och en socialdemokratisk motionär oroade sig över
utvecklingen att flera nationer fiskade mycket i den vita zonen. 276 Här ses den betoning som
politiskt fanns på industrins och ekonomins behov när oron över torskens beståndssituation
diskuterades.
Motionen påpekade hotet att om beståndet försvann skulle det kunna dröja mycket lång tid
innan det var återuppbyggt igen. Sveriges fiskares riskförbund hade i sin
regeringsframställning betonat att Sverige måste hävda sin rätt. Kunde man inte komma
överens, skulle det enligt fiskarna inrättas en grå zon som gav svenska och sovjetiska fiskare
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fiskerätt i området. Motionären hävdade även att fiskarna tagit upp frågan om inte fisken i den
vita zonen borde fredas från allt fiske med tanke på det viktiga reproduktionsområde det var
för torsken. En sådan fredning skulle troligen medföra ett bakslag även i den svenska
fiskenäringen, särskilt för fisket på Gotland och ostkusten. En eventuell fredning skulle vara
starkt begränsad i tid och omfattning för att det inte skulle medföra alltför stora effekter på
fiskenäringen.277
Sverige och Sovjetunionen kom överens 1988 och delade upp den vita zonen i först en gråzon
och därefter en nationell zon samma år. Den gråa zonen innebar att Sverige och
Sovjetunionen hade bestämmanderätt över zonen. Om andra nationer var intresserade av att
fiska i zonen var de tvungna att ha avtal med Sverige eller Sovjetunionen. Hade man ett avtal
med Sverige fick de fiska i den svenska delen av zonen och detsamma gällde för fiske i den
Sovjetiska zonen. 278
Att fisket förblev oreglerat ända fram till 1988 ledde till omfattande konsekvenser för fisket i
Östersjön. Konflikten ledde till att beståndsvården blev lidande som troligen fick
konsekvenser ända fram till idag på bestånden i Östersjön. Det viktiga faktum att området var
och är ett av torsken viktigaste lekområden har förvärrat situationen för torsken ytterligare.279
Propositionen 1987/88 menade att orsakerna till torskbeståndens försämring var avsaknaden
av överenskommelse om detta fiske inom ramen för fiskerikommissionen i Östersjön. Sverige
arbetade vidare för att nå en överenskommelse gällande lax och torskfisket. Prisstödet till fisk
lämnades sedan 1 december, 1987 endast till fiskare som levererade till förstahandmottagare
som godkänts av statens jordbruksnämnd.280 Konsumtionsodling av fisk och skaldjur fortsatte
att öka. En förklaring till ökningen av matfiskodlingar var att antalet odlare ökade och att
etablerade odlare ökade sin produktion. Även denna gång föreslogs att fiskevården och fiskets
rationalisering skulle få fortsatta insatser nästkommande budgetår.281
Trots att torskfångsten sjunkit bedömde propositionen 1986/87 att torskens situation skulle
komma att bli gynnsam de kommande åren. Även konkurrensproblemet för de svenska
yrkesfiskarna var ett bekymmer för regeringen, då de var utsatta för hård konkurrens från
andra länders fiskenäringar. För att effektiviteten skulle öka och det svenska fisket skulle
kunna svara mot konkurrensen behövdes enligt propositionen rationalisering. Denna
rationalisering skulle öka de svenska yrkesfiskarnas möjlighet att hävda sig internationellt.282
Trots att torskfångsterna minskade var tilltron stor att fångstvolymerna skulle kunna behållas
på samma nivå som tidigare. Rationaliseringen skulle bidra till att upprätthålla den svenska
fiskeflottans fångstkapacitet och även upprätthålla flottans konkurrensmöjlighet.
Sverige borde enligt staten inte fiska fiskeslag som långsiktigt blev billigare att importera.
Stödet till sillfisket stred mot detta synsätt. Inkomstmålet förutsatte enligt utredningen att
fisket bedrevs rationellt. Det goda torskfisket i Östersjön hade inneburit att prisstödet till
fartyg under vårmånaderna varit obetydligt. Senare delar av året hade fisket ägnats åt
olönsamt sillfiske, vilket hade lett till ökat prisstöd. Svårigheten hade varit att ange kraven för
vad som skulle betraktas som rationellt. Det ledde till svårigheter att göra rättvisande
jämförelser med andra grupper inom areella näringar.283
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Fiskeripolitikens övergripande mål år 1989 bestod av följande delar; Produktionsmålet
Som innebar att fisket skulle vara lönsamt så att en stabil avsättning kunde ske,
avsättningsmöjligheten skulle vara avgörande för fångsternas omfattning, dock skulle
fångstuttagen ske inom gränsen för vad en ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna
medgav. Fisket inriktning borde i möjligaste mån anpassas till efterfrågan inom landet och en
balans mellan efterfrågan och tillgång borde eftersträvas.284 Effektivitetsmålet innebar att
fiskerinäringen borde arbeta så rationellt och effektivt som möjligt för att kunna förena
inkomstmålet med det konsumentpolitiska målet. Inkomstmålet syftade till att de som
arbetade inom yrkesfisket skulle ha möjlighet att kunna uppnå en likvärdig ekonomisk och
social standard som andra grupper inom likartade näringar. Det regionalpolitiska målet
innebar att en avvägning av fiskets omfattning och inriktning skulle ske med hänsyn till
kravet på sysselsättning i kust- och skärgårdsområdena. Dock fick inte företag uppstå i dessa
områden om de saknade förutsättning att bedriva rationellt fiske.285 Det sista målet
Konsumentmålet innebar att konsumentens tillgång på fisk av god kvalité skulle finnas till
rimligt pris.286
Enligt utredningen 1989 påtalade fiskarna en tydlig oro för vad en ytterligare vikande
sillmarknad skulle få för konsekvenser. Faran menade de var att en totalkoncentration på
torskfiske skulle bli resultatet vilket i sin tur skulle hota torsken bestånd kraftigt. Enligt
fiskarna behövdes prisregleringssystemet för att skydda torskfisket som utan systemet skulle
bli oskyddat.287
Staten menade att det svenska fisket hade en god, men något sårbar fiskeresurs och att
fiskenäringen var inne i en omställningsfas. Detta pga. förlusten av de traditionella
fiskeområdena i Nordsjön. Sverige hade 1989 en stor nettoimport av fiskprodukter, men
begränsad export till EG markanden. EG hade infört tariffer och annat skydd mot den svenska
fiskeexporten. Därför menade staten att det var av stort intresse att få till stånd största möjliga
frihet från tullar och handelshinder.288 Fiskerinäringen har inte och kommer troligen inte
enligt utredningen att acceptera en övre prisgräns på fisk, vilket skulle skydda
konsumentintresset om det fungerade. Då detta inte fungerar blir konsumentmålet en illusion
enligt utredningen.289
Förklaringen till fokuseringen på inkomstmålet var enligt utredningen från 1989 problemet
med normprisreglering. Normprisregleringen hade bidragit till en stark fokusering på
inkomstmålet än vad som varit avsikten. Detta hade lett till att fisket avskärmats från
marknadens efterfrågan. Utredningen förutspådde att EFTA – överenskommelsen skulle
förändra fiske rejält och fiskets konkurrensförhållande de följande åren. Det var dock viktigt
att fisket hölls inom de biologiska ramarna, men detta behövde även ske på annat sätt än
genom yrkesfiskarlicensieringen.290
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För att anpassa det svenska fisket till internationella förhållanden föreslog utredningen att
normprissystemet skulle avvecklas och prisregleringsavgifterna from 1/7 1990.291 Istället
skulle ett nytt lägstprissystem inrättas som följde världsmarknadens lägstapris. Systemet
föreslogs gälla sill och strömming, men vid behov även andra fiskeslag.292
Utredningen föreslog att strukturstöd för fiskerinäringen som omfattade investeringsstöd och
omställningsstöd skulle införs från och med 1/7 1990. Investeringsstöd borde i större
utsträckning gå till det småskaliga kustnära fisket i framför allt de regionerna med vikande
sysselsättning. Utredningen påtalade att strukturplaner borde upprättas av fiskeristyrelsen och
jordbruksnämnderna för att ange ramarna för det framtida fiskets storlek och inriktning.293
Jordbruksministern Hellström anförde i en proposition 1989/90 att den svenska fiskenäringen
genomgått stora förändringar de senaste åren. Trenden hade varit en utveckling mot starkt
internationellt beroende. Genom EFTA- avtalet angående frihandel med fisk och marina
produkter krävdes det förändringar i den svenska fiskeripolitikens medel. Förändringarna som
behövs i den svenska politiken skulle hålla samma takt som andra länders fiskeripolitiska
förändringar. Det svenska fisket var i behov av strukturomvandling. Sillen var mycket svår att
avsätta, den odlade laxen konkurrerar med den fria och fiskmjölskonsumtionen hade minskat.
Det var enligt proposition angeläget att denna strukturomvandling inte fördröjdes.294 Dock
kunde inte en fullständig framtida fiskepolitik framläggas 1989/90, då det pågick
handelsöverläggningar och resultat inte var fastställt295
Utvecklingsmöjligheter för det svenska Östersjöfisket studerades 1997 av Fiskeriverket
tillsammans med berörda länsstyrelser och fiskets organisationer. Målet var att utveckla ett
hållbart och rationellt fiske med kort avstånd mellan konsumenten och fångsten med en
hantering som ger största möjliga ekonomiska vinst av resursen. En utvecklingsmöjlighet var
att omstrukturera sill/strömmingsfisket och skarpsillsfisket från ett riktat foderfiske till att bli
ett fiske för mänsklig konsumtion. Till detta skulle mottagningsanläggningar behövas som
skulle förädla den landade fisken, i första hand till konsumtion, gick inte det skulle det bli
foder. Genom strukturmedel från Fiskeriverket skulle detta kunna genomföras. Hittills hade
investeringsviljan på ostkusten var relativt låg jämfört med västkusten. I framtiden förväntas
Östersjöfisket få en ökad betydelse genom nya marknader i Ryssland och Baltstaterna. 296
Enligt ESO utredningen präglades 1990-talets politik av samförstånd om inkomstmålet och
produktionsmålet. Det fanns en politisk enighet om att ett svenskt fiske behövdes och det även
skulle vara så stabilt som möjligt. Även den svåra regionala situationen för fisket på ostkusten
uppmärksammades. De målen som fick mindre politiskt intresse var konsumentmålet och
effektivitetsmålet. Tyvärr menade ESO utredningen, hade konsumentmålet blivit ett
produktionsmål där konsumenterna skulle köpa svensk fisk. Effektivitetsmålet kunde inte
uppfyllas politiken då politiken inte förespråkade konkurrens inom fiskeflottan, en flotta som
var subventionerad och hade förmånliga skatteregler och bidrag. Om konsumentmålet skulle
ha gynnats skulle det ha inneburit att billigare utländsk fisk pressade priserna på den svenska
marknaden.297 Vidare påpekade utredningen att allmänpolitiken i Sverige inte intresserat sig i
fiskeripolitiken, detta i sin tur möjliggjorde ett starkt inflytande för särintressena som inte
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gynnade allmänhetens intressen. 298 Utredningen ifrågasatte även om en så pass liten näring
som fiskenäringen verkligen behövde ett eget verk, Fiskeriverket. Kontrollverksamheten
borde kunna effektiviseras menade utredningen.299

