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Fiske i kris!

Hotade
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Ö stersjötorsken har det lite besvärligt med sin
reproduktion. Trots att beståndet i Östersjön
har anpassat sig under nästan 8 000 år kräver de

befruktade äggen fortfarande både salthalter över ca 12
promille och syrehalter över ca 2 ml/l för att kunna
utvecklas. Dessa båda krav uppfylls i bästa fall endast på
ett fåtal platser i Östersjön.

Nyrekryteringen av småtorsk är alltså höggradigt
variabel i detta innanhav och hänger intimt samman
med de sällsynta saltvatteninbrotten genom de danska
sunden. Detta är ingen nyhet, det har biologer känt till
i åratal, men det gör Östersjötorskens lekframgång käns-
ligare än andra torskars, och svårare att förutse.

En tråkig fiskehistoria
De stora mängderna torsk i Östersjön i början av  80-
talet orsakades av stora saltvattensinbrott under 70-talet
som gjorde att leken lyckades under flera år. När alla
dessa torskar växt sig stora fyllde de upp hela Östersjön,
inklusive kustområdena, samtidigt som fisket blev allt
intensivare. Stora trålare från när och fjärran gjorde
torskfisket till ett av de största i världen och de drog upp
så mycket som 450 000 ton under 1984. Sedan var
storfisket slut. De stora årsklasserna från 70-talet var i
princip uppfiskade allihop och några nya hade det tyvärr
inte blivit. Istället för att sluta fiska, ansträngde man sig
allt hårdare för att få ihop sina fångster, vilket bara
resulterade i att bestånden krympte alltmer.

Från över 1 500 miljoner torskar sjönk beståndet till
55 miljoner på tio år. Knappt 4 % av torskarna fanns kvar
1993! Som tur var kom ett, visserligen måttligt, men
ändock välkommet saltvatteninflöde som gjorde att hop-
pet växte om en ny lyckad lek. Hoppet infriades, men det
intensiva fisket drog upp alla småtorskar så snart de nått
minimistorlek, och så har det fortsatt.

 – Det är förskräckande att se fångsterna nu, berättar
P-O Larsson, fiskeribiolog på Havsfiskelaboratoriet.
Inte en enda torsk av klass 1, d.v.s. över 7 kg, landades i
december och i den minsta storleksklassen är nästan
hälften av torsken mindre än minimimåttet 35 cm enligt
Kustbevakningens kontroller.

Vad som pågår nu är rena barnarovet eftersom torsk-
honor blir könsmogna först vid 38 cm längd i genom-
snitt. Så länge tillgången på fisk var god spelade minimi-
mått inte så stor roll eftersom fiskarena föredrog den
större torsken. Nu när konkurrensen är så hård tar man
allt man kan få och använder alltmer avancerade meto-
der för att fånga dem.

En resurs utan ägare
Problemet är inte unikt för Östersjön. Fisken är en av de
få kvarvarande gemensamma resurserna i vårt moderna
samhälle och fiskaren har egentligen mer gemensamt
med jägar- och samlarfolk än med jordbrukaren. När
ingen, eller alla, äger resursen och samlaren bara fång-
sten, krävs ett stort ansvar i förvaltningen och hårda
regler för hur man får bete sig.

Men det storskaliga utsjöfiskets till synes outsinliga
fångster i kombination med industrialismens fantastiska
möjligheter och effektivitetskrav visade sig vara en för-
ödande kombination. Från 1800-talet och framåt har
effektiva fiskeflottor tömt det ena fiskbeståndet efter det
andra runt om i världens hav. En roffarmentalitet har
brett ut sig och statsmakternas insatser har huvudsakli-
gen inskränkt sig till att skydda sina egna intressen
genom stadigt utökade territorialvattengränser.

Forskarnas svårigheter
Fiskens vandringar och helt naturliga beståndsfluktua-
tioner har gjort det svårt att tvärsäkert visa att bestånden

Under 1980-talet fiskades otroliga mängder torsk i Östersjön.
Imponerande 450 000 ton drogs upp 1984. Sedan dess har
fångsterna minskat betydligt, även i Västerhavet, och nu skriker
alla om att torsken är slut. Trots att fiskeribiologer i årtionden
har manat till försiktighet har rovfisket kunnat fortsätta. Hur
kunde det bli så här? Vad är det som har hänt?
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överutnyttjas. Eftersom fiskar lägger så mycket rom (en
torskhona kan lägga tre miljoner ägg) är sambandet
mellan lekbestånd och nyrekrytering mycket svårt att
förutsäga. Denna dåliga precision har givetvis varit en
stor svårighet för fiskeribiologer att hantera. Länge
hävdade världsledande biologer dessutom att det var helt
omöjligt att överutnyttja fiskbestånd.

