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Inom det kustnära yrkesfisket är uppfattningen vanlig
att de senaste årens nedgång i fångster skiljer sig
från tidigare års svackor genom att den drabbat

nästan alla arter. Tidigare har man kunnat kompensera
nedgång i torskfisket med fiske på andra fiskslag som det
funnits gott om. Nu anser kustfiskarna att bestånden
längs hela Bohuskusten har gått tillbaka. Undantaget är
skaldjuren, som i och med att fisken minskat blivit av
med en viktig konkurrent.

Statistik visar minskade fångster
Projektledare på Havsfiskelaboratoriet är  Hen-
rik Svedäng, som jag träffar i samband med en
debatt om tillståndet i havet, på årsstämman i
Bohusläns skärgårdsråd i slutet på april. Sam-
tidigt som Svedäng svarar för den svenska
insatsen i det nordiska projektet leder han
också en regional undersökning kring torsken
längs Västkusten. Ett viktigt underlag i stu-
dien är gamla statistikserier, både från forsk-

Det kustnära fisket i fara
ningsinstitut och privata observatörer. Bl.a. har Sport-
fiskarna följt fångstutvecklingen vid Vinga under perio-
den 1955-83. I mitten av 1970-talet började en markant
nedgång. Andra mätserier från Halland till Kosteröarna
bekräftar mönstret - fångsterna började försämras under
70-talet och på 1980-talet hade de lagt sig på en perma-
nent lägre nivå. Sedan mitten av 90-talet har fångsterna
fallit ytterligare.

En efterlängtad satsning
Det regionala projektet pågår till 2003. Responsen bland
allmänheten och media visar att det är en efterlängtad
satsning på ökad kunskap om de kustnära bestånden,
men många kustbor beklagar att satsningen kommit så
sent. Henrik Svedäng bekräftar bilden av att de kustnära
marinbiologiska resurserna haft låg prioritet.

- Under tjugo år har Havsfiskelaboratoriet inte be-
drivit forskning på kustbestånd utan endast arbetat med
internationella beståndsuppskattningar, säger han.

Flera bakomliggande orsaker
Vilka är då orsakerna till nedgången i de kustnära
bestånden? Henrik Svedäng vill inte uttala sig om detta,
utan avvaktar undersökningar av bifångster, lekplatser
och rekrytering. Bland kustborna och yrkesfiskarna på
skärgårdsrådets årsstämma framförs dock många tänk-
bara förklaringar. En äldre före detta yrkesfiskare anser
t.ex. att säl och skarv ökat från mycket låga nivåer i början
av 70-talet till att numera finnas överallt i skärgården och
vid kända fångstplatser. Deras antal är helt enkelt så stort
att de konsumerar merparten av kustfisken. Ålfisket
med ryssjor har också ökat kraftigt med stora bifångster
av torsk och annan kustfisk som följd. Andra uppfatt-
ningar som fördes fram vid stämman byggde på föränd-
ringar i temperatur och vattenkvalitet samt överfiske
med trålar och vadar där kustfisk fångas som bifångst.

Havsfiskelaboratoriet har inlett ett nordiskt samarbete för att
söka förklaringar till utarmningen av fiskbestånden i kustnära
havsområden. I projektet ”Kustfisket i Skagerrak och Kattegatt”
studeras beståndsutveckling, beståndsstruktur, rekrytering av
ungtorsk och fiskens dödlighet genom predatorer som säl och
skarv men också genom fiske. Torsk står i centrum för undersök-
ningen, men målsättningen är att hitta förklaringar på nedgången
i bestånden som är generella också för andra arter.
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