Fisket och miljöpolitiken
Enligt Hajer skedde en internationell omsvängning under 1980-talet från att skydda naturen
som en skatt till att skydda den som resurs, vars tillgång var tvungen att vara varaktig. Ett
större miljömedvetande kommer fram i fiskepolitiken under 1980-talet tillsammans med en
ökad oro över miljöns och fiskens hälsotillstånd. De sjunkande fångsterna var oroande både
biologiskt och ekonomiskt. Genom att länka varaktighet till utvecklingsbegreppet, skedde en
förflyttning från naturen till utvecklingen. Naturen som kapital återinfördes och kunde
jämföras med ekonomiskt kapital.300
I propositionen från 1986/87 slogs det fast att grunden i den svenska fiskepolitiken var att
vatten och fisktillgångarna skulle förvaltas så att långsiktigt medverkade till
livsmedelsförsörjningen. Torskfångsten belystes särskilt, då den hade brutit mönstret att ökat
till att istället börja alltmer sjunka. Fångsten 1985 var 61 000 ton med ett värde på 254
miljoner kronor. I rapporten bedömdes torskfångsten för år 1987 att bli 54 000 ton. En
andledning till minskningen var enligt propositionen att torskbeståndet i Östersjön
försvagats.301 Under 1980-talets mitt sker ett trendbrott i torskfisket. Åren innan hade
fångsterna varit relativt höga med viss variation. Efter rekordåret 1984 då 444 000 ton torsk
fiskades i Östersjön avtog fångsterna successivt. Se TAC statistiken på sidan 60.
I svenska författningssamlingen från 1987 tillkom lagen om hushållning med naturresurser
m.m. Lagen slog fast att mark, vatten och den fysiska miljön skulle användas så att en från
ekologisk, social, samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning kunde främjas.302
Vattenområden med betydelse för yrkesfisket skulle så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvårar näringens bedrivande.303
I en motion från socialdemokraterna 1988/89 påpekades att ett omfattande trålfiske hade
etablerats i norra Bottenhavsområdet under våren och försommaren 1987. Kustbevakningen
beräknade antalet trålare till ca 70 stycken. Problemet med trålning var att torsk i alla
storlekar fångades till skillnad mot vid nätfiske. Främst trålare från västkusten och sydkusten
fiskade i norra Bottenhavet. Då det i Bottenhavet inte vetenskapligt fastställt att romkläckning
förekom där, var havsområdet beroende av nykläckta yngel från Östersjöns lekområden.
Bottenhavets fiske var därför mycket sårbart om inflödet av torskyngel av någon anledning
minskade kraftigt eller upphör helt något/några år. Bottenhavets lokala fiske var nu hotat och
torskfisket hade mer än halverats 1988 trots vissa försök till förbättringar. Västernorrlands
kustfiskares inkomst grundades till 70 % av torskfisket och de upplevde nu en situation av
katastrofala mått. Motionen menade att det enda sättet att återuppbygga torskbeståndet i
Bottenhavet var genom torsktrålfiskeförbud. Detta skulle förhoppningsvis leda till att
torskfisket med garn skulle kunna återupptas om några år304.
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Propositionen från 1989/90 slog fast att ett framtida rationellt fiske måste bygga på
ansvarsfull hushållning med fiskbestånden.305 Yrkesfiskarlicensen borde behållas enligt
utredningen och även vara en förutsättning för att få tillstånd att fiska i annat lands fiskezon.
Yrkesfiskarlicens skulle även fortsättningsvis endast ges till fiskare som var beroende av
fisket för sin försörjning av avgörande betydelse.306Propositionen påpekade vidare att
konsumentmålet inom fiskeripolitikens mål borde få en starkare ställning.307
I 1991: års författningssamling fastställdes nya mål för Fiskeriverkets verksamhet, en
verksamhet som bildades redan 1948. Verket skulle ansvara för en ansvarsfull hushållning
med fisktillgångarna för att dessa på lång sikt ska medverkar till livsmedelsförsörjningen och
välståndet. Fiskeriverket skulle skapa och medverka i att förutsättningar fanns för en
livskraftig fiskerinäring, underlätta fiskerinäringens anpassning utveckling på en fri marknad.
Verket skulle även medverka i internationellt arbete med fiskefrågor och i förhandlingar.
Allmänhetens fiskemöjligheter skulle ökas, god balans mellan yrkesfiskares och
fritidsfiskares intressen skulle skapas. Verket skulle främja forskning och utvecklingsarbete
inom fiskeområdet och arbeta för att ett rikt, varierande fiskbestånd behölls och att fisket
skedde ansvarfullt.308
Fiskeriverkets uppgifter blev att förvalta bestånden, säkra yrkesfisket sysselsättning och
tillgodose konsumenterna efterfrågan på fisk. Frågan är om dessa mål är förenliga.
Vid Riokonferensen 1992 om miljö och utveckling antogs att försiktighetsprincip, som
innebar att fisket skulle anpassas efter principen. Försiktighetsprincipen slog fast att ”Om det
föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av vetenskaplig
bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att hindra
miljöförstöring”. 309 Efter Rio fanns det enligt Hajer en politisk obeslutsamhet som berodde på
problemet med att begreppet hållbar utveckling satt fast i kulturens framstegstänkande. Detta
ledde till oförmåga att förändra fort och att tänka långsiktigt. Tron var stark att när problemen
väl var upptäckta och identifierade kunde de lösas inom vetenskapens och teknikens ramar. 310
Den ekologiska moderniseringen vill inte Hajer se som ett paradigmskifte, utan snarare är den
en ny innovativ kraft som skakat om i samhället.311
Konventionen om biologisk mångfald som kom efter Rio syftade till att bevara den biologiska
mångfalden, skapa långsiktigt utnyttjande av mångfaldens resurser och till en rättvis
fördelning av de genetiska resurserna. Fiskeriverket utarbetade en aktionsplan för att bevara
den biologiska mångfalden inom fisket. Även andra hot som försurning, övergödning,
tungmetaller, organsiska miljögifter lyftes fram. Regeringen såg denna aktionsplan som
vägledande i framtidens arbete med att bevara den biologiska mångfalden på fiskets område.
Regeringen ansåg att aktionsplaner var viktiga styrmedel för att uppnå miljöpolitikens mål
gällande bevarandet av den biologiska mångfalden.312
Konventionen satte snabbt spår i den svenska politiken. Den 11 augusti 1994 fick
Fiskeriverket i uppdrag att utarbeta en aktionsplan för biologisk mångfald gällande fisk. Detta
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var på uppdrag från regeringen som efter undertecknandet Rioavtalet från 1992 om biologisk
mångfald skulle uppfylla sitt åtagande.313
SOU - utredningen Svensk fiske från 1993 kom med bevarandeförslag i linje med Rioavtalet.
Förslaget innebar att begränsning av fångstansträngningarna borde få större utrymme i
regleringen av det svenska fisket.314 Om begränsningarna kompletterades till de nationella
kvoterna skulle det bli enklare att anpassa fångsterna till de biologiska förutsättningarna och
fångststopp och konkurrens om kvoter skulle undvikas. Ekonomiskt stöd förordades av
utredningen och skulle gå till fiskredskap med större selektivitet.315
Även propositionen 1993/94 betonades att begränsningen av fångstansträngningen borde
spela en större roll i regleringen av det svenska fisket. Först som ett komplement till
kvotsystemet för att därefter hamna i huvudfokus. Med detta system hoppades man att ett
fiskestopp kunna undvikas och fångsterna skulle anpassas till de biologiska resursernas
förutsättningar. Ekonomiskt stöd borde införas vid investeringar av redskap med större
selektivitet. Åtgärdsprogrammet för det kustnära fisket borde innefatta fiskevård,
beståndsprognoser, skattemässigt likställande mellan bensin och diesel, fiskeregler som
gynnar småskaligt yrkesfisket samt åtgärder för att underlätta yrkesfiskets tillgång till enskilt
vatten.316I propositionen framgick det att de flesta remissinstanser var positiva till någon form
av åtgärd som syftade till att begränsa fiskeansträngningen. Denna fiskebegränsning kunde
omfatta olika typer av åtgärder som syftade till att reglera tillträdet till ett fiske eller begränsa
vissa typer av fiske. Förutom kvotering var begränsande åtgärder krav på licens, skrotning av
fartyg, planerade stillaliggande med fartyg, reglerad fiskesäsong, fiskeförbud vissa
veckodagar, redskapsbegränsning, inrättandet av fredningsområde och krav på redskapens
utformning. Samtliga av dessa former av begränsningar hade tillämpats av myndigheter eller
av frivilligt åtagande från fiskets sida. Enligt utredningen var begränsning av
fiskeansträngningen det mest effektiva sättet att reglera fisket för att undvika fiskestopp och
för att fördela fisket jämnare över året. Denna begränsning främjar även att fiskeresursen
skyddades i ett långsiktigt perspektiv. Fiskeriverket borde få tillstånd att besluta om krav på
tillstånd för fartyg över viss storlek för yrkesmässigt fiske. Hänsyn borde även tas vid dessa
beslut om det fanns tillräckligt med fisk av den art de tänkt fiska enligt utredningen.317
Den nya fiskelagen från 1 januari, 1994 möjliggjorde begränsning av fiskeansträngningen
genom krav på licens för yrkesfiskebedrivande och genom begränsning av
redskapsanvändandet för fritidsfisket. Regeringens uppfattning var att det borde gå att ställa
krav på fartygstillstånd för att reglera den biologiska resursen. Fiskelagen borde kompletteras
med licenskrav för fartyg för yrkesmässigt fiske.318
Regeringen bedömde även att det yrkesmässiga fisket måste inrikta sig på fler arter en endast
en för att fisket skulle kunna bedrivas uthålligt. Det behövdes dock mer forskning kring detta
påpekade regeringen.319
Fiskeriverket fick genom författningssamlingen från 1994 möjlighet att besluta om
upprättandet av miljökonsekvensbeskrivning. MKB: n skulle göra det möjligt att bedöma
vilken inverkan en fiskemetod eller ett utsättande av en fiskart kunde ha på miljön. Den som
skulle använda metoden eller sätta ut fiskarten skulle upprätta och bekosta
miljökonsekvensbeskrivningen om Fiskeriverket beslutade detta. När beskrivning upprättades
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av Fiskeriverket fick verket besluta att den som skulle använda den nya metoden eller sätta ut
fisken, skulle betala en avgift som helt eller delvis motsvarade kostanden för beskrivningen
som Fiskeriverket genomfört. Vid bedömning av om den enskilde skulle svara för
kostnaderna för upprättandet av eller kostnaderna för miljökonsekvensbeskrivningen skulle
hänsyn tas till omfattningen av dennes verksamhet.320 Regeringen föreslog vidare att ansvarig
myndighet ska kunna ställa krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att möjliggöra
bedömning av vilken inverkan fiskemetoder och utsättande av fiskarter har på miljön. Dessa
MKB bör krävas av varje verksamhet inom fiskets område som mer eller mindre riskerar att
påverka miljön negativt.321 Dessa åtgärder skulle enligt propositionen 1993/94 stämma
överens med de åtaganden som medföljde efter RIO- mötet 1992 om hållbar utveckling och
Agenda 21 arbetet enligt utredningen. För att fiskbeståndet ska kunna bevaras behövs ett
balanserat nyttjande med de befintliga resurserna. Fiskets fångster behöver selekteras för att
minska oönskade bifångster.322
Miljöförstöringen sågs som ett allvarligt hot mot fisket enligt propositionen 1997/98, då den
minskade tillgången på fisk och även gjorde fisken olämplig som föda. Det blev därför enligt
propositionen från 1997/1998 av stor betydelse att bevara och återställa miljön i hav, sjöar och
vattendrag. I Östersjön sågs det allvarligaste hotet vara övergödningen och de miljögifter som
skulle kunna störa reproduktionen. Kombinationen med för stort fiskuttag tillsammans med
dålig syretillgång hade reducerat torskbeståndet påpekade propositionen.323
Eftersom torskbeståndens situation inte förbättrats nämnvärt påtalade regeringen
återigen i propositionen 1997/98 att fisket måste bedrivas på ett hållbart sätt i Sverige och i
världen, så att fisk skulle fortsätta vara ett billigt och näringsrikt livsmedel för kommande
generationer. Det var fiskeripolitikens uppgift att säkra och ansvarsfullt förvalta bestånden
genom förbättrad övervakning och kontroll. Fiskeripolitiken skulle även bidra till att selektiva
redskap användes i större utsträckning som minskade bifångsterna och kasseringen av dessa.
Regeringen påtalade även att en minskning av de produktionshöjande subventionerna skulle
minska för att balans skulle uppnås mellan fiskekapacitet och ett långsiktigt nyttjande av
resursen. 324 Inom världsfisket hade fiskebeståndens läge förvärrats sedan 1970-talet. En stark
indikator på detta enligt propositionen var den kraftiga ökningen av de totala fångsterna under
1950-1960-talen. Därefter hade fångsterna avtagit trots att kapaciteten inte hade avtagit.
Orsaken till denna utveckling var de direkta och indirekta subventioner som medverkat till att
öka kapaciteten och fångsansträngningarna istället för tvärtom. Det småskaliga fisket var på
tillbakagång i världen trots att målsättningen var det omvända.325 Flera av fiskebestånden i
och runt Sverige var hårt utnyttjade och flera av dessa var hotade. Om fisketrycket inte
förändrades fanns risken att flera bestånd kollapsade, då antalet lekmogna fiskar blev för få.
Flera faktorer påverkade fiskebestånden, men det var endast själva fiskande i sig som kunde
påverkas.326
För att miljöarbetet på fiskets område skulle gå framåt krävdes att sektorsansvaret fungerade.
Enligt regeringen var det varje sektors ansvar att förhindra att nya miljöskador uppstod och att
lösa de redan existerande problemen. Det utvidgade sektorsansvaret var en gemensam
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angelägenhet för både myndigheter och näringssidan. Det var viktigt att miljöhänsynen
integreras i alla sektorer och att ekonomiska överväganden sammanvägs med miljöhänsynen i
planering och beslutsfattande.327 Fiskeriverket och andra centrala myndigheter hade det
formella sektorsansvaret och Fiskeriverket skulle vara pådrivande gentemot aktörerna i
fiskesektorn. Detta ansvar innebar för Fiskeriverket att de skulle följa och utvärdera
utvecklingen på miljöområdet inom sektorn samt att stöda sektorn miljöarbete. Mål, riktlinjer
och styrmedel skulle utarbetas av Fiskeriverket och därefter hade verket ansvar för att
åtgärderna genomfördes i enlighet med verkets aktionsplan. 328
1999 fastställde riksdagen det femte miljökvalitetsmålet för Östersjön och Västerhavet. Målet
var att uppnå en hållbar och långsiktig förmåga till produktion och bevarande av den
biologiska mångfalden. Kust och skärgård skulle ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden och natur- och kulturvärden. Den hållbara utvecklingen skulle även ingå i
näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård. Miljökvalitétsmålet
innebar att belastning av näringsämnen, föroreningar och fysisk påverkan inte skulle försämra
förutsättningarna för den biologiska mångfalden eller produktionsförmågan i den marina
miljön. Näringar som fiske, sjöfart och annat nyttjande av hav och kust skulle ske med hänsyn
till vattenområdets produktionsförmåga. Ingen introduktion av främmande eller genetiskt
modifierade arter som kunde hota den biologiska mångfalden får ske. Människan skulle inte
orsaka massförekomst av växtplankton och människans påverkan skulle inte försämra
utbredningen av artantal av växter och djur. Djuptångbältena i Östersjön och Västerhavet hade
återhämtat sig i skärgårdarna enligt Naturvårdsverket. Det skulle vidare enligt riksdagens mål
vara ytterst sällsynt med syrebrist som orsakats av människan genom övergödning. Detta var i
korthet det femte miljökvalitetsmålet som ska uppnås inom en generation.329
Hållbar utveckling definierades i rapporten som en samhällsutveckling som tillfredställde
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina
behov. Målet var en social acceptabel samhällsutveckling med god livskvalité för alla
människor.330
Generationsmålet innebar att det till nästa generation ska kunna överlämnas ett samhälle, där
de stora miljöproblemen är lösta och där påverkan på hälsa, miljö, natur- och kulturresurserna
har nått en hållbar ekologisk nivå år 2020.331
Delmål fyra som rör användning av havets levande resurser för en långsiktig
produktionsförmåga och bevarandet av den biologiska mångfalden ansvarar Fiskeriverket för.
Detta innebar att fisket skulle bedrivas ansvarsfullt i enlighet med försiktighetsprincipen.
Fiskets bedrivande skulle inte påverka fiskens, blötdjurens och kräftdjurens naturliga
utbredningsområden eller skapa skador på det marinekologiska arvet. Bifångsterna skulle
minimeras och utsättning av fisk skulle ske med hänsyn till de skyddsvärda
vattenområdena.332 Naturvårdsverket betonade i sin rapport vikten av internationellt
samarbete för att skapa balans mellan uttaget av fisk och fiskens reproduktion i Östersjön och
Västerhavet. Miljömålen Giftfri miljö och Ingen övergödning måste uppfyllas tillsammans
med målen för hav och kust, då dessa mål rör de kanske största problemen i havet.
Naturvårdsverket bedömer dessa mål som mycket svåra att uppnå till år 2020 gällande
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havsmiljön.333 Ett problem med målen som Naturvårdsverket påpekade, var ambitionen att
undvika för många delmål, detta ledde till att delmålen blev stora och övergripande.334
Vidare betonade Naturvårdsverkets rapport att det allvarligaste miljöproblemet för Östersjön
var övergödningen. De ansåg även att de höjda halterna av organiska miljögifter och
tungmetaller var mycket oroande. Östersjöns halter av miljögifter i bottensedimentet var
mycket högre än Västerhavets. Verket påpekade också att torskmängden minskat i båda haven
som en följd av överfiske. I Östersjön hade överfisket även reducerat förekomsten av vildlax.
Näringskedjan i haven påverkade då rovfiskarna minskar i antal.335
Naturvårdsverkets rapport från 1999 betonade behovet av att vidga fiskeriforskningen, då den
tyvärr inom ICES koncentrerats till de kommersiellt viktigaste arterna. Om Sverige skulle
uppnå målet med ett hav i balans krävdes kunskap om de övriga fiskarterna. Även modeller
behövdes för att sammanväga de faktorer som spelade in vid bedömningar av miljörisker vid
alltför intensivt fiske. År 1999 var kunskapen begränsad om kustbestånden och deras
utveckling, detta medförde att resursförvaltningssystemet hade stora brister. Naturvårdsverket
menade att det behövs modeller för hur hushållningen med fisk borde ske samt att
utvecklingen av selektiva redskap måste fortsätta.336
I SOU från 2000 med namnet Levande skärgård framlade utredningen att övergödningen var
den största enskilda faktorn som haft störst negativ inverkan på skärgårdens marina miljö.
Utredningen påpekade att den negativa utvecklingen pågått alltför länge och att kraftfulla
åtgärder skulle komma att behövas snarast. Internationellt och nationellt arbete för att stoppa
övergödningen behövde prioriteras. Stor vikt lade utredningen vid regionala och lokala
åtgärder.337
Fisk som fångas när förbud mot fiske efter arten råder, med redskap eller metod som inte är
tillåten för visst fiskslag, eller om den fånga de fisken inte uppfyller föreskrivet minimimått
ska genast släppas ut i vattnet om den inte ingår i den tillåtna bifångsten. Denna fisk får inte
heller föras in i landet, landas eller säljas. Sill/strömming får inte kastas över bord.
Fiskeredskap som används i Östersjön ska vara märkta och utmärkta i enlighet med
Fiskeriverkets föreskrifter.338
I mars 2002 pekade WWF ut de som de ansåg var ansvariga till fiskesituationen i Östersjön.
Enligt WWF var det fiskerinäringen, politiker, administrationen och de internationella
aktörerna som bar ansvaret. Naturresursperspektivet borde utgöra grunden för fiskenäringens
utveckling. Regeringarna måste inse att de vetenskapliga råden experter gav måste accepteras.
WWF önskade att EU: s grönbok skulle få stort gehör, att forskarnas råd skulle följas, att 21
km långa drivgarn i Östersjön skulle förbjudas och att en kriskommission för fisket skulle
tillsättas. 339
Som framgått av studien har politiken utvecklats mot ett större miljötänkande från 1970-talets
mitt fram till idag. Trots tydliga mål som borde ha förbättrat fiskesituationen har detta inte
skett. Det har vid flera tillfällen stannat vid ord och inte genomförts i handling. Till viss del
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har Rioavtalets åtaganden genomförts men det finns fortfarande flera att vidta. Efter det
miljöpolitiska avsnittet vänder vi nu intresset mot EU: s gemensamma fiskeripolitik.

Den gemensamma fiskeripolitiken
År 1995 blev Sverige medlem i den Europeiska Unionen. Det innebar att den svenska
fiskeripolitiken ersattes av gemenskapens fiskeripolitik.
Förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken gav bestämmelser för att EU: s
gemensamma fiskeripolitik skulle kunna genomföras i Sverige. Lagen innehöll tre huvuddelar
1) åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna, 2) strukturåtgärder för
fiskerinäringen och 3) marknadsreglering av fisk och fiskeproduktion. Den näringsidkare som
fiskade eller på annat sätt arbetade med fisk eller fiskeproduktion som omfattades av EU: s
förordningar, skulle lämna uppgifter om fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod och fångst.
Även tid och plats för fångsten skulle redovisas, samt omlastning, landning, inköp,
försäljning, import och export. Därutöver skulle andra förhållanden som var av betydelse för
tillämpningen av förordningen redovisas.340
Ett miljötänkande finns som vi kan se i den gemensamma fiskeripolitiken, vilket framgår i
den först huvuddelen där betoning var förvaltning och bevarande av resursen. Men tyngden
kom att hamna på de mer specifika målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Dessa
innebar att produktiviteten inom yrkesfisket skulle höjas, så att sysselsatta inom näringen
kunde uppnå bra levnadsstandard. Andra delmål var att skapa en stabil marknad, säkert och
jämt utbud samt skäliga priser och bra kvalitet av fisk. Dessa mål skulle uppnås genom
resursförvaltning, marknadsreglering och strukturåtgärder. Resurspolitiken och andelarna till
fisket baserades på traditionellt fiske, men hänsyn togs även till regioner som var särskilt
beroende av fisket. Marknadspolitiken inom EU för fisk var kvaliteten, storlek och vikt,
förpackning och märkning. Fisk som inte uppfyllde ställda krav fick inte säljas.
Medlemsländerna ansvarade för att kontrollera att detta uppfylldes. Strukturpolitiken syftade
främst till att genom nationella program stödja medlemmarnas fiskeflottor och främja
utvecklingen inom vattenbruket. I de svenska EU – förhandlingarna var det att stor vikt att
fullt ut bevara de traditionella fiskemönstren, införa EU: s marknadsorganisation för fiske och
vattenbruk samt inom ramen för EU: s fiskeripolitik behålla och utveckla regionalpolitiska
mål. Sverige framförde krav på fasta andelar av fiskeresurserna, avskaffande av tullar och att
få behålla det betydelsefulla foderfisket.
ESO utredningen påtalade att EU- medlemskapet medfört förbättringar för den svenska
fiskerinäringen. Förbättringarna var att fiskprodukter fritt fick exporteras till
medlemsländerna samt att Sverige införde EU: s fisketullar mot fiskprodukter från
världsfiskets utanför EU.341
EU – medlemskapet 1995 innebar för Sverige att nya vattenområden blev tillgängliga för
svenska fiskare, att fångster kunde landas direkt i viktiga hamnar inom gemenskapen och att
fångster tullfritt fick säljas i annat gemenskapsland. För att detta skulle fungera var det enligt
utredningen om Yrkesfiskets konkurrenssituation av stor vikt att samma villkor gällde för de
länder som i framtiden kommer att träda in i EU.342
I och med EU- medlemskapet kom mycket tid och kraft i Sverige att ägnas åt att införa och
genomföra den administration som medlemskapet innebar. Den gemensamma fiskeripolitiken
inom EU utvecklades och utvecklas ständigt. Sverige skulle nu som medlemsland vara med
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och påverka beslutens utformning. I Sverige var det Fiskeriverkets ansvar att genomföra de
krav som förordningen ställde på medlemsstaterna. Den gemensamma fiskeripolitiken
tillämpades endast inom yrkesfisket och geografiskt endast för marina vatten utanför
baslinjen. Detta innebär att Sverige med stort kust- och insjöfiske behövde en nationell politik
också för de delar av fisket som inte reglerades av EU: s gemensamma fiskeripolitik. De delar
av det svenska fisket som inte reglerades genom EU var det yrkesmässiga fisket innanför
baslinjen och i sötvatten samt fritidsfisket som bedrevs i både marina och söta vatten.343
Den 1 mars 1995 förändrades Fiskeriverkets organisation för att uppfylla de krav EU
medlemskapet medförde. Verkets miljöansvar fick även ett större utrymme. 344
Sverige hade skyldighet i och med EU inträdet att reglera fisket så att det yrkesmässiga fisket
inte påverkade förvaltningen av de resurser som omfattades av den gemensamma
fiskeripolitiken. FAO, Food and Agriculture Organization, gav riktlinjer för ansvarsfullt fiske
år 1995 som innefattade fiskets förvaltning, fiskets utövande, fiskodling, integrerade
utveckling av kustområden och fiskens hantering efter fångst. 345
Annan anpassning till den gemensamma fiskeripolitiken var ändringar i den svenska
fiskelagen som tillkom 1997/98 med syfta att uppfylla den gemensamma fiskeripolitikens
krav på att nationella åtgärder skulle skapas för att anpassa den svenska lagstiftningen till
gemenskapens beslut om satellitövervakning av fiskefartygen. De svenska bestämmelserna
om yrkesmässigt fiske borde anpassas till principen om etableringsfrihet inom gemenskapen.
Den sista åtgärden Sverige borde vidta var att ratificera avtalet om genomförandet av
bestämmelserna om från FN: s havsrättskonvention gällande gränsöverskridande fiskbestånd
och att införa för Sverige nödvändig lagstiftning med anledning av detta.346 Regeringen
föreslog även att uppgiftsskyldigheten i fiskelagen borde kompletteras, så att regeringen eller
berörd myndighet skulle kunna förskriva fiskefartyg att ha utrustning med automatisk
satellitövervakning. Skälen till detta regeringsförslag var gemenskapens fiskepolitik som
rörde kontrollen av fisket. Gemenskapen föreskrev att medlemsstaten måste upprätta ett
satellitbaserat kontrollsystem som möjliggjorde kontrollen av fiskefartygens position.
Systemet skulle kunna tillämpas from 30 juni, 1998 för fiskefartyg med längd över 20 meter.
Detta system kunde inte tillämpas på fartyg som fiskade inom 12 sjömil från flaggstatens
baslinje eller som aldrig var mer än 24 timmar till havs. Ekonomiskt stöd från gemenskapen
utbetalades för att implementera detta satellitsystem som var av tvång.347
Denna åtgärd var ett försök till att skärpa kontrollen av fisket inom gemenskapen,
satellitsystemets funktion kommer att behandlas i ett eget kapitel längre fram.
EU- medlemskapet hade visserligen medfört att Sverige fått del av bland annat EU: s
strukturfond, men medlemskapet hade även kostat.
ESO - utredningen påvisade att de svenska statsfinansiella utgifterna tredubblats sedan EUinträdet, detta trots att sysselsättningen inom näringen sjunkit. Det regionala direktstödet hade
gynnat västkusten, trots ostkusten svåra ekonomiska situation. Det storskaliga havsfisket hade
gynnats på kustfiskets bekostnad enligt utredningen.348
Den svenska tillämpningen av strukturpolitiken har inneburit att Sverige tilldelats 40 miljoner
ecu mellan 1995-1999. Stöd utgick till fiskets anpassning för att nå balans mellan
fiskekapaciteten och den tillgängliga resursen. Även en kontinuerlig förnyelse av fiskeflottan
343

SOU 1998:145, s 101
SOU 1998:145, s 107
345
SNV- rapport, 1999, s 66
346
Proposition 1997/98:139, s 5
347
Proposition 1997/98:139, s 7
348
ESO Ds 1997:81, s 21
344