På grund av en olycklig uppdelning mellan fiskeri-
biologer på näringsmyndigheter  och biologer på univer-
siteten har frågan om de stora fiskbeståndens ekologiska
roll inte heller hamnat på den vetenskapliga dagord-
ningen förrän de senaste åren. Det storskaliga fiskets
enorma påverkan på hela ekosystem visas med skräm-
mande tydlighet av det kollapsade torskfisket utanför
New Foundland. Bestånden visar fortfarande inga teck-
en på återhämtning, trots att inget fiske bedrivits där på
tio år. Många forskare fruktar nu att det är omöjligt för
torsken att åter skapa sig en plats i den nya ekosystemväv
som byggts upp i området.

Vem ansvarar för vad?
Östersjöns Fiskerikommission, där samtliga Östersjö-
stater är representerade, fastställer årligen en högsta
totalfångst för de olika fiskbestånden som sedan delas i
nationella kvoter. Inför dessa årliga förhandlingar tar
ländernas fiskeribiologer i samarbete med ICES, Interna-
tionella havsforskningsrådet, fram underlag i form av
beståndsuppskattningar och bedömningar av hur stort
uttag bestånden tål, grundade på biologiska data. När
Fiskerikommissionen väl fattar sitt beslut tar de dock
även politiska hänsyn, ofta med hänvisning till socio-
ekonomiska förhållanden.

Det innebär i klartext att Fiskerikommissionen de
senaste tio åren ignorerat fiskeribiologernas rekommen-
dationer och tillåtit betydligt högre fångster än vad
bestånden tål.

 – Vi har inte en chans från svenska Jordbruksdepar-
tementet och Fiskeriverket, säger P-O Larsson. Trots
att vi nu lyckats övertyga de andra EU-länderna om
nödvändigheten av kraftigt minskade kvoter och höjda
minimimått så har EU bara en röst i förhandlingarna.
Mot den står Ryssland, de tre baltiska staterna och
Polen. De vill inte höra talas om några begränsningar.

Nån annans fel
Uttalandet illustrerar diskussionen i ett nötskal. Det är
alltid någon annans fel. Skarvar, sälar, utsjöfiskare,
dammsugarfartyg, öststaterna, politikerna, forskarna,
myndigheterna... Ingen tar ansvar för vår gemensamma
resurs. Svenska yrkesfiskare vägrar gå med på ett ensidigt
svenskt torskfiskestopp eftersom ”de andra nationerna
kommer att fiska upp alltihop” vilket troligen är sant, så
länge reglerna är som de är.

Politikerna försöker gå balansgång. Samtidigt som
man säger sig vilja minska fiskeflottan för att rädda
fiskpopulationerna, stöder man fisket ekonomiskt efter-
som de flesta fiskare annars skulle bli arbetslösa. Enligt
FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorgan 1989) beräk-
nades världens samlade fiskeflottor kosta omkring nit-
tiotvå miljarder dollar att hålla i stånd. Intäkterna var
endast sjuttio miljarder dollar, mellanskillnaden var bi-
drag till fiskare och skeppsbyggare.

 – Ja just det! säger Sture Hansson, systemekolog vid
Stockholms universitet. EU har visserligen bara en röst i
Fiskerikommissionen, men å andra sidan är det verkli-
gen storebror som talar. Om den politiska viljan finns så
kan de exempelvis lätt köpa upp alla de andra ländernas
torskkvoter och stänga fisket helt. Det är klart att det går
om man vill. Problemet är att ingen vill!

 – Förvaltningen av fiskbestånden har misslyckats,
fortsätter han. På regional, nationell och internationell
nivå. Men det är inte längre bara näringsmyndigheter
och yrkesfiskare som diskuterar frågan. Forskare och
miljöorganisationer har kommit till och nu mullrar det
äntligen från folkdjupen i landet. Sportfiskare, sommar-
stugeägare och annat vanligt folk har fått nog, vilket
märks  eftersom till och med  journalisterna reagerar och
börjar skriva om saken.

 – Frågan har förhoppningsvis lyfts, från att vara
något som bara angår fiskerinäringen till att bli vad det
faktiskt är, en miljöfråga!

En fiskerinäring i full fart på väg mot sin egen undergång? Förvaltningen av
fisken kan jämföras med ett skogsbruk som tillåts kalhugga allt utan återplante-
ring, för att sedan, när alla stora träd är borta, även ge sig på de små tills alla
träd är utrotade.