56

skulle ske. Stödet skulle även utgå till förnyelse och modernisering av fiskeflottan för att höja
dess konkurrenskapacitet och rationellt utnyttjande av resursen.349 Här ses tydligt den
motsägelse som finns mellan de gemensamma fiskeripolitiska målen. Rationalisering och
modernisering fick stort utrymme samtidigt som bestånden skulle bevaras och förvaltas
ansvarsfullt.
Vid stillaliggande av fiskefartyg kunde stöd utbetalas, men detta hade inte skett sedan 1995,
förutom ett undantag för Norrland. De socioekonomiska åtgärderna gällde inte förtidspension
eller ”avgångsvederlag”. PESCA- fonden syftar till att stödja projekt som bidrar till att stärka
förädlingsgraden så att avkastningen förbättras och att skapa sysselsättning, överbrygga
säsongsvariationer och stimulera nyttjande av underutnyttjade arter.350
I och med EU-medlemskapet upphörde Sveriges egna förhandlingar med övriga länder runt
Östersjön och ingick istället i gemenskapens förhandlingar. Detta medförde att en del av de
svenska synpunkterna sållades bort vid förhandlingarna, då gemenskapen skulle ha en samlad
bild av hur frågorna skulle drivas. Kommissionen skulle även ta hänsyn till Tysklands -,
Danmarks- och Finlands synpunkter. Kommissionen eftersträvar en samlad bild av vad de här
fyra nationerna förespråkar för Östersjön. För svensk del har det blivit svårare att driva de
svenska ståndpunkterna efter medlemskapet. Kåmark påpekade att Sverige inte längre kan
driva olika frågor själva, utan måste lita till att kommissionen i Bryssel tar upp de svenska
idéerna som framförts av Fiskeriverket och för dessa vidare.351
SNF har påpekat att den gemensamma fiskeripolitiken bedrivits på ett felaktigt sätt med en
stark fokusering på fiskerinäringen intressen. Med tanke på hur situationen sedan utvecklats
har det enligt SNF inte skett särskilt många kraftfulla beslut som gått mot ett mer
bevarandefokus. Det har hela tiden varit en balansgång mellan nyttjande, hänsyn till näringen
och kortsiktigt ekonomiska intressen. Fiskeriverkets har haft väldig låg profil när det gällt att
uttolka det myndighetsansvar de haft, i egenskap av den myndighet som ska ta ansvaret för
inte bara fiskerinäring utan också för fiskeresursens i havet. Myndighetsansvaret utvecklades
under 1990-talet i svensk politik och markerades tydligt enligt SNF genom den så kallade
sektorsprincipen. Principen innebar att varje sektor skulle ta sitt ansvar för natur- och
miljövårdspolitiken. Huvudansvaret för bevarandefrågorna för marint fiske hamnade på
Fiskeriverket. De kan numera inte komma ifrån ansvaret och bara agera som en förvaltande
myndighet, de ska ta ansvar menar Hjelm. SNF tycker att Fiskeriverket brustit i detta
sektorsansvar.352
Inom EU är TAC systemet ett centralt styrmedel i fiskeripolitikens resursförvaltning och
fångstbegränsning. Två andra regleringssätt är tekniska bevarandeåtgärder ex minimimått,
bifångstbestämmelser mm och att anpassa fiskeflottornas kapacitet efter tillgänglig resurs.
EU: s fjärde utvecklingsprogram 1997-2001 antogs 1997. I detta program preciserades bl.a.
vilka minskningar av kapaciteten som skulle genomföras under femårsperioden. Åtgärderna
var framförallt riktade mot fiske på de bestånd som riskerade utfiskning eller var överfiskade.
353
Vidare påpekade propositionen 1997/98 att genom att tillämpa av försiktighetsprincipen
och säkerställande av den biologiska mångfalden skulle ett optimalt fiske uppnås.354 I ett
ekologiskt hållbart samhälle förenades tillväxt, välfärd och god miljö. Miljöförstöringen sågs
som ett allvarligt hot mot fisket, då de minskade tillgången på fisk och även kunde göra fisken
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olämplig som föda. Det blev därför enligt utredningen av stor betydelse att bevara och
återställa miljön i hav, sjöar och vattendrag. I Östersjön sågs det allvarligaste hotet vara
övergödningen och de miljögifter som skulle kunna störa reproduktionen. Yrkesfiskets
främsta oönskade konsekvenser var dess oavsiktliga bifångster och skador på havsbottnarna.
Kombinationen med för stort fiskuttag tillsammans med dålig syretillgång hade reducerat
torskbeståndet.355
Under 1999 fortsatte det svenska arbetet med att förändra organisationen och arbetsmetoderna
till de krav som EU- medlemskapet medförde.356 För att den svenska traditionella
förvaltningsmodellen skulle fungera förutsattes att samspelet mellan berörda myndigheter
fungerade och att de politiska målen var tydliga.357 Administrationen av den nationella
fiskeripolitiken sköttes och sköts av Fiskeriverket.358
Fiskeriverket påpekade att problemet med EU: s fiskeflotta var och är att den är för stor i
förhållande till resursen. Flottans överkapacitet berodde främst på snabb och lyckad teknisk
utveckling tillsammans med svårigheter att reglera fisket efter biologiska förutsättningar.
SNV påpekare i rapporten att ännu år 1999 sattes fiskekvoterna för högt med hänsyn till
försiktighetsprincipen. Flera bestånd som var av stor vikt för det svenska fisket bedömdes
vara på en nivå under den biologiskt säkra nivån.359 Det största problemet som SNV såg var
svårigheterna att beräkna och analysera den skadliga påverkan som fisket kunde ha på den
ekologiska balansen och den biologiska mångfalden. Problemet med bifångsterna var att dess
storlek var oviss och att den största delen av bifångsten som kastades tillbaka i havet inte
överlevde. Bifångsterna var påtagligast vid trålfiske men även av stor betydelse inom
kustfisket. 360 Kunskapsbristen påtalades i rapporten som ett problem för att göra riktiga
bedömningar av vilka totaleffekter det nuvarande fisket hade på havens miljö och den
biologiska mångfalden.361 Den process som startat vid 1999 för att förbättra EU: s
gemensamma fiskepolitik gällde nya regler för fastställandet av fångstkvoter i enlighet med
försiktighetsprincipen. Denna omställning till försiktighetsprincipen befarades av SNV att ta
tid, då EU: s fiskeflotta utgjorde och ett starkt socioekonomiskt tryck, särskilt i de
kustområden där fisket svarade för huvudinkomsten.362 Medlemsländerna hade stor
bestämmanderätt i inlandsvatten och kustvatten. Det svenska fisket reglerades av bl. a.
minimimått och maskstorlek i redskapen. EU hade ännu 1999 inte infört tillräckliga krav på
selektiva redskap, vilket medför att problemet med bifångster kvarstod, menade SNV.363

Internationellt samarbete
Fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC, (International Baltic Sea Fishery Commission)
etablerades 1973 med syftet att skydda Östersjöns levande resurser och främja ett rationellt
nyttjande av resursen. Konventionen innefattade Östersjön och det internationella vattnet, alla
fiskarter och andra marina levande resurser inom området. Under 1970-talets början
fördelades TAC: erna på medlemsländerna och inte på de nationella fiskezonerna. Det
traditionella fisket var det enda fördelningskriteriet. Vid Östersjösessionen 1976 misslyckades
Sverige med att få till stånd en ny TAC- fördelning, vilket ledde till att Sverige beslutade om
att utvidga fiskezonen i Östersjön till mittlinjen. Den nya fördelning Sverige förespråkat tog
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hänsyn till de traditionella fiskemönstren och till de olika havsområdenas produktivitet och
storlek. 364 När Sverige utvidgade fiskezonen 1978 måste Östersjökonventionen ändras så att
TAC: erna fördelades på nationella fiskezoner och inte som nationella kvoter som kunde
fiskas upp var som helst i Östersjön, denna förändring var mycket viktig och kunde ha blivit
ännu verkningsfullare om inte konflikten om den vita zonen uppkommit. TAC: er
misslyckades att sättas efter zonutvidgningen 1978, i samband med konflikten kring
Bornholmsdjupet, där Sverige och Ryssland inte lyckades att komma överens. 365
Det svenska internationella samarbetet på fiskeområdet fanns alltså redan innan EU inträdet.
Vid sidan om IBSFC har Nordostatlantiska fiskerikommissionen, (North East Atlantic
Fisheries Commission ,NEAFC ) haft stor betydelse för det svenska fisket på västkusten.366
Vid Fiskerikommissionen för Östersjöns årsmöte i Gdynia 1984 enades länderna om ett
totaluttag i hela östersjön för sill och skarpsill. De rekommenderade uttagen för sill blev
480 200 ton och skarpsill 84800 ton, mycket över vad ICES rekommenderat. Begränsning av
torskuttaget lyckades inte genomföras, trots den oroande situationen. Sverige förespråkade en
höjning av torskmaskan från 90 mm till 110 mm, men detta förslag fick inget gehör.367
År 1986 var det nya minimimåttet på torsk 35 cm, till år 1987 hade minimimåttet sänkts till
rekordlåga 33 cm. Det är det minsta minimimåttet som funnits på torsken.368
När man pratar om TAC och hur mycket man fick fiska varje år, ska man komma ihåg att det
var fritt fiske av torsk under 1980-talet. Varje nation kunde sätta ett frivilligt maxtak, vilket
Sverige gjorde under några år. Men första gången gemensamma TAC sattes för torsken var år
1989. Då startade man med att använda TAC som fortgått därefter. TAC- systemet var det
första medlet att försöka förvalta fiskeresursen med.369
1994 hade Fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC, sex medlemmar, Estland, EU,
Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Konventionens åtaganden innebar och innebär bl. a att
samordna skötseln av de levande marina resurserna i Östersjön och att förbereda och
genomföra rekommendationer så långt som möjligt som basers på vetenskapliga resultat370
IBSFC kan även ge rekommendationer för berörda nationer angående fiskeregleringar i form
av metoder och redskap, samt reglera fisken minimistorlek, säsongsfredade områden, stängda
områden, förslag till förbättring och ökning av den levande marina resurser och föreslå TAC
för olika marina arter.371
År 1993 beslutade IBSFC att minimimåttet på torsk skulle öka från att ha varit 33 cm sedan
1987 till att bli 35 cm från och med 1 januari, 1995. Rapporteringssystemet effektiviserades
från och med 1/1 1995 vilket innebar att byte av kvoter skull rapporteras i början av varje
kalenderår, månatlig rapportering av fångster och landningar av arter som innefattades av
IBSFC: s TAC, samt en uppdatering av listan över auktoriserade fiskefartyg som fick fiska
torsk. Från den 1/1 1995 gällde ny regel angående torskbifångst vid strömmings- och
skarpsillsfisket. Nya maskbestämmeler för fiske av torsk och flatfisk trädde i kraft 1/1 1995
med fönster fästa vid codend på trålarna.372
Fiskerikommissionen för Östersjön hade haft stor betydelse för Sverige. Bland annat hade
gemensamma överenskommelser skett för fiskeregler och högsta tillåtna fångstmängd.
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Kommissionen hade fastställt TAC och kvoter för torsk, skarpsill, sill och lax.
Fiskerikommissionen lämnade även rekommendationer om reglering av fisket, utrustning,
metoder, minimimått för fisk som fick landas, fredningstider och fredningsområden.373
I Fiskeriverkets yttrande om de överenskommelser som skedde för 1998 års fiske i Östersjön
kan följande läsas angående rekommendationerna för torsken; Jämfört med 1997 innebär
1998 års TAC en minskning med 20 % från 180 000 ton till 140 000 ton, med en eventuell
höjning till 145 000 ton efter beslut under 24: e sessionen i september 1998, om den
biologiska rådgivningen då medger denna ökning. Fiskeriverket ansåg inför 23: e sessionen
att TAC: n för 1998 borde ha varit något lägre, men att den nu överenskomna TAC: n är
acceptabel med tanke på den bibehållna sommarfredningen och den mycket viktiga utökade
fredningen av Bornholmsdjupet. 374 Fiskeriverket påpekade att fiskeförbudet i
Bornholmsdjupet 15/5-31/8 var en mycket bra metod för att förstärka torskbeståndet, det
området var det viktigaste lekområdet för torsken i Östersjön. Positivt var även att man för
första gången avsåg att upprätta en förvaltningsstrategi för torsk i Östersjön.375
IBSFC medlemmar rapporterar varje år hur mycket torsk de fångat till kommissionen. Mellan
1982-1988 fastställdes ingen TAC för torskfisket i Östersjön. Då medlemsstarterna inte
lyckades enas om volymen. Trots att rapporterades ändå fångstvolymer dessa år till IBSFC.
År 1984 uppvisade fångstvolymen ett rekord med ca 444 000 ton torsk, därefter har
fångsterna konstant minskat fram till 1993. Trendbrott för torskfiskets i Östersjön skedde som
tidigare sagt 1984/1985.
Rapporterat nyttjande av torskresursen i Östersjön från IBSFC medlemmar, ton.
År

Ton

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

195 000
273 000
387 000
383 000
365 000
372 000
444 000
350 000
271 000
237 000
223 000
196 000
163 000
140 000
72 000
39 000

Källa IBSFC rapport 1974-1994, jubileumsskrift tillhandahållen av Bengt Kåmark Fiskeriverket i Göteborg
2003, samt utdrag av sammanställning av IBSFC: s TAC 1995-2003 tillhandahållet av Bengt Kåmark
Fiskeriverket i Göteborg 2003

Den 10 december 1989 undertecknades i Warszawa överenskommelse mellan Sverige och
Polen gällande avgränsningen av kontinentalsockeln och fiskezonerna. Samtidigt upprättades
373
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avtal om ansvarsregioner för bekämpning av föroreningar i Östersjön.376 Sveriges geografiska
läge påtalades, vilket ledde till att landet inte fullt ut kunde tillgodogöra sig de rättigheter som
kuststater hade. Runt kusterna mötta Sverige mittemotliggande eller angränsande staters
zoner, därför måste en avgränsning av kontinentalsockeln och andra zoner ske.377 Den
uppdelning som skedde mellan Polen och Sverige om vattnet öster om Gotland innebar att det
svenska kravet på delning efter mittlinjeprincipen inte fullföljdes. Sverige skulle emellertid
vara nöjda med den delning som skedde, vilket blev gynnsamt för Sverige.378
I propositionen från 1988/89 påtalades att saltsjöfisket minskat under 1987 med 2 % medan
fångstvärdet ökade med 3 %. Torsken svarade för 44 % av det totala fångstvärdet. Fisket efter
lax och torsk var av den dimensionen att beståndens situation ytterligare försämrats skriver
utredningen 88/89. Inför år 1989 lyckades länderna att enas om ett största tillåtna uttag av
torsk.379
Vid EFTA - mötet 1989 beslutade att from 1 juli, 1990 ska det råda fullständig frihandel med
fisk och marina produkter. Denna EFTA överenskommelse medför att svensk fiskeripolitik
måste förändras stegvis. Överenskommelsen begränsade möjligheten till generellt statligt stöd
för fisket. Den statliga administrationen på fiskets område behövde förnyas.380
Propositionen från 1995/96 Havsrättskonventionen och tillämpningsavtalet behandlar frågan
om ratificering av FN: s havsrättskonvention, där föreslogs att riksdagen skulle godkänna
denna konvention. Havsrättskonventionen erbjuder nästan ett heltäckande regelverk för
havens fredliga utnyttjande och innefattar samtliga marina områden, havsbottnar och i viss
mån luftutrymmet över havsområden. Staternas ekonomiska zon får sträcka sig max 200
nautiska mil från kusten. Konventionen föreskriver att staterna ska bevara de marina
tillgångarna och att samarbeta med andra stater i detta bevarandearbete av fiskbestånden.
Konventionen ger även stater suverän tillåtelse att utvinna de icke levande tillgångarna samt
olja och gas som finns under kontinentalsockeln. 381
Enligt havsrättskonventionen ska ekonomiska faktorer och miljöfaktorer ligga till grund för
bevarandeåtgärder för att skydda och bevara bestånden. Propositionen påpekar problemet med
att väga ekonomi mot miljö, då en betydande del av kustfiskarbefolkningens inkomster
baseras på fisket. För det svenska fisket i Östersjön har IBSFC varit betydelsefullt, som
upprättats för att administrera konventionen om fisket och bevarandet av de levande
tillgångarna.382
I augusti 1995 antogs FN: s avtal om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och
långvandrande fiskebestånd. Syftet var att säkra det långsiktiga nyttjandet av dessa bestånd
genom internationellt samarbete. FN föreskrev försiktighetsprincipen. Den tredje
överenskommelsen på fiskeområdet var Uppförandekoden för ansvarfullt fiske, som inte var
juridiskt bindande som de andra. Riktlinjer för försiktighetsprincipens användande sattes upp i
Lysekil 1995 och där fastställdes även riktlinjer för fiskets bedrivande, kustzonsförvaltning,
fiskeriförvaltning och vattenbruket. 383
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I september år 2002 var det årsmöte i Berlin med Fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC.
Där diskuterade samtliga strandstater i Östersjön det framtida fisket i Östersjön.
Rekommendationer framlades från den biologiska rådgivningen om nedskärningar i fisket
efter sill, skarpsill, torsk och lax jämfört med de nivåer som rådde. Vid mötet fastställdes
TAC för sill, skarpsill och torsk för år 2003. Torskkvoterna minskades endast marginellt, från
76 000 ton till 75 000 ton. Vidare beslutades angående fiskredskapen att endast två alternativ
för trålar får gälla from 1 september, 2003.384
Utvecklingen från mitten av 1990-talet har varit en större anpassning till den biologiska
rådgivningen än tidigare enligt Kåmark som besöker IBSFC: s förhandlingar varje år. ICES:
råd är mycket avgörande idag i förhandlingssammanhang enligt Kåmark, vilket inte har varit
fallet tidigare. Numera försöker kommissionen att anpassa besluten efter de biologiska råden
och att följa dem så långt som möjligt. Nu är det inte alltid möjligt, men kommer inte
gemenskapen överens om TAC- volymen blir resultatet ett TAC- löst tillstånd. Det är
definitivt det sämsta tänkbara alternativet, då är det bättre att kvoten blir för hög och att det
kompletteras med selektiva metoder, tekniska lösningar för att fiska rätt del av beståndet. 385
Vid år 2003: års kvotförhandlingar togs det enligt SNF ett vansinnigt beslut, nämligen att
kommissionen satte ungefär samma kvot som förra året, 2002, trots att vetskapen om kollaps
var utbredd enligt Hjelm. Situationen blev mycket komplicerad, dagarna innan
Fiskerikommissionen för Östersjöns septembermöte 2003 påtalade forskarna att under vissa
förutsättningar och strikta regler så skulle ett visst uttag av torsk kunna ske. Då framförde den
svenska regeringen, efter påtryckningar från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, ett ensidigt
svenskt torskfiskeförbud. Fiskeridirektoratet tillät dock inte Sverige att genomföra det
ensidiga torskfiskestoppet. Hjelm och SNF påpekade att om de naturliga förhållandena var så
dåliga så att reproduktionen hotades, måste detta naturligtvis innebära att kvoten ytterligare
sänktes. SNF ansåg att fisket måste anpassas efter de naturliga variationerna. Samma sak
gällde andra faktorer som utsläpp. Men vi måste ändå sänka fiskekvoterna för att inte
ytterligare utarma resursen genom ett för hårt fiske. 386
Enligt Kåmark kommer Fiskerikommissionen för Östersjön att mista sin betydelse då Estland,
Lettland. Litauen och Polen går med i EU. Det blir i framtiden i princip en bilateral
förhandling mellan Ryssland, med ett väldigt litet fiskeområde i Östersjön, och det stora EU
som kommer att vara dominerande. Då finns det enligt Kåmark mycket bättre förutsättningar
för en bättre förvaltning av Östersjön resurser.387

Torskfiskestoppsförslaget 2002
Efter den bekymmersamma utvecklingen som torsken visat upp kom det radikala
torskfiskestoppsförslaget under 2003. Bakgrunden och utredningen av Fiskeriverket redovisas
i följande textavsnitt.
I oktober år 2002 fick Fiskeriverket i uppdrag av regeringen att utreda effekterna av ett
svenskt unilateralt torskfiskestopp rörande bestånden i Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och
Nordsjön. Det tänkta torskfiskestoppet skulle gälla från och med 1 januari år 2003 och ett år
framåt. Yrkesfiske och fritidsfiske skulle ingå i undersökningen som skulle omfatta de fisken
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där torsken var målart eller bifångst. I uppdraget skulle även effekter på nationell och
internationellt fiskemönster bedömas samt vilka förvaltningsåtgärder som kunde bli aktuella
och vilka konsekvenser det skulle få för fiskerikontrollen. De ekonomiska konsekvenserna av
ett torskfiskestopp skulle utredas samt möjligheten till kompensation, särskilt skulle
effekterna på det småskaliga kustfisket uppmärksammas.388
Fiskeriverkets utredning kom fram till att ett svenskt unilateralt torskfiskestopp skulle
medverka till en något snabbare återhämtning för torskbeståndets lekbiomassa än om det
svenska fisket förblev oförändrat. För torsken i Nordsjön och Skagerrak var situationen värre
än i Östersjön, där skulle effekterna för torskbeståndets återhämtning endast bli marginella.
Det tänkta torskfiskestoppet skulle påverka 660 fartyg eller 40 % av fiskefartygen, ca 1360
fiskare skulle beröras. Om man tog med alla som var involverade i fisket så som
beredningsindustrin, varvsindustrin mm skulle totalt 2 600 personer beröras av
torskfiskestoppet. Fångstsektorn skulle få inkomstbortfall på 340 mkr, inräknades de näringar
som berörde fisket som nämndes ovan blev beloppet 460 mkr. Yrkesfisket skulle ändå ha
utgifter även om fartygen inte användes, i form av hamnavgifter, försäkringar, adm. kostnader
som för år 2003 beräknades bli 140 mkr. Totalt uppskattade kostnaden av ett svenskt
torskfiskestopp till ca 600 mkr.389
Ett torskfiskestopp bedömdes av Fiskeriverket ha stora konsekvenser på fiskemönstret då
torsken svarade för en stor del av det svenska fisket. Det är sannolikt att ¾ av garnfiskarna
och hälften av trålfiskeflottan kommer att söka andra målarter än torsk. Detta kommer att
medföra behov att reglera fisket av de arter som utsätts för nytt intresse.390
I Östersjön är det bottentrålen som påverkar torskbestånden allra mest, följt av flyttrål och
torskgarn. I södra delen dominerar garnfiske och fiske med långrev de små fartygen. I norr
delen dominerar torskgarn, skäddegarn och strömmingsskötar. Om dessa redskap kommer att
förbjudas berör det 98 % av det småskaliga torskfisket i södra östersjön och 49 % i norra
Östersjön. 391 År 2002 bedömdes den totala lekbiomassan av torsk i Östersjön uppgå till
104 800 ton. Med ett svenskt fiske beräknas lekbiomassan år 2004 bli 174 700 ton och vid ett
svenskt torskfiskestopp beräknades lekbiomassan bli 188 400 ton år 2004. Denna ökning vid
ett svenskt torskfiskestopp kommer dock att minskas av oönskade bifångster av torsk. Vid ett
torskfiskestopp förväntar Fiskeriverket att det leder till större användning av drivgarnsfiske.
Detta i sin tur medför risk av bifångster av tumlare, säl och sjöfågel, samt ökade bifångster av
torsk.392 Även ett ökat fiske efter ål förväntas vid ett torskfiskestopp, vilket vore olyckligt då
grimgarnsfiske används som är ett helt oselektivt redskap.393
Gällande fångsterna av s.k. discard, bör redskapen där det är möjligt kompletteras med
selektiva åtgärder. Det är enligt Fiskeriverket viktigt att översätta mängden discard i antal
kastade fiskar för att på så vis få en uppfattning om påverkan på bestånden.394
Fiskeriverket påpekar att en följd av ett svenskt torskfiskestopp blir att andra länder lättare
kan nyttja svenska fiskares traditionella fiskeområden. Detta skulle leda till att fiskare från
andra EU-länder skulle kunna bedriva sitt fiske utan konkurrens från svenska fiskare utanför
12 nautisk mil, för danska och finska fiskare 4 nautiska mil. Även trålfisket i Östersjön
kommer inte att behöva konkurrera med svenska trålare.395
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De långsiktiga effekterna av ett svenskt torskfiskestopp kan tänkas vara att många lämnar
yrket. Detta kommer att drabba de regioner där fisket redan utvecklats negativt då
medelåldern är relativt hög. Det svenska fisket har kommit att koncentreras till
Göteborgsområdet. Torskfiskestoppet kommer sannolikt att ytterligare koncentrera fisket till
västkusten, då stoppet kommer att drabba ost- och sydkusten hårdast. Fiskeriverkets uppdrag
är att verka för en regional balans i fisket. 396
Även om Fiskeriverket inte direkt sa det så var det enligt Kåmark underförstått; Fiskeriverket
föreslår inte att Sverige ensamt går ut och stoppar fisket. Det var av mer legala skäl som det
sedan inte blev så att Sverige genomförde fiskestoppet. Vid ett eventuellt internationellt stopp
är Fiskeriverket däremot definitiva förespråkare av detta. Även om det kan ha stora
konsekvenser, då Fiskeriverket även ska måna om en fiskeripolitik som är gynnsam för fisket
och inte leda till de sociala och ekonomiska konsekvenser som ett fiskestopp innebär. Det är
definitivt en nödåtgärd och ett misslyckande i fiskeförvaltningen att ta till sådana grepp.397
Kommissionen och medlemstaterna har insett att beståndssituationen i Östersjön är ett stort
och ofrånkomligt problem. Ett gemensamt fiskestopp i Östersjön inom EU vore positivt enligt
Lundgren, det svensk unilaterala torskfiskestoppet var däremot inte ett lyckat förslag. Ett
ensidigt svenskt fiskestopp skulle ha förstör mera än vad det skulle ha förbättrat. Lundgren
syftar på de ekonomiska konsekvenserna för flottan och hela beredningsindustrin detta skulle
ha inneburit, samtidigt som de fiskevatten där svenska fiskare fiskade på skulle tas över av
andra fiskare. Lundgren menade att det istället hade varit bättre att sänka hela TAC –volymen
för torsk i Östersjön med 15 000 ton. Vid det ensidiga torskfiskestoppsförslaget förlorade
Sverige sitt anseende vid förhandlingar och möjligheten att påverka förhandlingarna gällande
fångstmetoder och redskap mm minskade.398
I förhandlingssammanhang och positioner inför Fiskerikommissionen för Östersjön: s möten
har Fiskeriverket lagt fram förslag om hur fisken ska förvaltas. Därefter har förslaget
övervägts av regeringen och i de flesta fall har regeringen anammat Fiskeriverkets förslag.
Tyvärr har det de senaste åren kommit in mer politiken i fiskeriförvaltningen, vilket inte har
gynnat fiskeriförvaltningen. På grund av detta har Sverige, enligt Kåmark, haft betydligt
svårare att komma till tals i de internationella sammanhangen. Som exempel tar Kåmark
Fiskerikommissionen för Östersjöns septembermöte år 2002, då 2003: års kvoter
förhandlades. Fiskeriverkets policy var att torsk skulle fiskas hela året, men att kvantiteten
skulle minskas och åtgärder tas för att rätt del av bestånden fiskades genom selektiva metoder.
När de politiska aspekterna sedan förespråkade torskfiskestopp, blev det problematiskt att få
gehör för de andra förvaltningsbitarna som Sverige hade. Genom att först påtala att det
svenska förslaget var att stoppa torskfisket och därefter yttra de svenska förvaltningsförslagen
minskade Sveriges trovärdighet, enligt Kåmark. Resultatet blev att de andra svenska förslagen
inte uppmärksammades. Fiskeriverket hade önskat att åtgärderna till bättre förvaltning först
hade presenterats, men om resultatet av dessa åtgärder inte var tillräckliga förordade Sverige
ett torskfiskestopp. 399
I den närmaste framtiden såg det inte lika positivt ut menade Kåmark och syftade på
intentionerna att stoppa torskfisket. Det bilaterala svenska torskfiskestoppen saknade legal
möjligeter. Fiskeriverket fick specialuppdraget att utreda vad stoppet skulle inneböra och
resultatet blev att det skulle få relativt liten betydelse. Sverige svarade för ca 20 % av
torskfångsten i Östersjön och det skulle inte ha så stor betydelse för beståndet som helhet.
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Kommissionen i Bryssel hade, april 2003, förstått att problemet med småtorskfångsterna
under våren var alarmerande och övervägde nödåtgärder. Nödåtgärder är det sista som
kommissionen tillgriper om utvecklingen inte alls går i rätt riktning. Kommissionen kan utan
att rådfråga medlemsstaterna utfärda bestämmelser om fiskestopp i högst 6 månader eller att
stänga vissa områden. Denna nödåtgärd förutspådde Kåmark skulle komma inom ca 14dagar,
vilket det även gjorde med facit i hand. Men detta låg ännu som förslag den 1/4 2003 innan
beslut fattades skulle ett gemensamt möte hållas med fiskenäringens representanter torsdagen
den 3 april 2003. Mötet syftade till att ta emot fiskets synpunkter innan ett beslut fattades.
Förslaget innebar torskfiskestopp under en 6 veckors period, innan sommarstoppet träder i
kraft 15/5 - 31/8, sommarstoppet beslutades under 2002.400
SNF har i flera år betonat att Sverige borde agera inom Fiskerikommissionen för Östersjön för
ett stopp för torskfiske. Först nu i höstas så gick ju Sveriges regering ut sa att vi ska agera för
ett torskfiskestopp och är man lite kritisk kan man säga att det dessutom skedde alldeles före
valet, så SNF menar att det nog inte hade hänt om det inte varit valår.
SNF ser bevarandemålet som det absolut viktigaste. 401 SNF: s önskan inför framtiden är att
den svenska regeringen bestämt uttalar att det viktigaste målet överhuvudtaget är att värna om
en livskraftig torskstam i Östersjön. Även om inte miljömålen talar specifikt om torsk och
fiske, så tolkas det som att riksdagen redan har bestämt detta. Ett av miljömålen är levande
skärgård och levande hav. Båda målen ligger i linje med att man ska ha livskraftiga
fiskstammar. Men miljömålen borde även genomsyra de beslut som riksdagen fattar.402

Hållbar utveckling inom fisket
I SNV: s rapport föreslog Fiskeriverket vissa åtgärder för att Sverige skulle nå målet Hållbart
fiske med hav i balans. Det första enligt Fiskeriverket var målet att i större utsträckning se
havet som ett ekosystem. Det innebar att synen på havet inte enbart skulle gälla vissa
kommersiella arter. Det var avgörande menade Fiskeriverket att det fanns en helhetssyn av
den biologiska havsresursen för att långsiktig produktion och tillväxt skulle kunna ske.
Sverige borde enligt verket öka övervaknings- och forskningsinsatserna så att en större del av
resursen inom det svenska området innefattades. 403
I SOU rapporten Levande skärgård från 2000 framlade utredningsgruppen behovet av
upprätta forum och arbetsgrupper innehållande fiskare, myndigheter och forskare. Dessa
skulle bidra till att ansvarstagandet för förvaltning av fiskeresursen ökade. De skador som
skarv och säl bidragit till kustfisket skulle kunna minimeras genom förebyggande åtgärder
och gemensamma insatser både nationellt och europeiskt. Utredningsgruppens förslag var att
regeringen skulle inleda diskussioner med länderna runt Östersjön om ett tillfälligt stopp eller
kraftig minskning av torskfisket. Vidare menade utredningsgruppen att torskfisket inte skulle
återupptas förrän det naturliga beståndet hade ökat. Fiskeriverket skulle enligt utredningen få
uppdraget att sätta kvoter för det småskaliga kustfisket, främst för torskfisket. Fiskeriverket
skulle även ta fram de kriterier som skulle räknas till småskaligt kustfiske. Fiskeriverket
skulle även få i uppdrag att planera de undersökningar som skulle komma att behövas för att
beräkna och vårda kusternas fiskbestånd. Även skulle en bedömning planeras för att se
industrifiskets inverkan på fiskförekomsten i skärgården och hur möjligheten såg ut att kräva
miljökonsekvensbeskrivningar av det storsakliga industrifisket.404
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Utredningen från 2000 hävdade att övergödningen var den största enskilda faktorn som haft
störst negativ inverkan på skärgårdens marina miljö. Utredningen påpekade att denna negativa
utveckling pågått alltför länge och att kraftfulla åtgärder skulle komma att behövas snarast
och att det internationella och nationella arbetet för att stoppa övergödningen måste
prioriteras. Stor vikt lade utredningen vid regionala och lokala åtgärder.405
Utredningen föreslog flera åtgärdsalternativ till miljövårdsberedningen bl. a skulle striktare
krav införas för utsläpp från båtmotorer och en snabb utfasning av de båtmotorer som inte
klarade utsläppskraven. En kraftig sänkning av alkylatbensin och biologisk nedbrytbara oljor
föreslogs.406 Vidare borde fiske och vattenbruket inrätta skyddsvärda miljöer för fisk och ge
förslag till fiskevårdsområden.407 Utredningen saknade en långsiktig hållbar utveckling i
skärgården.408 Länsstyrelserna på ostkusten framförde i utredningen behovet av mer kunskap
och kontroll av fiskbestånden, fiskuttag och reproduktionsområden för fisk än vad som fanns
år 2000. Ostkustens länsstyrelse påpekade också att Fiskeriverket behövde utvärdera det
storsakliga fiskets inverkan på kustfiskets utveckling. 409 Dessa länsstyrelser ville även se
bättre statistik över yrkesfiskares och fritidsfiskares utnyttjande av fiskresursen samt en
komplettering av fiskelagen som skulle ge yrkesfiskarna förtur till fiskeplatser före
fritidsfiskarna. Ett problem som länsstyrelserna på ostkusten påtalade var att få vattenägare
ville upplåta sina vatten till yrkesfisket pga. rädsla över för stora uttag.410 Vården och
tillsynen var de stora delarna där ansvaret brast enligt länsstyrelserna på ostkusten. Ett förslag
till lösning var lokalt utformade förvaltningsformer som skulle kunna införas på prov. Vikten
av dialog mellan olika fiskintressenter påtalades för att öka ansvarstagandet.411
Miljövårdsberedningen uttryckte klart sin stora oro över torskbeståndets kraftiga minskning
och konstaterades att de hittills vidtagna åtgärderna inte hade varit tillräckliga. Snabba och
kraftfulla åtgärder betonades. 412 EU: s ministerråd hade uttalat att det småskaliga kustfisket
borde särbehandlas, då det gynnade både sysselsättning och hållbara fiskeuttag. Det svenska
målet var att uppnå ekologisk hållbarhet tillsammans med ekonomisk bärkraftighet gällande
fisket i den svenska skärgårds- och kustområdena.413
SNF skrev i sitt remissvar följande med anledning av SOU 2000: 67. SNF tyckte flera bra
förslag framkommit och ville särskilt betona åtgärder för att nå ett långsiktigt hållbart fiske, bl
a genom tillfälligt torskfiskestopp. Det småskaliga kustfisket skulle även gynnas före det
storsakliga industrifisket. SNF menade att fiskerinäringen var den näring som på flera
områden hade gjort minst för att ta sitt sektorsansvar för miljön och bevarandet av den
biologiska mångfalden. Tvärtom hade fiskeflottornas överetablering fortsatt, utarmning av
resursen ökat med nästintill utrotning av vissa arter som följd och allvarliga skador på marina
och strandnära ekosystem. SNF hade länge påtalat detta och verkat för att näringen skulle ta
sitt ansvar, då det i hög grad handlade om näringens långsiktiga överlevnad och inkomst.
SNF påpekade att det varit svårt för dem att gehör hos Fiskerikommissionen för Östersjön och
även i Sverige för sina förslag. Fiskerinäringens egna intressen hade alltid vägt tyngre, trots
att konsekvensen av en politik som utarmade resursen drabbade näringen själv. SNF tryckte
extra hårt på att införa temporärt fångstförbud av torsk omgående. Sverige måste agera inom
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EU och Fiskerikommissionen för Östersjön. SNF ansåg att förslaget att stödja det kustnära
småskaliga fisket framför det storskaliga industrifisket var mycket positivt 414
Fiskeriverket har arbetat med de kustnära områdena, då dessa är viktiga områden för fiskens
uppväxt och fortplantning. Oftast finns lekområden och uppväxtområden närmast kusten.
Fiskeriverket har arbetat successivt det senaste halvåret, 2002 ht-2003vt, med förslag om
ändring av trålgränserna, förbud av viss redskapsanvändning innanför vissa gränser och
enbart selektiva redskapsanvändning närmast kusten. Dessa förslag syftar till att stärka
torskbeståndet och andra kustnära bestånd för att ge dem större möjligt till reproduktion och
tillväxt innan de fångas. Den röda tråden genom det här arbetet är enligt Kåmark att; Låt
fisken vara i fred tills den åtminstone har lekt en eller helst några gånger. 415
År 2001/2002 kom regeringens skrivelse om en förnyad naturvårdspolitik. De områden som
regeringen lyfte fram som viktiga i det fortsatta naturvårdsarbetet var bland andra bättre
dialog med medborgarna, utvecklat sektorsansvar, bevarandet av arter och tillvaratagandet av
traditionell och lokal kunskap.416 Dessa delar är intressant att för över till fisket situation.
Vidare i skrivelsen kan följande läsas; Människan är inte bara en del av naturen, människan
tillhör naturen. Därför är det mycket viktigt med en framsynt naturvårdspolitik och
framgångsrik naturvård för att nå ett hållbart samhälle. Skrivelsen fortsätter med: Det finns
många kopplingar mellan naturvårdspolitiken och andra politikområden. Naturvårdspolitiken
skall ses som en politik som bidrar till att skapa möjligheter och utveckling i stället för hinder
och restriktioner. Avvägningar mellan naturvård och andra intressen i samhällsutvecklingen
kommer fortsättningsvis också att behöva göras.417
Den politiska utvecklingen har gått mot ett större medvetande om att fiskresursen måste
förvaltas på ett bättre sätt. 418
Sveriges inställning till den gemensamma fiskeripolitiken är att den ska arbeta för en
långsiktig och hållbar resursförvaltning. Därför behövs det utarbetas mätbara miljömål för att
ett ekologiskt fiske ska kunna uppnås inom EU. De vetenskapliga bedömningarna av
fiskebestånden och fiskemöjligheterna ska vara vägledande när Sverige agerar.
Fiskeriförvaltningen ska i större utsträckning baseras efter ekosystemets behov och
försiktighetsprincipen ska användas inom fiskeriförvaltningen. Vid Sveriges ordförandeskap
fattades beslut om aktionsplan för biologisk mångfald för fisket och vattenbruket och vid
toppmötet i Göteborg enades fiskeministrarna om åtgärder för en ökad integrering av
miljöhänsyn och hållbar utveckling inom den gemensamma fiskeripolitiken. 419
Förslag till ändring i den gällande fiskelagen ligger för närvarande som proposition. Förslaget
innebär att straffmaximum för brott mot fiskelagen och lagen och EG: s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken höjs. Om ett brott mot fiskelagen anses vara grovt ska påföljden
bli fängelse i högst två år. De normerade böterna ska moderniseras och skärps (böter som
bestäms med ledning av fartygets motorstyrka). Normerade böter ska användas inte bara vid
trålfiske, utan även vid annat fiske med motordrivna fartyg. De administrativa påföljderna vid
överträdelser kommer att bli att yrkesfiskelicens och fartygstillstånd kan återkallas under en
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viss tid. Regeringen ska kunna bestämma att en särskild avgift ska tas ut vid landning av
otillåten fångst. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2003.420

Skyddande åtgärder
Skyddande åtgärder för fiskebestånden har blivit allt viktigare allteftersom fiskerinäringens
nyttjande av resursen har ökat.
I detta avsnitt redovisas de åtgärder och den kontroll som vidtagits politiskt på nationell och
internationell nivå för att skydda torskbestånden och den marina miljön, samt de
åtgärdsförslags som diskuterats.
Det som ökat påfrestningarna på torskresursen var enligt generaldirektoratet en ökad
efterfrågan från allmänheten, fiskarnas ökade behov av att täcka dyra investeringskostnader
och utvecklingen av avancerad utrustning. Den faktor människan kunde påverka var den
direkta fiskdödligheten till följd av fiske. För att skydda ung fisk behövdes fler tekniska
åtgärder, samt ändrade maskstorlekar och minimimått på landad fisk.421 System med att
använda TAC bidrog enligt generaldirektoratet till att bevara bestånden. Men problemet
kvarstod med att den vetenskapliga uppskattningen av bestånden som aldrig kan bli helt
exakt. Genom att denna beskattning var svår att göra, medför det att TAC- nivåerna kunde
beräknas för högt. Det större problemet enligt generaldirektoratet var att regeringarna gärna
sköt svåra beslut på framtiden, genom att tillåta TAC- nivåer som överskred de nivåer som
rekommenderats av vetenskapen. Detta problem hade uppmärksammats och strategier till
förbättringar inleddes vid 1990-talets mitt. 422
Syftet med TAC var att begränsa uttaget av fisk i förhållande till de biologiska
förutsättningarna. Tyvärr lyckades inte dessa begränsningar i tillräcklig utsträckning att skapa
hållbara uttag. Detta inträffar då årskvoterna är uppfiskade innan året är slut och fiskestopp
införs för den del av året som återstår. Sverige har dock haft relativt få fiskestopp i jämförelse
med andra länder, men under 1990-talet har det ökat både i antal och längd. Östersjöns
torskfiskestopp har varit särskilt svårt för fisket och för beredningsindustrin. Det idealiska för
fisket och beredningsindustri vore ett jämt fiske året runt. Eftersom TAC -systemet har lett till
fiskestopp samt att systemet är svårkontrollerat startade internationella diskussioner under
1990-talet om hur TAC- systemet skulle kunna förbättras. Ett av förslagen var individuella
kvoter, som innebär att ett lands TAC kan delas upp på enskilda fiskare. Varje fiskare har då
sin egen kvot över året och detta skulle leda till mindre konkurrens mellan yrkesfiskarna och
risken för fiskestopp skulle minska.423 ITQ, Individual Transferable Quotas, var den form av
individuella kvoter som diskuterades. Dessa överförbara kvoter skulle främja ett effektivt
fiske. Individuella kvoter grundas ofta på fiskarens traditionella fiskerättigheter, vilket skulle
försvåra för nya fiskare att etablera sig i näringen. En annan nackdel med ITQ är att
fiskerättigheterna tenderar att koncentreras till få ägare. Utredningen 1993 menade att
nackdelarna med ITQ övervägde fördelarna för att Sverige skulle introducera systemet.424
Kåmark redogjorde för problemen kring dagens fiskeriförvaltning och berättade att det pågick
ett intern projekt på Fiskeriverket för att analysera om rätt förvaltningsmetoder används idag.
Formen av att ha gemensam kvot för alla kanske inte är det bästa förvaltningssättet. Problemet
för närvarande är att i början av året vill alla ut och fiska och alla försöker få upp så mycket
av den gemensamma kvoten som möjligt. Det fiskas för intensivt på för kort tid. Detta medför
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att marknadspriserna går ner, om fångsterna istället vore jämna över året skulle priset i snitt
bli högre. Ett sätt är att lägga individuella kvoter på varje båt, kvoter som fiskaren får utnyttja
när han själv vill. Detta leder till att fiskaren spar på kvoten och studerar marknadspriserna.
När priset är som bäst kommer han att fiska som mest och vid lågt pris blir fisket lägre. Detta
system skulle kunna bidra till en jämnare fisktillförsel till markanden. I Östersjön inte ITQ
används, istället har en skalat används från små till stora båtar på hur många kilo torsk de får
fiska varje vecka. Detta är ett sätt att jämna ut torskfisket över året. Kåmark berättar att det är
mycket olämpligt att fiska hårt på våren och ligga stilla på hösten. Då är det bättre att göra
tvärtom. Ska fisket kunna verk under hela året bör man fiska 25-40 % på våren och resten på
hösten, då hålls både fisket och industrin igång. Individuella kvoter har Fiskeriverket inte
förespråkat överförbara kvoter så kallade ITQ. Det blir ofta en koncentration till större
enheter, något som Fiskeriverket inte har eftersträvat. Fiskeriverkets mål är att ha ett fiske
som fungerar i hela landet och att det småskaliga, kustnära fisket hålls igång. Hade vi haft ett
system med ITQ, tror Kåmark, att vi hade haft ca 25-30 stora båtar som hade fiskat utefter
hela den svenska kusten. Detta är ingen önskvärd utveckling enligt Kåmark.425
ESO utredningen från 1997 menade att ITQ skulle kunna användas mot överfiskningen.
Fiskaren får då en äganderätt av den totala kvoten som han fritt får disponera när han vill. ITQ
användes på Island och Nya Zeeland och bidrar till att omfördelning av fångstkvoterna blir
möjligt menade Lars Hultkrantz.426
Det har systematiskt fastställts TAC: er som varit på högre nivåer än de som kommissionen
föreslagit grundat på vetenskaplig rådgivning. Överfiskning, fisk som kastas överbord och
fiskeflottans överkapacitet har bidragit till dagens problem.427
I Östersjön verkar den nuvarande situationen år 2001 inte vara hållbar. Många bestånd har
passerat eller nästintill passerat säkra biologiska gränser.428
TAC, högsta tillåtna totalfångst, är den metod som nästan enbart har använts för att reglera
utnyttjandet av fiskebestånden. Andra kompletterande åtgärder har varit och är maskstorlek,
stängda områden och fredningsperioder. Problemet med förvaltningen av TAC har varit att de
som oftast har satts för högt och inte varit tillräckligt lyhörda för de vetenskapliga
rekommendationerna. TAC har sin begränsning vid förvaltningen av fiske, då flera arter
fångas samtidigt vid varje fiskeinsats. När det gäller begränsningen av maskstorlekar bidrar
det till viss del att förhindra att småfisk av bl.a. torsk fångas, men ännu är maskorna för små
för flera fiskarter och det är svårt att kontrollera maskstorleken, då olika maskstorlekar kan
användas vid samma fiskresa. Tyvärr har inte de selektiva metoderna utnyttjats som den
skulle och det har varit svårt att engagera fiskarkåren för att få deras stöd och medverkan med
expertisen.429
Genom att TAC används i stor utsträckning är fiskeriforskarna tvungna att lägga mycket tid
till att ge råd om TAC och kvoter, tid som de istället skulle ha behövt till nytänkande och
undersökningar av andra alternativ till förvaltning. Det råder brist på analys av ekonomiska
aspekter på flerartsfisket och samspelet mellan fiskeansträngning och fiskdödligheten och
resultatet blir att det är svårt att sätta TAC på en lämplig nivå när viktig information saknas,
menar utredningen.430
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ESO utredningen kritiserade TAC- systemet som grundades på först till kvarn principen.
TAC- systemet ledde till stor fiskeintensitet en kort period där fångstperioden blev allt kortare
där fisket avblåstes när kvoten var uppfiskad. Detta medförde ojämn fångst över året.431
Det är alltid svårt att förklara för högt satta TAC: er, men de biologiska råden ger ofta ett antal
alternativ. Beroende på hur högt TAC: n sätts, desto längre tid kommer det att ta innan
bestånden har hunnit återväxa, det handlar om hur hårt det ska drabba fisket. Fiskeriverket
tycker inte att de drastiska besluten är att fördra, det är bättre att successivt arbeta upp ett bra
bestånd. Genom denna hållning har Fiskeriverket fått med sig både fiskeflottan och
förvaltningsapparaten, vilket på sikt gynnar alla tror Kåmark. Samarbete mellan förvaltningen
och fisket är mycket värdefullt. Kåmark betonar viket av samarbete mellan forskning och
fiske, där fiskaren är på ute på fältet och direkt observerar förändringar.
Man kan inte forcera utvecklingen inom fisket, det är viktigare att arbeta successivt och ha
alla med sig istället menar Kåmark. Med gemensam ansträngning kan man nå målet. 432
Fiskeriverket har ställt sig emot idéer att en del av torsken i Östersjön kan fångas innan den
lekt, detta strider enligt Kåmark mot allt sunt förnuft. Förvaltningens huvudinritning måste
vara att torsken ska hinna växa till sig för att utnyttja det tillväxtpotentialen som finns i
Östersjön. Östersjön är ett bräckvattenhav där fisken har svårt att reproducera sig. När torsken
väl har reproducerat sig och kommit upp till en viss storlek, ska den få chansen att växa
vidare, menade Kåmark. Det finns gott om betesfisk i Östersjön, speciellt skarpsill men även
sill, vilket gynnar torskens tillväxt. Det är torskens snabba tillväxt som näringens ska utnyttja
genom fånga den när den hunnit bli större.433
Nationella regleringar i Östersjön gällande torskfisket var införandet av maximala kvantiteter
per vecka som infördes från och med 1995. Storleken på veckokvoten anpassades efter
fartygets storlek och årskvot. Effekten av detta har varit att fisket har kunnat bedrivas under
större delen av året och att fiskens tillväxt tillvaratogs då en stor del av fisket skett efter
sommaruppehållet.434 År 1995 infördes förbud mot riktat torskfiske under en sommarperiod
för först gången. Detta sommarstopp har därefter förnyats varje år. Vid sommarstoppet är det
förbjudet att behålla och ilandföra torsk som fångats vid fiske efter andra fiskarter. Torsk få
dock fiskas med handredskapsfiske om den inte fiskas för att säljas. Vid garnfiske med
maskor som är minst 120 mm och vid annat fiske får högst 200 kg torsk landas per fångstresa
per dygn.435 I november 2002 var minimimåttet för torsk 35 cm, vid årsskiftet 2002/2003
höjdes det till 38 cm.436
Målen för torskfisket på kort sikt är att införa ett permanent förbud mot småmaskigt fiske i ett
område runt Bornholmsdjupet och att start ett projekt om tappade garn och utvärdera
resultatet. Tappade torskgarn orsakar sk spökfiske och det är oklart hur stor påverkan det har
på torskbestånden.437
Förutom torskens lekområde i Bornholmsdjupet som är fredat 15/5-31/8 finns två andra
lekområden där fiskestopp föreslås råda under sommaren. Dessa områden som nu diskuteras
efter vetenskaplig information är Gdanskdjupet och Gotlandsdjupet. Innan och efter
sommarstoppet i Bornholmsdjupet sker ett effektivt trålfiske i hela området. Ett förbud mot
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detta fiske förespråkas från flera håll, även fiskareorganisationerna. En lösning vore att stänga
större del av Bornholmbassängen under en längre period. Detta förslag fick inget gehör under
IBSFC: s möte 2002, men kommer troligen att tas upp igen av Sverige vid IBSFC: s
september år 2003.438

Kvotuppföljning och kontroll
Lundgren anser att Fiskeriverket har fått mycket kritik för att enbart följt fiskets vilja hela
tiden, men detta har nu förändrats. En stor anledning till denna förändring var
kontrollavdelningens tillkomst 1997. Kontrollavdelningen utfärdar regler för fisket och följer
upp kvoterna. Innan kontrollavdelningens tillkomst skötte resursavdelningen kvotuppföljning
och reglering mm. Utredningsenheten inom kontrollavdelningen arbetar med överträdelser,
som t ex när fiskaren har fiskat för mycket, fiskat fel eller överträtt fiskestopp. Ett sådant
ärende hamnar hos utredningsenheten, som sammanställer ärendet och skickar det till
åklagaren. Upptäckten av överträdelse av gällande bestämmelser kan ske av vid
Kustbevakningens kontroll eller av kontrollavdelningen som upptäckt fel i loggbokföringen.
Vanlig förseelse är att rapporteringen skett för sent, inom 48 timmar efter landning ska denna
rapporteras till Fiskeriverket. Om så inte sker utfärdar Fiskeriverket en skriftlig varning och
vid upprepade fall går det till åtal. Lundgrens arbete på Fiskeriverkets kontrollavdelning är att
hela tiden följa fiskekvotsutvecklingen genom att kontrollera hur mycket som fiskas och
förutse när kvoten kommer att vara uppfiskad. När kvoten närmar sig sitt slut samråder
Fiskeriverket med fisket, alternativen är att om möjlighet finns byta till sig fisk från andra
EU- länder som har kvar kvoter av den fisk som Sverige vill ha mer av. Går inte detta utfärdar
Fiskeriverket fiskestopp av den aktuella arten. Kvotbyte är en möjlighet som medlemsstaterna
inom EU har menar berättar Lundgren. Fiskeriverket tar då kontakt med t ex Danmark för att
erbjuda dem sill mot torsk. Accepterar Danmark bytet faxas en bekräftelse till Bryssel. Det är
vanligt att detta sker berättar Lundgren, då det inte påverkar den totala TAC inom EU. Denna
byteshandel är vanligast i slutet av året då kvoterna börjar ta slut. Möjligheten att byta kvoter
kan även användas för att ”städa upp” efter ett överfiske, om Sverige fiskat över sin kvot av
sill kan Sverige byta till sig den mängden som överfiskats från ett annat land. År 2002 bytte
Sverige bl a torsk mot torsk, då Sverige behövde torsk i Nordsjön och Tyskland behövde torsk
i Östersjön. 439 Fiskeriverket har veckoransoner av hur mycket torsk som får fångas.
Ransonens storlek beror på fartygsstorlek hur stor veckoranson som beslutat att tillåtas.440
I mars 2003 meddelade Fiskeriverket att veckokvoterna för torskfisket skulle sänkas from
vecka 12. Fram till vecka 11 hade 34 % eller 5243 ton av årskvoten på torsk som är 15348 ton
fiskats upp. När kvoterna fastställdes frö år 2003 hade de kalkylerat på ett mindre fiske än vad
som sedan blev verklighet. Om torskkvoten inte skulle sänkas skulle den vara uppfiskad redan
i mitten av oktober. För att fisket skulle kunna ske under hela år 2003 beslutades torskkvoten
sänkas med 20 %. Den sänkta kvoten trädde i kraft 17 mars 2003.441
Gemenskapens kontrollförordning från 1993 föreskrev att varje medlemsland skulle övervaka
fisket och verksamheten i de egna vattnen. Skyldigheten att kontrollera fisket omfattade även
de egna fiskefartygens verksamhet i vatten utanför gemenskapen. Kontrollsystemet
innefattade bl.a. teknisk övervakning av åtgärder för bevarande och förvaltning av
fiskresurserna, av strukturåtgärder och marknadsorganisationen. Det var även
medlemsstaternas ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera systemets effektivitet.
I kontrollförordningen med följdförfattningar fanns bl.a. bestämmelser om insamlandet av
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uppgifter från fisket angående fartyg, redskap, fiskeinriktning, fångster och landningar,
bestämmelser om loggboksplikt och landningsdeklarationer, anmälningar om landningar,
omlastningar, om rapportering via satellit m.m. Medlemsstaterna skulle se till att lämpliga
åtgärder vidtogs mot de ansvariga när den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser inte
hade följts. De rättsliga åtgärderna som vidtogs skulle vara av sådan karaktär att de effektivt
tog ifrån de ansvariga den ekonomiska vinsten som överträdelsen lett till. Åtgärderna skulle
stå i proportion med överträdelsens allvar, det skulle bidra till att avskräcka från samma
överträdelser upprepades. De påföljder som kunde användas var böter, förverkande av
redskap, fångster och fartyg, tillfälligt stillaliggande för fartyget, tillfällig indragning av
licensen eller återkallande av licensen.442
Fiskerikontrollen sköts i Sverige av Fiskeriverket och är även en nationell angelägenhet för
alla medlemsländer inom EU. Europakommissionen har rätt att inspektera den nationella
tillämpningen av kontrollförordningen. Fiskeriverket har ansvaret för den svenska
fiskerikontrollen och följer upp kvoter, avräkningsnotor och landningsdeklarationer.
Kustbevakningen ansvarar för kontrollen till sjöss och kontrollerar landningarna rent
praktiskt. 443 Kontrollens mål är att bevara fiskeresursen genom att reglera fångstuttagen så att
kvoterna inte överfiskas och att de tekniska regleringarna följs. Som tidigare berättades,
använder Fiskeriverket loggböcker, landningsrapporter och avräkningsnotor för kontrollen
som samkörs. Avräkningsnotorna ger information om landad vikt per art. Loggboken och
landningsrapporten ger information om var fisken fångats, med vilka redskap och en
dubbelkontroll av vikten. Genom samkörningen ska systemets pålitlighet vara relativt hög
enligt Fiskeriverket. 444
Kontroll av fiskevård och fiskets bedrivande reglerades av konventionen från 1973 som gällde
bevarandet av levande tillgångar i Östersjön och Bälten. Kontrollen skulle skötas av
tullverket, kustbevakning och behöriga myndigheter från Danmark, Tyskland, Polen, f d
Sovjetunionen och Finland.445 Den som avsiktligt försökte hindra kontroll som skulle utföras
av svensk myndighet, där befälhavaren med flit inte underlättade bordning eller
kontrollgenomförandet i övrigt, kunde straffas med böter eller högst 6 månader i fängelse.446
Böter, fängelse i max 6 månader dömdes den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bröt
mot EG: s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken gällande uppgiftsskyldighet
eller kvalitetsnormer och andra bestämmelser för handel med fisk och fiskeprodukter.
Otillåtet fiske eller behållande, omlastning, ilandförande, föra in i landet eller saluhålla fångst
i strid med förordningarna ledde till straff. Otillåtet trålfiske ledde till böter, lägst 1000 kronor
och högst ett krontal som motsvarade etthundra gånger antalet hästkrafter i motorn på
fiskefartyget som användes för bogsering av trålen eller fängelse i max 6 månader.447
Till böter dömdes den som med avsikt eller oförsiktigt bröt mot rådande regler. Straffet blev
böter eller fängelse i högst 6 månader. Fisketillsynsmännen hade rått att beslagta egendom då
rätt till fiske var förverkad, samt båtar och annat som kunde vara av betydelse för utredningen,
från den som ertappades på bar gärning med olaga fiske, förberedelser till olaga fiske eller
fiske i strid med föreskrifter. Samma sak gällde fiskeredskap som olagligt satts ut i
fiskevatten.448
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Förverkad fisk som inte hade släppts ut skulle säljas om fisken var av fredat fiskeslag eller
inte uppfyllde minimimåttet. Fisken fick då endast säljas till fiskmjölsfabriker eller till någon
som kunde antas inte skulle komma att sälja fisken. Kunde inte förskriven försäljning ske eller
om fiske hade hunnit bli skämd, skulle fisken förstöras.449
Kommissionens uppfattning är att de nuvarande påföljdssystemen i medlemsländerna framstår
som alltför överseende mot överträdelser av fiskebestämmelser, då alla konstaterade
överträdelser inte rapporteras och att det i alltför många fall endast utfärdas varningar och att
påföljdsnivån är för låg för att ge någon avskräckande effekt. 450
Straffskalan för överträdelser på fiskeområdet bör sträcka sig från böter till fängelse i högst ett
år. Beräkningsgrunden för normerade böter, som idag används för otillåtet trålfiske, bör
ändras från hästkrafter till kilowatt. De normerade böterna bör bestämmas till lägst 10 och
högst 500 gånger fartygets kilowatt. Minsta bötesbelopp föreslås fortfarande vara 1 000 kr.
Användningsområdet för normerade böter bör enligt förslaget utvidgas till att avse alla
överträdelser inom yrkesmässigt fiske där fiskefartyg försett med motor används. Det
straffrättsliga förfarandet vid överträdelser inom det yrkesmässiga fisket bör kompletteras
med administrativa åtgärder i form av ingripanden som kan avse indragning av
yrkesfiskelicens och fartygstillstånd för viss tid, minst 14 dagar och högst sex månader, eller
varning som kan förenas med villkor. Vid bestämmande av ingripandets längd bör beaktas
bl.a. hur lång tid överträdelsen pågått, dess omfattning och betydelsen av den bestämmelse
som överträdelsen avser. Ingripande får beslutas endast om det av utredningen klart framgår
att en överträdelse av fiskebestämmelserna ägt rum. Slutligen föreslås att en särskild avgift
skall tas ut för fisk som landas trots att det är otillåtet. Avgiften bör tas ut enligt principen om
strikt ansvar och bestämmas till att motsvara försäljningsvärdet för fångsten. 451
Varje land ska numera fastställa ett datum då den nationella kvoten av en viss art anses
förbrukad och fartygen förbjuds då att fiska det beståndet. Om en medlemsstat överskrider sin
årskvot gör kommissionen avdrag på nästkommande års kvot. Denna fastställs med hänsyn till
överfiskets omfattning, förekomst av överfiskning tidigare år och med hänsyn till beståndets
biologiska tillstånd.452 Vid intervjun med Bengt Kåmark vid Fiskeriverket påtalade han den
bristande uppföljningen och de låga krav som fanns för de nationer som överfiskat sin kvot.
Detta ändrades och idag går det inte enbart att redovisa sitt överfiske och åtgärder för att
förhindra att det upprepas. Numera innebär det strängare regler och avdrag från nationens
nästkommande årskvot sker, lika stor del som överfiskats dras av. Skulle överfiskningen vara
mer än 10 % av årskvoten, sker även procentavdrag från nästkommande årskvot. Det är
numera mycket kännbart för en nation att överfiska, menar Kåmark.453
SVT påtalade 2001 i programmet Svartfiske avslöjat i Östersjörazzia att utländska
yrkesfiskare i Östersjön misstänktes ha fuskat genom att dölja fångster för ca 15 miljoner
kronor. Detta upptäcktes vid en gemensam skatterazzia. Det var femton fartyg som
misstänktes för fusk, då de sålt mer fisk än vad de uppgett. De hade använt falska handlingar
för att slippa skatt och hade överskridit den tillåtna kvoten. Fiskeredskapen hade även
manipulerats genom att de hål i näten som släppte igen småfisken sytts igen.454
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Östersjön är ett mycket stort område med många båtar och hamnar att kontrollera, vilket har
varit problematiskt ur kontrollsynpunkt. Kontrollen har blivit allt bättre och kontrollsidan har
påbörjat ett samarbete mellan länderna med utbyte av inspektörer, tillvaratagande av
varandras erfarenheter och gemensamma försök att ringa in problemområden i Östersjön.
Tyvärr har man inte hittills funnit en definitiv lösning på problemet med att det fiskas mer än
vad som beslutats. Men när man har nått dit så tror Kåmark, att med den inriktningen som
förvaltningen har så ska torsken kunna växa till sig ganska kraftigt.
Efterlevnaden av bestämmelser och kvoter har släpats efter. Nu har förståelsen av vikten av
att samarbeta med fiskarna blivit större. Tillsamman diskuterar Fiskeriverket och
yrkesfiskarna m.fl. om hur en bättre resursförvaltning ska uppnås. Även från kommissionen
sida har arbetet skett genom samarbete de tre sista åren. När Fiskeriverket lägger ett nytt
fövaltningsförslag publicerar inte detta, utan representanter för förvaltningen och
representanter för fisket kallas in och tillsammans sker diskussion kring problemen och en
gemensam lösning försöker uppnås, en lösning som alla är överens om att så kan det fungera.
Genom detta samarbete får man en legitimitet i fisket, menar Kåmark, som gör att alla förstår
att det är rätta vägen att gå och som detta gynnar både beståndet och näringen. Det ser enligt
Kåmark positivt ut framöver.455
Här bedrivs det svenska fisket
De röda områdena på kartan visar var de svenska fiskarna fiskar åtminstone en gång per år.

Källa: Tillhandahållet av Mats Börje, Fiskeriverket, kontrollavdelningen, Göteborg 2003

Fiskeloggboken
Fiskeloggboken är en del av kontrollen rörande fisket. Befälhavaren på ett svenskt fiskefartyg
med fartygstillstånd ska lämna uppgifter om fångsten i fiskeloggbok. I loggboken ska framgå
vilken typ av redskap som använts. Vid fiske med trål-, vad- och notredskap ska fiskloggbok
föras efter varje fiskeansträngning, vid fiske med andra redskap ska loggboken föras varje dag
som fiske skett. En tid ska uppges för hur länge fiskeansträngningen pågått. Latitud och
longitud ska anges för platsen där redskapet sattes i vattnet. Uppgifterna om fångst ska vara
den totala kvantiteten fångst ombord angiven i kilogram hel färskvikt. Loggbok ska föras av
alla fartyg över 10 meter, där ska varje fiskresa anges samt fångstmängd av varje art, datum
455
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och plats samt fångstredskap. Efter landning ska loggboken inom 48 timmar skickas till
kontrollmyndigheten tillsammans med landningsdeklarationen. 456 Fiskeloggbok och
tillhörande kartmaterial beställs/hämtas hos Fiskeriverket. Om en loggbok har kommit bort
kan en ny fås efter att fartygets befälhavare skriftligen redogjort för Fiskeriverket om orsaken
till bortkommande. 457 Fiskeriverket ansvarar för uppföljningen av de nationella kvoterna och
att överfiskning inte sker.
Loggboken är uppdelad i två delar; fångsten ombord och landningsdeklaration. Fångsten
ombord är en skattning som fiskaren gör till havs och landningsdeklarationen ska vara den
vägda vikt av fångsten. Uppgifter ska enligt Lundgren vara pålitliga, då även en tredje källa
används, nämligen avräkningsnotan från förstahandsförsäljningen som jämförs med
loggboksuppgifterna. Lundgren tror inte att fiskarna sköter sin bokföring perfekt, eftersom det
är så pass liten kontroll på dem ute till havs. Även vid landningen är kontrollen mycket liten,
så visst chansar de säkert menar Lundgren, men det är inget som Lundgren har belägg för. Det
kan även förekomma att fiskarna har avtal med mottagaren och kommer överens om vad de
ska sätta för fångstsiffra.458 Landning av otillåtna fångster kommer till Fiskeriverkets
kännedom genomloggboksuppgifter och avräkningsnotor. Genom rutinmässiga genomgångar
av vad som registrerats och samkörning i registren upptäcks fel. 459
ESO – utredningen från 1997 påtalade att det fanns stora möjligheter för fiskarna att fuska.
Att det fuskades grundade utredningen på de allvarliga brister som upptäckts gällande
fiskerföretagens bokföring. Yrkesfiskarnas attityd har präglats av misstro gentemot
fiskeregleringen. Utredningen var även kritisk till fiskestatistikens kvalité som även den visat
stora brister. Genom deklarationerna upptäcktes att fiskarnas privatekonomi var orimligt låg.
År 1992 deklarerade 40 % av yrkesfiskarna en totalinkomst som motsvarade 5000 kronor i
månaden före skatt.460 Dock är det nu elva år sedan dessa siffror var aktuella, det skulle vara
intressant att studera hur det ser ut idag, men pga begränsningskäl väljer jag att endast nämna
denna viktiga aspekt ESO utredningen påtalade. Det existerade en grå sektor inom fisket
enligt utredningen, fiskare har känt sig tvungna att fuska pga. den svåra ekonomiska
situationen. 461
Utredningen 1997 menade att det förekom fusk med fiskeloggböckerna. Ett sätt var att föra in
fisk som en annan obegränsad art, för att ”spara” kvoterna till ett senare tillfälle. För att
upptäcka detta fusk krävdes det kontroller vid landningarna. Det var däremot svårare att
upptäcka fusk när det gällde fångstplatsen.462 Andra felaktiga uppgifter kunde vara att
redovisa mindre fångst eller ingen alls. Mörkertalet gällande fusket var stort menade
utredningen, vilket ledde till att tillförlitliga beskattningar av bestånden inte kunde göras.463
Det förekom enligt utredningen ett omfattande fisket vid sidan om det lagliga fisket.464
Fiskeriverket hade ingen officiella uppfattning om en grå sektor existerade 1997. Utredningen
menade att Fiskeriverket och Statistiska Centralbyrån blundade för problemet med den
bristande statistiken och rapporteringen från fisket.465
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Fiskeloggböckerna är tillförlitliga enligt Kåmark. Problemet tidigare har varit att bedöma om
fiskaren fiskat på det område han uppgett. Det har funnits en tendens till att föra över fångsten
till det hav där kvoten inte varit uppfiskad. Dagens system med satellitföljare på alla
fiskefartyg över 24 meter underlättar kontrollen av fiskeloggböckerna. Även kustbevakningen
har nytt av satellitsystemet vid kontroller. Framöver kommer även fiskefartyg ned till 18 m
och 15 m utrustas med satellit, vilket kommer att förbättra kontrollen ytterligare.466

Satellitövervakningssystemet
1997 beslutade ministerrådet i EU att införa satellitbaserat övervakningssystem för fisket.
Beslutet motiverades av behovet att bättre bevara resursen och att effektivisera kontrollen. 467
I framtiden borde fiskerikontrollen eftersträva en mer regional fiskerikontroll, t e x en
kontrollregion för Östersjön. Även olika former av egenkontroll inom fiskenäringen borde
eftersträvas, enligt Fiskeriverket.
Avslutningsvis kan följande läsas i Fiskeriverkets skrift från 1998;
Den framtida fiskerikontrollen bör vara enkel och logisk med så små störningar som möjligt
på fiskets bedrivande och med en aktiv medverkan från näringen. Den skall vara ett effektivt
instrument som medverkar till att den gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås vad gäller
resursbevarande, strukturanpassning och reglering av marknaden.468
Från och med 1998 infördes i EU det satellitbaserade övervakningssystemet, VMS, Vessels
Monitoring System. Detta innebar att från och med 1/1 2000 skulle alla fartyg över 24 meter
utrustas med en sändare som automatiskt och med bestämda intervaller skickade signaler med
fartygets identitet, position samt datum och tid för positionen till Fiskeriverket.469
VMS - systemet ska finnas på fiskefartyg över 24 meter, fartyg som fiskar på öppet hav, ej
Medelhavet, fartyg som fiskar i tredje lands vatten och fartyg som fångar fisk för tillverkning
av fiskmjöl och fiskolja. Fartyg som fiskar inom 12 sjömil från sin flaggstats baslinje behöver
inte ha utrustningen. Informationen som systemet ger ska riktas mot själva fiskets bedrivande
och inte mot den enskilde fiskaren påpekar Fiskeriverket.470
Mats Börje på Fiskeriverkets kontrollavdelning hade arbetat med VMS- systemet och
utvecklat det i Sverige. Han berättade att fartygen har rapporteringsskyldighet varannan
timme. Sker inte detta ringer kontrollavdelningen upp båten för att se var fartyget befinner
sig. På skärmen ser Mats alla fartyg som fiskar i den svenska zonen och som är utrustade med
sändare. Sverige använder Inmarsat satelliter. Mats berättade vidare att en satellit har en ”fast”
position utanför Afrikas kust, som förmedlar signalerna från fartygen till kontrollstation på
norska nordvästkusten, därefter sänds en signal direkt till Göteborg och samtidigt till
observationen i Gryt på ostkusten. Målet är att fler fartyg ska utrustas med satelliter och from
1/1 2004 ska fartyg med till 18 meter ha sändare. Yrkesfiskarna var till en början inte positiva
till satellitsystemet berättar Mats, men trots det har det varit endast fem yrkesfiskare på besök
för att titta på övervakningsutrustning och hur den fungerar. Mats tycker det är konstigt att
intresset har varit så pass litet. En reaktion som han fick av en fiskare var ”ser ni inte mer”. En
annan fiskare påpekade, när han såg virrvarret av streck på skärmen som visade ett fartygs
resa, att under en del av resa troligen följande skett ”där fastnade fartyget med trålen och fick
‘trixa’ för att komma loss, det har hänt mig flera gånger och då får man manövrera fartyget så
där”. Detta uttalande av fiskaren var både jag och Mats imponerade av, med tanke på den
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”röra” som ett otränat öga uppfattar fartygsresorna på. Jag undrade om Mats och hans
kollegor hade någon form av samarbete med fiskare, för att samarbeta med att tyda fartygens
resor, men detta fanns inte, inte ännu i alla fall.471

Överträdelser
Överträdelserna har ökat ”på papperet”, men detta beror enligt Lundgren, på att fler upptäcks
efter kontrollavdelningens tillkomst 1997. Påföljderna är oftast böter som inte har varit så
stora enligt Lundgren. Lundgren påpekar förslaget som Fiskeriverket gett regeringen om att
tillståndet ska kunna återkallas av Fiskeriverket och att högre bötesbelopp och även fängelse
ska kunna utdömas i vissa fall. Bristen har enligt Lundgren varit att det funnits för få
administrativa åtgärder, det ska vara kännbart när en överträdelse begåtts, vilket fallet inte är
idag. Lundgren bekräftar att fiskarna idag som överfiskar tjänar på det, även om de tar sitt
straff blir det vinst pga. för låga straff. 472
Vissa licensierade yrkesfiskare bedriver fiske enbart i sina egna eller arrenderade vatten.
Andra fiskar både i vatten med enskild fiskerätt och i vatten där fisket är fritt för var och en.
Dessa yrkesfiskare utgör ett problem för fiskerikontrollen, då de inte lämnar fullständiga
fångstuppgifter med hänvisning till att hela eller delar av fisket bedrivs i det egna vattnet.
Detta gör det möjligt för fiskarna att undanhålla ett omfattande resursuttag från registrering.
Det ska inte vara tillåtet för en licensierad fiskare att undanta fiske för försäljning som sker på
egna vatten från uppgiftsskyldighet. Uppgifter från förstahandsmottagare av fisk visar
dessutom att det finns ett antal olicensierade fiskare som regelbundet lämnar fisk från egna
vatten till försäljning. Uppgiftsskyldigheten bör i princip omfatta allt fiske som med stöd av
enskild rätt bedrivs för försäljning. En rapporteringsskyldighet av den omfattningen är
nödvändig för att det ska finnas en tillförlitlig grund för beslut om fiskevården. 473
Det finns ett behov av att samhället kan reagera snabbare på överträdelser och ingripa på ett
sätt som är kännbart och effektivt och står i rimlig proportion till överträdelsen, utan att
försvåra förutsättningarna för fiskaren att återuppta sin verksamhet efter straffet.
Den nuvarande straffskalan omfattar med vissa undantag böter eller fängelse i högst sex
månader. I jämförelse med andra EU-länders lagstiftning framstår nivån på de svenska
sanktionerna som låg. Skillnaden mellan värdet av den fisk som fångats otillåtet och straffet
för gärningen är påtaglig. Även då fiskelagstiftningen jämförs med annan lagstiftning med
liknande syfte framstår straffskalan som blek. 474
Rent generellt ansåg Kåmark att flottans kraftiga överkapacitet i Östersjön i kombination med
kontrollbrister var de största problemen för hela fisket i Östersjön. För torskfiskeflottan i
Östersjön har överkapaciteten lett till olika problem, menade Kåmark. Ett problem är att när
kapacitet är för stor i förhållande till den kvoten som beslutats, skapas ett utrymme för att
fisken inte registreras på rätt sätt och landas någon annan stans. Ett av de stora problemen de
senaste åren har varit att ganska stora kvantiteter har landats utanför de ordinarie kvoterna.
Förvaltningen de senaste åren har enligt Kåmark varit bra, även om kanske för höga kvoter
har satts har de inte varit orimligt höga för torsken. Ändå har torskbeståndet successivt
sjunkit, vilket inte stämmer med de beräkningar som vetenskapsmännen har gjort och som
baserats på undersökningar. Enligt beräkningarna och undersökningarna som genomförts efter
det att kvoterna fastställts borde istället beståndet ha gått ganska kraftigt uppåt. Gör man en
beräkning på hur många båtar det finns i Östersjön, hur mycket de fiskar per dag och jämför
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det med den kvot som finns tillgänglig så ser man att detta inte går ihop sig. Det är något som
inte stämmer påpekar Kåmark. Det tas ut alldeles för mycket torsk ur Östersjön idag.475
Innan EU inträdet sköttes fiskerikontrollen gällande yrkesfisket och fritidsfisket till havs och i
de stora sjöarna helt av Kustbevakningen. En stor del av kontrolltiden och rapporterade
förseelser gällde det kustnära yrkesfisket, fritidsfisket och husbehovsfisket.476
Efter inträdet i EU ökade Kustbevakningens sjöövervakningen av fisket med 3 % och
flygövervakningen ökade med 20 %. En stor del av kontrollen gällde det nationella
fritidsfisket och husbehovsfisket. Den ökade övervakningen ledde till ökning av antalet
anmärkningar och åtalsärenden.477
Kontrollen var mycket dålig och nästintill obefintlig i början av 1990-talet, berättade Kåmark.
Och det räknade biologerna med för att få en rimlig uppskattning och se hur bestånden skulle
utvecklas. Biologerna var och är tvungna att i beräkning ta med den torskmängd som föll
utanför kvoten. Om man antog att fångsten år X var 100 000 ton ökades fångsten med ca
30 000-40 000 ton. Delar av fångsterna fanns inte med i den officiellt statistiken, men de var
ändå tvungna att tas med i beräkningarna för att underlaget skulle bli så realistiskt som möjligt
för den framtida utvecklingen. Tyvärr, menar Kåmark, har Fiskeriverket ännu inte total
kontroll på den mängd torsk som landas. 478
Situationen i Östersjön kunde ha undvikits tror Lundgren om kvoterna hade sänkts från början
och redskapen varit mer selektiva. 479
År 1999 beslutade EU-kommissionen att medlemstaterna varje år from 2000 skulle meddela
de åtgärders som vidtagits mot allvarliga överträdelser i respektive land. Uppgifter som skulle
meddelas var vilken typ av åtgärder som vidtagits, i vilket område överträdelsen skett och
vilka påföljder som utdömts. Denna information skulle sedan användas för att jämföra
utdömda straff mellan länderna och bedöma om de hade en avskräckande effekt. Tyvärr var
uppgifterna som lämnades 2000 av dålig kvalité och fullständiga slutsatser kunde därför inte
göras. Kommissionens slutsats av det material blev dock att medlemsstaternas system för
kontroll och bestraffning var mycket olika och att påföljderna inte varit tillräckligt stränga för
att förhindra att överträdelserna fortsatte.480
Hälften av de rapporterade överträdelserna rörde olaglig fiskeverksamhet som skett utan
tillstånd eller i otillåten zon. Jämfört med år 2000 var det en ökning av överträdelser rörande
bestämmelser om kontroll efter landning, ignorering av minimistorlekar och användning av
förbjudna fiskeredskap. Kommissionens slutsats blev även att det var stora variationer mellan
länderna gällande bötesbeloppens storlek för samma överträdelse. Exempel som kommission
gav var fiske utan licens som i Sverige medförde böter på 367 euro i snitt, det franska
inrapporterad fallet medförde bötesbelopp på 30 000 euro. Otillåtet fiske i Finland kostade 84
euro, i Irland kostade samma överträdelse i snitt 12 700 euro.481 Se bilaga 2 om inrapporterade
överträdelser till kommissionen för år 2001.
En allvarlig överträdelse kunde enligt förordningen bl.a. vara att ovilja att samarbeta med
myndigheter i frågor som gällde ansvar för övervakningen, genom att försvåra inspektörernas
arbete när de utförde kontrollerna, eller genom att förfalska, dölja, eller förstöra bevis.
Överträdelserna kunde också gälla fiske utan licens eller med felaktig fiskelicens. En allvarlig
överträdelse var också att använda eller förvara förbjudna fiskeredskap ombord eller
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konstruktioner som påverkade redskapens selektivitet. Att använda förbjudna fiskemetoder,
fiska efter eller förvara ombord arter av bestånd som var tillhörde ett moratorium eller
fiskeförbud, fiska i otillåten zon och/eller under en otillåten tid och inte följa bestämmelser
om minimistorlekar var också allvarliga överträdelser. Felaktigt eller uteblivet
uppgiftslämnande i loggbok, landningsdeklaration, avräkningsnota, deklaration om
övertagande eller i transportdokument kunde vara en allvarlig överträdelse. Manipulation av
systemet för satellitkontroll av fiskefartygs position räknades också till överträdelser av
allvarligare sort. En annan allvarlig överträdelse var att inte iaktta de bestämmelser som rådde
i samband med landning och saluföring av fiskeprodukter, landa fiskprodukter mot
gemenskapsbestämmelser om kontroll och genomförande, lagra, bearbeta, saluföra och
transportera fiskeprodukter som inte följer gällande handelsnormer, särskilt normerna för
minimistorlek. Medlemsländerna var skyldiga att årligen anmäla till kommissionen de
allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser som upptäckts av
kontrollmyndigheterna. I rapporten skulle det framgå vilken form av förfarande som
påbörjats, vilka beslut som fattats och vilken typ av påföljder som hade utdömts. Denna form
av rapportering skedde första gången i mars 2001 och avsåg år 2000. 482
Enligt fiskelagen döms den till böter eller fängelse i högst sex månader som med uppsåt eller
av oaktsamhet utan lov fiskar där annan har enskild fiskerätt eller utan myndighets tillstånd
enligt lagen när sådant behövs. I det yrkesmässiga fisket döms den som i Sveriges
ekonomiska zon begår brott till böter. Bestämmelsen är en följd av Sveriges ratifikation av
Förenta nationernas havsrättskonvention den 10 december 1982. Av artikel 73 i konvention
följer bl.a. att kuststatens påföljder för brott mot föreskrifter om fiske i den ekonomiska zonen
inte får omfatta frihetsstraff annat än när berörda stater ingått överenskommelse om detta. När
Sverige ratificerade konventionen 1996 ändrades därför fiskelagens straffbestämmelser så att
olovligt fiske i den ekonomiska zonen endast kunde leda till bötesstraff. I samband med detta
påtalades att den särskilda straffskalan för zonen endast var att uppfylla konventionens krav,
inte att ändra gärningarnas straffvärde.483
Om en nation fiskat över sin kvot skulle en förklaring och en åtgärdsplan presenteras för att
förhindra överfiske i framtiden. Nationen fick inte något straff, men nu arbetar man med årlig
flexibilitet. Detta innebär att varje nation som fiskat över får avdrag på nästkommande
årskvot, lika mycket som de fiskat över. Om en nation fiskat över med 3000 ton, dras 3000
ton bort från nästkommande årskvot. Är överfisket rejält sker även procentavdrag med 10, 20,
30 eller 40 % extra som dras av från nästkommande kvot. Det är idag, menar Kåmark, väldigt
kännbart för en nation om de fiskar över sin kvot. Alla yrkesfiskare har gemensamt bidragit
till överfisket. Rent generellt har straffen för överträdelser av fiskelagar varit så låga att de
inte varit avskräckande. Den nya fiskelag innebär att det är mycket mera kännbart att bryta
mot fiskeribestämmelser än vad det varit tidigare. Detta kommer enligt Kåmark leda till bättre
laglydnad. Kustbevakningen sköter kontrollen och Fiskeriverket utfärdar bestämmelserna.
Kustbevakningen ägnar 20 % åt fiskeövervakning av sin totala kapacitet. Fiskeriverket tycker
att detta är för lite, men det är kustbevakningens uppgift att försöka övervaka de bestämmelser
som Fiskeriverket utfärdat och Kustbevakningen har även andra åtaganden.484
På det internationella vattnet är fisket inte reglerat och regleringar är svåra att genomföra.
Fisket på det internationella vattnet har tendens att bli mera ”rovigt”.

482

Fiskeriverket, rapport: Den svenska användningen av sanktioner i ärenden om överträdelser av
fiskebestämmelser, s 6
483
Fiskeriverket, rapport: Den svenska användningen av sanktioner i ärenden om överträdelser av
fiskebestämmelser, s 7
484
Intervju, Bengt Kåmark, Fiskeriverket i Göteborg, 2003-04-01

79

Om och när man kommer överens om att dela upp ett internationellt område avgörs
nationernas fångster de 5-10 senast åren vilken kvot de ska få vid indelningen av det
internationella vattnet. Länderna är då angelägna om att ha så stora fångster som möjligt till
dess att indelningen skett. Detta skedde även inom gemenskapen. När Sverige gick med i EU
1995 fick procentandel av EU: s fiskekvoter. Vid kvotdelningen hade Sverige stor nytta av
kvotstatistik, som påvisade att Sverige hade en god fångstatistik, vilket ledde till att Sverige
fick en bra andel av de olika arterna. 485
Enligt SNF behövs det en starkare relation mellan brottet och sanktionen. Det rådande
systemet har lett till att överfisket fortsatt och fisket har tjänar på det trots att de har tagit sitt
straff. Detta kommer inte att förhindra någon från att fuska. Risken att åka fast är otroligt liten
menade Hjelm och hänvisade till tv-programmet Kalla fakta i januari, där flera svenska
fiskare öppet deklarerade att det fanns hur många sätt som helst att överfiska och att risken att
åka fast var försvinnande liten.486
Ett problem som framkommer beträffande den svenska tillämpningen är den långa
handläggningstiden. Den långa handläggningstiden berodde på att polisen skulle utreda även
okomplicerad fall, så som för sen rapportering av uppgifter. I flera fall var det även fråga om
erkända gärningar. Den långa handläggningstiden ledde till att flera anmälda ärenden
preskriberas. Detta förhållande var speciellt olyckligt i de fall där överträdelserna hade
inbringat stora värden. I den praxis som fanns på området hade straffvärdet för påföljden
hamnat på en mycket låg bötesnivå och någon påtaglig förändring hade inte skett under den
tid Sverige varit medlem i EU. Skillnaden mellan värdet på fisken och straffet och de åtgärder
och sanktioner som vidtagits hade varit påtagliga. Jämförelsen mellan Sverige och andra
länder visade att den svenska nivån på sanktionerna var mycket låg och att straffskalan var
betydligt mer begränsad än i de flesta medlemsländerna. 487
Förslaget var att straffen för överträdelser skulle skärpas genom att utvidga straffskalan från
böter till fängelse i högst två år. De normerade böterna borde istället beräknas för kilowatt och
inte för hästkrafter. De normerade böterna skulle vara lägst 10 gånger och högst 500 gånger
av fartygets kilowatt, det minsta beloppet skulle fortsätta att vara 1000 kronor. De normerade
böterna skulle enligt utredningens förslag användas för alla överträdelser inom yrkesfisket där
fiskefartyget med motor hade använts. Skälen till utredningens förslag var att straffskalan för
fiskebrott i stort sett varit oförändrad sedan 1980-talet, då de särskilda trålfiskeböterna
infördes. De ändringar som skett därefter hade gällt skärpning av sanktionerna för brott mot
uppgiftsskyldigheten efter Sveriges inträde i gemenskapen och den typen av brott slutligen
fått en straffskala som motsvarade övriga överträdelser av fiskebestämmelser. Den nuvarande
straffskalan för överträdelser av fiskeribestämmelser innefattade därför nu med vissa
undantag böter eller fängelse i högst sex månader. När landningsvärden närmade sig flera
miljoner för de största fartygen hade bötesnivån svårt att komma i närheten av dessa belopp.
När det dessutom många gånger kunde vara svårt att bevisa vad överträdelsens värde hade
blivit, särskilt gällande uppgiftsskyldigheten, fick inte åtgärderna den effekt som skulle kunna
göra överträdelsens ekonomiska värde kännbart för fiskaren.488
Utredningen påtalade att ett otillåtet nyttjande av fiskresurserna innebar ett extrauttag av en
begränsad resurs som användes av flera intressenter. Enskilda fiskeinsatser kunde ha stor
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påverkan och ett sådant otillåtet fiske måste kompenseras med minskat fiske av andra eller
genom andra beståndsbevarande insatser. Utredningen påminde även att straffskalan för
fiskebrott när det gällde den allmänna straffrätten, närmast motsvarade snatteri, egenmäktigt
förfarande, bedrägligt beteende och skadegörelse. Otillåtet fiske borde istället jämföras med
miljöbrott och jaktbrott. Även om straffen skulle skärpas var det viktigt att komma ihåg att det
frihetsberövande straffet i den svenska ekonomiska zonen begränsades till följd av Sveriges
ratifikation av Förenta nationernas havsrättskonvention den 10 december 1982. Även om det
åtagandet inte hindrade Sverige från att använda fängelse för de egna fiskarna så borde
skillnaden inte vara påtaglig när det gällde behandlingen av olika fiskare vid fiske i våra
vatten. Sverige hade valt att anpassa bestämmelserna så att fängelse inte kunde användas för
någon fiskares brott i den egna zonen. Det saknades erfarenheter av om den begränsningen
hittills utgjort något problem för påföljdsnivån.489
Utredningen föreslog att administrativa åtgärder skulle komplettera straffen. De
administrativa åtgärderna skulle vara indragen yrkesfiskarlicens och fartygstillstånd i minst 14
dagar och högst sex månader eller en form av varning som förenades med villkor.
Handläggningstiden måste bli effektivare och utredning menade att beslut skulle fattas inom
tre veckor. Bakgrunden till utredningens förslag var att det yrkesmässigt fiske bedrivits med
stöd av yrkesfiskelicens och i förekommande fall fartygstillstånd. Det finns endast ett
begränsat utrymme för licensierade yrkesutövare på fiskeområdet och möjligheterna att få
fartygstillstånd var än mer begränsat bl.a. till följd av de nedskärningskrav som beslutats inom
ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Inom det yrkesmässiga fisket förekom
överträdelser av bestämmelser i olika avseenden och grad. Handläggningstiden var ett tydligt
problem vid åtgärder mot olagligt fiske. När straffet dröjde i flera år eller gärningen hunnit
preskriberas, i kombination med att straffen inte uppfattats som särskilt avskräckande i
förhållande till brottet har respekten för regelverket minskat. Överträdelser inom det
yrkesmässiga fisket innebar enligt utredningen ett missbruk av det förtroende fiskare fått
genom licensen och tillståndet.490
Höjningen av straffmaximum till ett år skall också gälla lagen om EG:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. Under senare år har förhållandena
utvecklats på ett sätt som innebär att fisktillgångarna hotas av olika orsaker, bl.a. ett alltför
omfattande fiske. Fisket kringgärdas av ett omfattande regelverk för trygga beståndens
fortlevnad och den biologiska mångfalden i förening med ett långsiktigt hållbart fiske. Enligt
regeringens mening är det nödvändigt med ett sanktionssystem som skapar respekt för
reglerna. Brotten är allvarliga med hänsyn till de värden de kan inbringa men också, och inte
minst, genom den stora skada de kan förorsaka fiskbestånden
Enligt fiskelagen ska bötesstraff för vissa brott som begåtts genom otillåtet trålfiske
bestämmas som s.k. normerade böter, lägst ettusen kronor och högst ett krontal som
motsvarar etthundra gånger antalet hästkrafter i motorerna på det trålande fartyget.
Eftersom bötesskalan inte ändrats sedan den infördes har de normerade böterna inte följt
penningvärdets förändring på samma sätt som fiskarnas inkomster, vilket har medfört att
utdömda straff numera är mindre kännbara än tidigare. Synen på olovligt yrkesfiske har
vidare förändrats genom de senaste årens allt sämre beståndssituation. Regeringen föreslog
att normerade böter även borde omfatta allt otillåtet fiske med motordrivna fartyg.491
Förslaget från utredningen var att en särskild avgift skulle tas ut för fisk som landades trots att
det inte var tillåtet. Avgiften skulle beslutas av Fiskeriverket och den skulle motsvara det
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högsta försäljningsvärdet som fångsten skulle ge enligt avräkningsnotan och det rådande
marknadspriset. Bakgrunden till förslaget var att sedan ett visst fiske stoppats på grund av att
årets kvot varit förbrukad, var landning och försäljning av fångster inte tillåten. Tyvärr
förekom det ofta att förbjudna landningar genomfördes. Problemet har varit bevisningen varit
svår i dessa fall, då det ofta handlade om otillåtna bifångster. Det har varit svårt att bevisa att
bifångsten kunde ha undvikits. Fiskaren hade, om det inte kunde bevisas, inte agerat i uppsåt
eller varit oaktsamt. Det uppstod till följd av detta en gråzon för landad fisk som såldes, trots
att landningen inte var tillåten men som samtidigt inte kunde bevisas vara gjord i uppsåt. Den
otillåtna landningen var samtidigt kvotpåverkande och kunde innebära avdrag på landet
tillgängliga kvoter följande år. Om man kunde ta ifrån fiskare den ekonomiska vinningen från
det otillåtna fisket, landningen, borde intresset att fiska otillåtet minska.492 Under år 2000
rapporterade Kustbevakningen ca 80 allvarliga överträdelser av det yrkesmässiga fisket. Vissa
av dessa gällde utländska fiskefartyg, vilka inte skulle omfattas av förslaget. Det finns dock
anledning anta att Fiskeriverket kan komma att årligen tillföras minst 50 ärenden från
Kustbevakningen för prövning av fråga om administrativa ingripanden. Det var enligt
utredningen inte möjligt att inom ramen för nuvarande resurser täcka en sådan ökning av
arbetsbördan. Tillskottet av medel för att genomföra systemet borde dock inte överstiga
500 000 kr.493
Övervakningen och kontrollen av den gemensamma fiskeripolitiken granskades år 2002.
Utredningen kom fram till att den övervakning och kontroll som funnits inom gemenskapen
hade uppfattats som otillräcklig och diskriminerande. Fiskarna i medlemsländerna krävde att
kontrollsystemet skulle bli mer centraliserat och harmoniserat inom EU, det skulle då leda till
effektivare insatser och lika behandling av alla fiskare inom gemenskapen. Vid
kontrollförordningen 1993 skedde vissa steg i den riktningen, men medlemsländerna kunde
inte enas om förlaget att stärka gemenskapens regler eller att öka befogenheterna för
gemenskapens inspektörer. De hinder som försvårade effektiva insatser inom gemenskapen
var att det inte rådde lika straff och sanktionerna mellan länderna och att gemenskapens
inspektörer hade begränsade befogenheter. Det splittrade systemet hade lett till att
överträdelser inte följts upp ordentligt, att överträdelser hade fått olika följder i olika
medlemsländer.494 Behovet var nu enligt utredning stort att definiera kommissionens och
medlemsstaternas ansvar. Bristen i övervakningen av fisket i de internationella vattnen hotade
gemenskapen internationella åtagande, nämligen att trygga en fortsatt närvaro av
gemenskapens fiskeflottor i dessa vatten.495
Det nya regelverket för kontroll och tillsyn borde enligt kommissionen vara följande; en
tydlig definition av ansvaret för kontroll och tillsyn, enhetliga regler för tillämpning av den
gemensamma fiskeripolitiken, samarbete och samordning mellan de nationella myndigheterna
som ansvarade för kontroll och tillsyn samt inspektionsrapporter om gemenskapens fiske, en
tydlig definition av kommissionens roll och regler för de nationella domstolarna att godta
inspektionsrapporter som görs av inspektörer från gemenskapen eller annan medlemsstat.
Vidare föreslog kommissionen införandet av regler så att berörda myndigeter kunde upphäva
fiskelicenser som en förebyggande åtgärd om fartygen hade begått allvarliga överträdelser.496
Den rådande situationen i Östersjön kunde ha undvikits om det funnits möjlighet att styra
utvecklingen av flottan och fått en mer anpassad kapacitet i förhållande till resurserna. Men
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det har varit omöjligt att arbeta så internationellt utan det har varit på nationell nivå. När man
arbetar på nationell nivå ”ser var och en om sitt eget hus” och om inte alla nationer minskar
flottkapaciteten gör ingen det av rädsla för att tappa konkurrensen. Det är ett revirtänkande
hela tiden påpekar Kåmark.497
Den främsta orsaken till den rådande situationen är att fartygsantalet är för stort. Större
redskapsselektering behövs, vilket är något som Sverige går i bräschen för, menar
Lundgren498.
Utfiskningen är den främsta orsaken till den rådande situationen för torsken i Östersjön
menade SNF. Tecken fanns på att hela ekosystemet hade förskjutits och åtgärder behövdes
omgående. Foderfisk som användes till fiskolja och fiskmjöl svarade den största delen av
svenska fiskeflottans fångster. SNF anser att det är motiverat att totalförbjuda torskfisket så
att beståndet ska få en chans till återhämtning, samt att förskjutningar i hela ekosystemet ska
kunna undvikas. SNF menar att fisket i Sverige har förändrats i grunden de senaste tio åren.
För tio år sedan var 70 % av den totala fångsten matfisk, numera år 80 % foderfisk, mestadels
skarpsill. Foderfisken omvandlas till andra produkter sås om fiskolja och fiskmjöl. Dessa
produkter används som foder vid kött – och pälsuppfödning samt till den växande industrin av
fiskeodlingar. Bifångster uppkommer vid så gott som allt fiske. Fiskemetoderna och
redskapen styr mängden oönskad fångst. Problemet med bifångster finns världen över och
SNF påtalade det resursslöseri detta medför, då död oönskad fisk kastades tillbaka i haven.
Att få ett grepp om tonstorlek på de oönskade bifångsterna har varit mycket svårt, ingen
statistik förs över detta. Uppskattningsvis ansåg SNF att det kunde röra sig om lika stor
mängd som togs upp för konsumtion. SNF påpekade även vikten av att utveckla och använda
selektiva redskap vid all form av fiske. SNF menade att det behövdes anslås mer pengar till
forskning och försök med skonsammare selektiva redskap. Detta skulle medföra att fisket blev
riktat och att de oönskade bifångsterna minimerades.499
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Slutsatser och framtidsscenario
Som grundläggande princip för en gemensam fiskeripolitik är FAO: s kriterier för ett
ansvarsfullt fiske: ”En ansvarfull fiskeripolitik måste trygga ett effektivt bevarande och en
effektiv förvaltning och utveckling av resurser som lever i vatten, med vederbörlig hänsyn till
ekosystem och biologisk mångfald, så att såväl dagens som kommande generationer har
tillgång till en livskraftig källa till livsmedel, sysselsättning, rekreation, handel och
ekonomiskt välstånd för människor.”500
Syftet med studien var att se hur produktionsförhållanden, ekologi, politik och ekologi
samspelade i formandet av hur fiskresursen nyttjades från 1970-talet fram till våren 2003.
Som studien visar har det varit problematiskt att uppfylla de grundläggande principerna inom
fiskeripolitiken. Detta anser jag bero på det fokus som produktionsförhållanden och politiken
fått gällande fisket. Studien har visat att ekonomiska och tekniska faktorer är tätt
sammanknutna med politiken och samspelar i störst utsträckning. Den ekologiska aspekten
har inte fått den uppmärksamhet som de uppsatta målen förutsatte och samspelet med
politiken och ekonomin har uteblivit. De sociala faktorerna har varit ett traditionellt viktigt
politiskt område. Det bristande samspelet mellan produktionsförhållanden, politik, ekologi
och sociala faktorer har lett till att fiskeripolitikens mål inte kunnat uppfyllas. Konflikten
kring den vita zonen på 1970-1980-talen gav torsken en biologiskt försämrad utgångspunkt,
något som politiken inte tog hänsyn till i de kvotförhandlingarna som sedan följt.
Att teoretiskt se Östersjön som en allmänning blir problematisk. På internationellt vatten
skulle denna teori kunna fungera, men i Östersjön där den ekonomiska zonindelningen
dominerar blir det problematiskt. Dock kan teorin om allmänningens tragedi användas på den
vita zonen, där fisket var fritt för vem som ville fiska där. Fiskbestånden i sig är en vandrade
resurs som lockar till ett överuttag på det egna vattnet, men genom regleringar har detta
problem försökt dämpas. Problemet kan istället för att ligga i ägandeteorin ligga i
regleringssystemet, då det visat sig finnas stora problem med efterlevanden och kontrollen av
överenskomna regler. Respekten för resursen fisk och respekten för lagarna har varit
bristande, vilket till viss del beror på för milda repressalier. En annan aspekt är näringens
ekonomiska svårigheter, vilket lett till att fiskarna överträtt lagstiftningen. Här återverkar den
alltför bristande kontrollen av lagens efterlevnad, det har inte varit särskilt riskfyllt att begå en
överträdelse.
Man kan då fråga sig hur en så pass liten näring som fisket ändå är har kunnat få så stor
politisk uppmärksamhet. Yrkesfiskarna idag utgör en grupp av ca 2000 personer i Sverige,
trots det har fiskets frågor och bekymmer fått stor uppmärksamhet såväl politiskt som socialt.
Förklaring till detta ska sökas hos den sociala faktorn som visat sig vara mycket stark. Det
finns en välförankrad allmän uppfattning om hur skärgården ska se ut och fungera.
Skärgården ska vara levande och alla som vill bosätta sig i området ska ha möjlighet till
samma sociala service som alla andra. Det ska finna fiskebåtar och fiskelägen där den gamla
fiskekulturen vårdas och bevaras. Detta har tvingat politiken till att ta särskild hänsyn och
ansvar för fiskets utveckling. Genom ekonomiska åtgärder har politiken bidragit till att bevara
fisket för att skärgården ska vara levande och därmed tagit ytterst stor hänsyn till den sociala
aspekten.
Det ekologiska perspektivet gällande fiskets utveckling har kommit i skymundan då
produktionsförhållanden och politiken och den sociala aspekten haft ett nära förhållande.
Naturskyddsorganisationer som SNF har arbetat för en mer ekologiskt inriktad fiskeripolitik
men inte fått något större gehör för sina idéer. På senare år har konsumenternas medvetenhet
500
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ökat och miljömedvetandet har lett till efterfrågan av miljömärkt fisk och även ekologiskt
odlad fisk. Även konsumenterna har haft ett ansvar i utvecklingen som jag inte tycker vi ska
förbise. Konsumenterna har föredragit att konsumera torsk och lax framför sill och skarpsill,
fiskarter det finns relativt gott om i Östersjön. Detta har lett till en starkare fokusering på
torsk- och laxfisket. När laxfångsterna minskat har fiskarna istället odlat fram den.
Media har också haft en viktig roll i fiskefrågan genom den enorma uppmärksamhet frågan
har tillägnats och vi bör fundera kring hur våra åsikter rörande fisket formas.
Även ett större kritisk ifrågasättande av fiskerinäringen som en förfördelad näring på
ekologins bekostnad har vuxit i takt med torskbeståndens hotade situation.
Miljöhänsyn och bevarandefokuset har fått allt större utrymme politisk från och med 1980talet då Östersjöns övergödningsproblem och miljögifter uppmärksammades i större
utsträckning. Detta anser jag framgå tydligt i de politiska skrivelserna från 1980-talets slut
och framåt. Den internationella miljöutvecklingen bidrog även till att göra fisket till
miljöfråga samt miljöhändelser som Tjernobyl. Larmen om att fisken innehöll oroväckande
mängder miljögifter väckte allmänhetens medvetenhet och en begynnande marknad för
miljömärkt fisk öppnades.
Trots den politiska retoriken om den oroande miljöutvecklingen skedde det få konkreta
förbättringar för torskbestånden i Östersjön. Fångstvolymerna fortsatte att vara på relativt
höga nivåer trots varnande röster från bland andra ICES. Denna politiska ignorans av de
biologiska rekommendationerna återspeglar det ekonomiska och sociala fokus som fisket i
Östersjön har. Politiken har valt att ta störst hänsyn till de ekonomiska och sociala aspekterna
gällande fisket. Det har varit tragiskt att den biologiska faktorn ignorerats och hamnat i
skymundan. De biologiska problemen har kontinuerligt skjutits på framtiden, trots att
medvetenheten fanns om att nödåtgärder till sist skulle vara det enda som skulle kunna rädda
Östersjöns torskbestånd. Att vidta nödåtgärder får ses som bevis för att politiken ignorerat de
biologiska gränserna och istället prioriterat ekonomi och sysselsättning i kustområdena. Ett
politiskt mål har varit levande skärgård och att glesbygdens bosatta ska kunna bo och leva
kvar i området. Detta har lett till att politiken tvingats ta stor hänsyn och ansvar för
sysselsättningen i området. Fisket har av tradition varit en vanligt förekommande
sysselsättning och genom att fortsätta stötta det traditionella och till stor del olönsamma
nyttjandet av fisk har näringen avskärmats från det övriga samhällets utveckling. För att
minska detta glapp har politiken ekonomiskt stötta näringen till teknisk rationalisering och
utveckling för att på så vis försöka väva in näringen i det övriga samhällets utveckling.
Tyvärr har det välvilliga statliga stödet fått motsatt effekt. Näringen har förlitat sig på statligt
ekonomiskt stöd och på så vis ytterligare avskärmat sig från markanden. Överkapaciteten har
minskat resursen som näringen i sin tur är helt beroende av för sin ekonomi.
Som framgått har fiskeflottans överkapacitet blivit en svår nöt att knäck inom EU. Det är
viktigt att vi tar hänsyn till att om fartyg försvinner förloras arbetstillfällen och kustbygderna
kommer att drabbas socialt. Men så länge fiskeflottands överkapacitet finns kvar kommer vi
inte att lyckas uppfylla målet om ett hållbart fiske. Svenska Naturskyddsföreningen menar att
fiskerinäringen måste acceptera några år med nedgång för att flottan och fisket ska
stabiliseras. Till viss del kan jag förstå deras resonemang, men fullt så enkelt är det alltså inte.
Om fiskeflottan ska reduceras krävs det att det finns andra sysselsättningsmöjligheter i
kustområdena. Ett av regeringens mål är levande skärgård, detta mål förutsätter en bofast
befolkning som kan livnära sig i området och även förvalta kulturarvet. När vi besöker kusten
förväntar vi oss att få se små röda stugor och idylliska fiskelägen och att människor faktiskt
bor där året om. Om kustsamhällena inte stöttas i förändringsprocessen kommer troligen
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kustområdet helt sakna bofasta och därigenom förloras de historiska och kulturella värdena.
Kustbygderna försöker idag att anpassa sig till nya tider genom att satsa på bland annat
turismen som inkomstkälla. Från statligt håll finns olika projekt för att stötta och utveckla
näringen i skärgård. Fiskarna har fått en ny uppgift och blivit våra nya kulturvårdare som
exemplet med ladugårdsbygget belyste. Detta exempel belyser hur viktig och djupt rotad
kustkulturen är i det svenska samhället och i svenskens känsla för identitet.
Yrkesfiskarna har ofta få stå till svars för fiskesituationen i Östersjön, vilket jag inte anser ha
varit riktigt rättvist. Fiskarna har anpassat sig efter rådande lagar, även om fiskerinäringens
inverkan på lagutformningen kan diskuteras. Fiskarnas egna organisationer har enligt bland
annat ESO utredningen haft stor makt över politikens utformning.
Fiskarna har bland annat bidragit till att uppmärksamma övergödningsproblematiken och
sjukdomar på fisken. Fiskarna har även påtalat att den problematiska fiskesituationen i
Östersjön i hög grad beror på miljöproblem som övergödningen och miljögifter. Fiskarna
tvivlar inte på att ett hårt fisketryck minskar bestånden, men det finns enligt dem andra
orsaker också som bör åtgärdas. En förklaring till fokuseringen på reglering av
fiskerinäringens verksamhet anser jag vara att övergödningen och miljögifternas spridning till
Östersjön ses som ett mycket svårare uppdrag att reglera än fiskets direkta påverkan på
torskbestånden i Östersjön. Fiskets påverkan på fiskdödligheten är det som direkt kan
regleras, även om det emellanåt varit problematiskt.
Vissa fiskare har också anklagats för att fuska med fisket och bland annat undanhållit
rapporterring av fångster. Det är högst troligt att fusk förekommer, men problemet har varit
svårigheterna att bevisa det. Fiskeriverket har fått kritik för att blunda för problemet och till
viss del kan kritiken vara befogad. Däremot bör man i så fall ifrågasätt varför Fiskeriverket
har blundat för det, beror det på oförmåga att kunna åtgärda problemet eller har andra frågor
prioriterats? Fiskeriverket strävar även efter ha ett samarbetsklimat med fiskerinäringen, då
det visat sig vara lönsamt att ha näringen med sig i beslutsprocessen. Genom att ha näringen
med sig ökar näringens efterlevanden av fiskerilagarna. Man kan dock ifrågasätta detta
samarbete och enligt mig fundera över hur stort inflytande näringen har över detta samarbete.
Trots medvetandet om torskens hotade situation och flertalet reglering har inte politiken
lyckats förändra utvecklingen. Regleringar och fångstbegränsningar inom fisket har varit en
balansgång mellan näringens intressen med bland annat sysselsättningskravet och de vad
biologiska gränserna tillåtit. Det har visat sig vara uppenbart svårt att förena ekonomiska
intressen med de ekologiska. Fiskeriverket hävdar att de biologiska råden har följts alltmer de
senaste åren. Detta uttalande rimmar enligt mig illa, då TAC volymen för torsk endast
minskade med 1000 ton mellan 2002 till 2003 i Östersjön. Detta resulterade i att EU
kommissionen i april 2003 utfärdade torskfiskestopp i Östersjön till och med 31 maj. Denna
nödåtgärd får ses som ett bevis på misslyckandet att förvalta torskresursen på ett ansvarsfullt
sätt och det kan ifrågasättas om hänsyn verkligen togs till de biologiska råden.
Så sent som år 2001 påpekade Grönbok problemet att fiskeripolitiken inte hade lyckats med
att skapa ett hållbart utnyttjande av fiskeresursen och att ändringar därför behövdes.
Rapporten betonade att situationen var särskilt allvarlig för torsk, kummel och vitling. Om
inga förändringar skedde skulle dessa bestånd snart vara försvunna.
Problemet med för högt satta TAC grundas återigen i det vida intresseperspektiv som finns i
fiskefrågan. Genom att sätta för höga TAC har näringens intressen tillmötesgått, men de
ekologiska bevarandeintressena har fått en mer undanskymd plats.
TAC systemet har säkerligen bidragit till att bestånden inte överfiskats tidigare, men systemet
har trots allt stora brister och behöver förändras.
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EU: s fiskeripolitiska mål har varit svårförenliga vilket belystes i Grönbok. De mål som varit
motsägelsefulla var att de alltmer sårbara fiskebestånden skulle skyddas samtidigt som
främjandet av fiskeriverksamheten skulle fortsätt. Målet att begränsa fiskeinsatserna och
ansträngningarna rimmade illa med att produktionsmedlen samtidigt skulle moderniseras och
bli effektivare, likaså målet att bevara sysselsättningen och att minska flottans kapacitet.501
Åtgärder för att förbättra torskens situation i Östersjön har inriktats på att skärpa påföljderna
och kontrollen av överträdelserna. Förhoppningen är att utvecklingen ska vända och att
fångsternas mörkertal ska bli mindre. Hårdare lagar och skärpt kontroll kan nog visserligen
bidra till att minska fusket, men det som behövs är en förändrad syn på resursen fisk. Genom
att stifta hårdare lagar kommer troligen resursen att värdesättas högre, då lagar till viss del
speglar ett samhälles natursyn. Problemet tidigare har varit att straffen inte varit i proportion
till överträdelsen. Detta har bidragit till att naturresursen fisk inte har värderats efter sitt rätta
värde.
Framtidens fiske har målen klara men vägen dit är desto ovissare. På vägen mot målen
kommer omförhandlingar och omprövningar att behövas av vad som är ekologisk,
ekonomiskt, politiskt och socialt möjligt. Förhandling och övervägande mellan dessa faktorer
har skett konstant och kommer att fortgå i framtiden. Vad kan socialt och ekonomiskt överges
för att ekologiskt vinnas? Även om den ekologiska vinningen inte utfaller till oss har vi tagit
ett generationsansvar. Den gemensamma fiskeripolitikens mål skulle på så sätt uppfyllas då
dess mål är att överlämna en livskraftig fiskkälla till kommande generationer.
EU: s gemensamma fiskeripolitik ska grundas på försiktighetsprincipen vilket innebär att
”Bristen på vetenskapliga rön ska inte användas som ursäkt för att skjuta upp eller avstå från
åtgärder för att bevara målarter och närlevande arter och deras miljöer.”502
Försiktighetsprincipen har dock inte använts i den utsträckning det var tänkt. En anledning till
detta kan vara svårigheter att ändra det invanda mönstret. Om försiktighetsprincipen skulle
tillämpas i större utsträckning skulle det få både ekonomiska och sociala konsekvenser. Det
har då varit enklare att skjuta problemen på framtiden istället för att behöva ta tag i det som
varit obehagligt. Förhoppningsvis kommer försiktighetsprincipen nu i framtiden att användas
på det sätt som det var tänkt även om det kommer medföra radikala förändringar för näringen.
Den gemensamma fiskeripolitiken har kritiserats för att inte var tillräckligt öppen. Det behövs
större insyn i vad de politiska besluten grundades på. Fler aktörer behöver engagera sig och
medverka på EU- nivå, nationell nivå och lokal nivå.503 Det är dags att se fiskeripolitiken som
en del av samhällets politik som ska gynna alla medborgarna i samhället.
Som ett steg på väg att skydda bestånden har riksdagen lagt delmål som syftar till att
bifångsterna senast år 2010 ska uppgå till maximalt en procent av respektive bestånd. Uttaget
av fisk, inklusive bifångster och ungfisk, ska senast år 2008 vara högst motsvarande
återväxten, så att fiskbestånden kan fortleva och även kunna återhämta sig.504 Gällande skydd
av kust och skärgårdsområden 2005-2010 ska senast år 2010 minst hälften av de skyddsvärda
marina miljöerna och minst 70 % av kust och skär-gårdsområden med höga natur- och
kulturvärden ha ett långsiktigt skydd. Senast år 2005 ska det finnas åtgärdsprogram och

501

Grönbok, 2001, s 8
Meddelande från kommissionen om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, 2002, s 7
503
Meddelande från kommissionen om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, 2002, s 5
504
Miljömålsportalen: http://miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal10.php
502

87

implementerats för de hotade marina arterna och fiskstammarna som har behov av riktade
åtgärder. 505
Människans oförmåga att tänka och agera långsiktigt har ideligen skapat problem. Oförmågan
att förändra och tänka långsiktigt kan också bero på samhällets strukturer som försvårar
förändringar. Otåligheten är ofta stor över den tid det tar att åtgärda ett skadat fiskbestånd.
Det dystra framtidsscenariot innebär att torskbestånden i Östersjön fiskas ut och inte klara av
att återhämtar sig på grund av intensivt fiske och miljöproblem. Detta skulle troligen medföra
ett förändrat ekosystem i Östersjön då andra fiskarter skulle överta torskens plats.
Konsumenterna skulle få förlita sig till importerade torsk i större utsträckning. I förlängningen
kommer de torskbestånden som återstår i världshaven att fiskas ännu intensivare för att
kompensera konsumenternas förlust av Östersjötorsken på marknaden.
Det ljusare framtidsscenariot talar för torsken, då den visat sig tillhör en snabbreproducerande
art om den får vara i fred under några år med god födotillgång. Framtiden kan se hoppfull ut
om politik, ekologi, produktionsförhållanden och sociala faktorer lyckas samspela gällande
torskresursen. Det innebär att politiken behöver ta större hänsyn till ekologin och mindre
hänsyn till de sociala och ekonomiska faktorerna. Genom ett jämnare samspel mellan de fyra
faktorerna och med hänsyn till att den grundläggande faktorn trots allt är den ekologiska, kan
torskens framtid i Östersjön se ljus ut.
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Bilaga 1 Fångststatistik Sverige och Ostkusten 1986-2002
Genom att studera fångststorleken av torsk, sill/strömming och skrap/foderfisk samt dess
ekonomiska värde kan förändringar över tiden ses. Jag har följt dessa kategorier från 1986
fram till 2002. Fångsterna för maj och november presenteras samt årsfångsten. Det är
Sveriges och ostkustens fångster som redovisas. Genom att göra två nedslag under åren blir
slutsatsen mer rättvisande, samt att årstidernas fångstvariationer återspeglas.
Källa: SCB Jordbruk, skogsbruk och fiske från 1986 och framåt. ISSN: numret är 0082-0288 och SCB tryck i
Örebro står för tryckningen.
Torskfångst på Ostkusten
Maj
Ton
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

851
904
644
1015
589
510
241
1,6
225
2,3
511
405
283
302
247
317
386

Värde tkr
November Ton
Värde tkr Tot.ton/år Tot.värde tkr/år
5085
1986
884
6121
9943
59970
5890
1987
571
3897
7421
47738
3803
1988
889
4898
7847
46389
5550
1989
905
6381
8602
52412
4587
1990
894
8610
7401
6210
4959
1991
233
2482
5502
53634
2276
1992
41
376
2255
21762
28
1993
53
499
1400
10927
1546
1994
113
991
2696
20590
31
1995
594
4690
3550
28415
3755
1996
608
4657
5966
43980
3830
1997
491
5477
3955
37821
3299
1998
398
5153
2552
32449
4279
1999
302
4279
2727
36725
3089
2000
202
2861
1935
26576
4322
2001
128
2133
2545
39608
5726
2002
99
1602
1879
28641

Sill/strömmingsfångst på Ostkusten
Maj
Ton
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1718
1780
1535
1339
1203
709
791
658
516
564
531
494
564
172
538
463
676

Värde tkr
November Ton
Värde tkr Tot.ton/år Tot.värde tkr/år
2741
1986
728
1155
9139
15907
3059
1987
722
1150
7875
14136
2490
1988
642
1170
10168
16509
1986
1989
593
1025
9721
15204
2072
1990
370
792
7103
12772
1819
1991
362
727
5606
11667
1423
1992
215
570
6208
12289
1384
1993
226
510
5245
10715
1575
1994
330
962
3865
11555
1832
1995
166
544
3246
10060
2093
1996
168
661
2540
9830
1986
1997
196
850
2828
11815
2438
1998
147
630
2551
10398
548
1999
172
548
2551
10398
2500
2000
785
1211
1850
8190
2287
2001
479
988
3976
11626
2788
2002
608
1066
7270
16764

Totalfångst Ostkusten

Totalfångst Sverige
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Ton
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Torskfångst i
Sverige
Maj
Ton
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

22703
18227
21493
21369
17654
13773
12198
10282
9120
8989
10203
8679
81570
46799
30417
27278
28198

2457
4643
4601
5234
4577
3390
1597
539
1183
683
2973
2760
1414
1897
2174
2990
2477

Värde tkr
112959
92409
101077
97906
102927
91325
60894
43983
54066
58143
74429
69653
135208
91272
66735
94574
92522

Ton
200568
196336
229796
237978
239304
225607
300128
334700
375728
378163
333610
351253
400945
328863
332408
298424
284773

Värde tkr
699455
725410
727410
717506
857571
718417
704397
836815
877818
955273
1005053
1044978
933134
955145
1174131
1073815

Värde tkr
November Ton
Värde tkr Tot.ton/år Totalt värde tkr/år
15712
1986
2402
17416
44418 285208
31803
1987
2933
21806
44305 301272
27696
1988
3996
24351
49577 322053
29855
1989
4280
33256
51121 327031
37665
1990
4620
46865
49337 440144
34692
1991
1786
20907
39579 406993
16668
1992
986
10407
19055 205372
6306
1993
999
10369
15508 151961
11117
1994
1058
11005
26759 231801
7122
1995
3488
28080
28532 250509
23690
1996
3346
28418
35901 284655
27885
1997
2700
32624
30236 308055
17618
1998
2712
37332
19542 273165
28608
1999
1897
28608
19662 296159
29691
2000
1883
28759
20151 307044
42515
2001
1422
26585
20826 394145
39628
2002
492
9378
15115 255885

Sill/strömmingsfångst i Sverige
Maj
Ton
Värde tkr
November Ton
Värde tkr Totalt/år Totalt värde tkr/år
1986
5261
8387
1986
9444
13575
87731 153469
1987
6093
11243
1987
9671
13809
61595 101839
1988
4187
6103
1988
9324
12883
59929
85070
1989
7481
9283
1989
11193
12658
85383 109746
1990
7895
11288
1990
10582
12247
86698 113952
1991
9299
16161
1991
11187
13748
94615 134565
1992
6965
12266
1992
7223
10765
93517 139688
1993
5453
10637
1993
6387
10922
64371 112148
1994
4641
13891
1994
8211
17298
53086 123340
1995
5428
18682
1995
5413
11482
52361 125459
1996
2386
10047
1996
4920
11323
56742 154888
1997
1355
4558
1997
4763
10376
44733 110388
1998
1786
5647
1998
2711
5983
35667
85429
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1999
2000
2001
2002

1987
6642
5239
3517

3832
15720
22421
11085

1999
2000
2001
2002

1987
6295
2458
4205

3832
12414
7831
11632

46090
56229
68009
62586

98129
110099
230326
197982

Foderfisk/skrapfiskfångst i Sverige
År
Ton
Värde tkr
1986
49820
24761
1987
62964
26466
1988
100190
53159
1989
65401
31954
1990
88864
41318
1991
73003
33635
1992
165781
91328
1993
233531
149366
1994
272120
177234
1995
276480
182748
1996
219584
153301
1997
254275
213485
1998
317016
330294
1999
241817
171044
2000
234866
186501
2001
178279
186501
2002
167393
210947
Från och med år 1990 används benämningen foderfisk istället för skrapfisk.
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Bilaga 2 TAC- statistik 1977-2003
TAC kvoter för Östersjön, Sverige tilldelas sin procentenhet av den totala kvoten.
Innan 1977 fanns det inga TAC: er för torsken i Östersjön.
De rutor som är tomma är de år då TAC inte kunde fastställas pga att berörda parter inte
kunde komma överens om en gemensam TAC för Östersjön. Dessa år då TAC saknades
var det i princip fritt fiske efter torsk i Östersjön.

år
torsk, ton

1977
185 000

1978
174 000

1979
175 000

1980
235 000

1981
227 000

1982

år
torsk, ton

1983

1984

1985

1986

1987

1988

år
torsk, ton

1989
220 000

1990
211 000

1991
171 000

1992
100 000

1993
40 000

1994
60 000

år
torsk, ton

1995
120 000

1996
165 000

1997
180 000

1998
145 000

år
torsk, ton

2001
105 000

2002
76 000

2003
75 000

1999
2000
126 000 105 000

Rapporterat nyttjande av torskresursen i Östersjön från IBSFC medlemmar, ton.
År

Ton

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

195 000
273 000
387 000
383 000
365 000
372 000
444 000
350 000
271 000
237 000
223 000
196 000
163 000
140 000
72 000
39 000

Källa IBSFC rapport 1974-1994, jubileumsskrift tillhandahållen av Bengt Kåmark Fiskeriverket i Göteborg
2003, samt utdrag av sammanställning av IBSFC: s TAC 1995-2003 tillhandahållet av Bengt Kåmark
Fiskeriverket i Göteborg 2003
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Bilaga 3 VMS Satellitsystemet
Ytterligare information om satelliterna finns på www.inmarsat.org och på
www.inmarsat.org/ships/ och ytterligare information om det satellitsystem som används i
Sverige finns på www.sat.com.au och på www.omnitracking.co.uk. Systemet heter
TERRASYSTEMS OTS/TERRAVISION.
Bilden visar hur den stationära satelliten utanför Afrika tar emot och vidarebefordrar signaler
från fiskefartygen till Fiskeriverket och vice versa.

Källa: Tillhandahållen av Mats Börje, Fiskeriverket, kontrollavdelningen, Göteborg 2003
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Bilden visar hur Fiskeriverket i Göteborg vidarebefordrar satellitsignalen till
Kustbevakningen i Gryt på ostkusten.

Källa: Tillhandahållen av Mats Börje, Fiskeriverket, kontrollavdelningen, Göteborg 2003
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Bilden förklarar mer exakt hur satellitsignalssystemet fungerar, från att satelliten registrerar
signalen till Fiskeriverkets arbete med sammanställningen av satellitsignalerna.

Källa: Tillhandahållen av Mats Börje, Fiskeriverket, kontrollavdelningen, Göteborg 2003
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Bilaga 4 BACOOMATRÅL
Denna trål är en av de nyare som används för att få större selektivitet i torskfisket.

Källa: L 356/87 Europeiska gemenskapernas officiella tidning
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Bilaga 5 Intervjufrågor
Intervju med naturvårdschefen vid Naturskyddsföreningen, Klas Hjelm den 21 mars i
Stockholm.
1. Hur har den svenska fiskeripolitiken utvecklats från 1980-talets början och fram till
idag enligt er?
2. Vilken roll har ni personligen (Klas Hjelm) haft i SNF:s arbete med fiskerifrågorna?
3. Vad anser SNF vara de främsta orsakerna till dagens fiskesituation i Östersjö
4. Hur har SNF agerat i fiskerifrågor?
5. Vad innebar EU-medlemskapet för svensk fiskeripolitik enligt SNF?
6. Hur vill SNF att regering, riksdag, berörda statliga verk och lokala aktörer ska agera
gällande fiskefrågorna?
7. När tycker ni (Klas Hjelm) att man kan se en påtaglig förändring i fiskerinäringens sätt
att nyttja resursen fisk?
8. Hur skulle den rådande fiskesituationen i Östersjön ha kunnat undvikits enligt SNF?
9. Hur ser fiskets framtid ut i Östersjön enligt SNF? Vilka lösningar förespråkar SNF?
10. Vem/vilka anser SNF bär huvudansvaret för fiskets nuvarande situation och varför?
Intervju med Fiskeriverket Bengt Kåmark och Robin Lundgren 1 -2 april i Göteborg
1. Hur anser ni/Fiskeriverket att dagens fiskesituation ser ut i Östersjön?
2. Vad anser Fiskeriverket vara de främsta orsakerna till dagens fiskesituation i Östersjön?
3. Hur har den svenska fiskeripolitiken utvecklats från 1970-talets början och fram till
idag enligt er?
4. Hur har Fiskeriverket agerat i fiskerifrågor rörande Östersjön?
5. Vilken roll har ni personligen (Bengt Kåmark) haft i Fiskeriverkets arbete med
fiskerifrågorna?
6. Vad innebar EU-medlemskapet för svensk fiskeripolitik enligt er Bengt Kåmark?
7. Hur vill Fiskeriverket att regering, riksdag, berörda statliga verk och lokala aktörer ska
agera gällande fiskefrågorna?
8. Hur ser fiskets och fiskens framtid ut i Östersjön enligt Fiskeriverket? Vilka lösningar
förespråkar Fiskeriverket?
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9. Hur skulle den rådande fiskesituationen i Östersjön ha kunnat undvikas enligt er, Bengt
Kåmark?
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Bilaga 6 Rapporterade överträdelser till gemenskapen 2001
Antal allvarliga överträdelser rapporterad till gemenskapens register 1/1
2001.
Land
Belgien
Danmark
Tyskland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Nederländerna
Österrike
Portugal
Finland
Sverige
Förenade kungariket

Antal fartyg

Antal allvarliga överträdelser

130
4 046
2 191
20 138
15 386
7 932
1 061
16 491
599
10 514
3 610
1 845
7 519

56
381
120
364
3 717
372
63
1 628
167
1
1 118
12
44
96

Källa: Kommissionens meddelande till Europaparlamentet 2001
Tillhandahållet av Fiskeriverket Göteborg 2003
Beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma
fiskeripolitikens bestämmelser, upptäckta under 2001
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Bilaga 7 Ekonomisk zonindelningskarta över Östersjön
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Bilaga 8 Subdivisionskarta över Östersjön
ICES indelning av Östersjön i olika zoner.

Källa: Tillhandahållen av Bengt Kåmark, Fiskeriverket, Göteborg 2003
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Sammanfattning
Abstract
The study begins with a historical background over the fisheries development in North America and in the
Baltic Sea area in Finland and Sweden. As we can see the fisheries development depends on the interaction
between ecology, state of production, politic and also social factors. In Sweden the fishery politic has changed
over the period of the study. In the 1970: s the main politic focus was on the fisheries progress, expansion and
rationalization. The State in Sweden took a vast part in this development and gave economic support. In the
1980: s the fishery politic in Sweden started to change and the environmental politics began to enter the fishery
politic. The environmental problems in the Baltic Sea were given attention and it was a great anxiety over the
eutrophication. In the 1980: s the codpopulation declined and with them the catches declined. The conflict over
the White zone 1978-1988 between Former Soviet Union and Sweden resulted in a plunder fishery in the area
east of Bornholm. This plunder fishery effected the cod population enormous and the effect has continued to
the late 1990: s.
In 1995 Sweden joined the European Union and the common fishery politic replaced the Swedish fishery
politic.
The system with TAC (Total Allowable Catch) is central in the common politic and it is used to control the cod
catches. But the problem is that the TAC -volume has been higher than the codpopulation could stand.
Despite the politic goal in Sweden and EU to preserve the codpopulation in the Baltic Sea, the codpopulation
has continued to decline. The reason to this politic failure is that the limit of the ecology has been overseen.
Instead, the economic and social values have been dominating the politic and together with a to weak control
of the catches and environmental problems in the Baltic Sea, the situation for the cod has been devastating.
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