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Misstroendet mellan fiskare, förvaltning och
forskare har bidragit till den misshushållning
med havens resurser som vi nu ser konse-

kvenserna av. På var sin sida av denna kris befinner sig
olika experter på fisket. Både fiskare, forskare och
förvaltare har kunskapen om havet och fiskebestånden,
men där den ena parten kan detaljerna och har praktisk
erfarenhet har den andra parten översikt, tillgång till
statistik och till biologisk vetenskap. De talar olika språk,
har få naturliga mötesplatser och på kort sikt har de olika
intressen. Men under den senaste tioårsperioden har
samarbetet och dialogen mellan havens olika kunskaps-
områden förbättrats. Forskare som engagerat sig i sam-
arbetsprojekt motiverar dialogen med att det är nöd-
vändigt att fiskepolitiken uppfattas som trovärdig och
legitim av näringen.

I en artikel i Nature (vol 419: 662-665)  beskrivs hur
fiskare ”utbyter praktisk kunskap och expertis – t.ex. om

Samverkan
bättre än ensidigt
fiskestopp

Förslaget om det ensidiga svenska torskfiskestoppet har
väckt starka reaktioner utmed de svenska kusterna. Fiske-
lägena, som detta på Kosteröarna, kan drabbas hårt av
ensidigt svenskt torskfiskestopp.
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metoder för att minska bifångster – och erfarenheter av
fiskeförvaltning med beslutsfattare och dem som ger
dem råd” inför kvotförhandlingar.
Ett av de förslag i den europeiska fiskeripolitiken som
just nu framförhandlas, som svenska intressen enhälligt
ställt sig bakom, handlar just om behovet av samverkan
mellan fiskets olika parter. I dessa planer ingår en de-
centralisering av politikens genomförande till regionala
samarbetsorgan där fiskare, biologer och förvaltare kan
reglera fisket utifrån de regionala, biologiska och närings-
mässiga förhållanden som gäller.

Idag hotas denna långsiktiga samverkan av det en-
sidiga svenska torskfiskestoppet. Det totala fiskestopp
som aviserats omfattar inte bara fisket i Östersjön med
torsk som huvudsaklig art utan även blandfisket på
västkusten. Den viktigaste arten i detta fiske är havskräfta
men torsken är en betydande del av fångsten.

Förslaget om det ensidiga svenska torskfiskestoppet
har väckt starka reaktioner utmed de svenska kusterna.
Alternativa åtgärder som ger effekter på både kort och
lång sikt har utarbetats, bl.a. av landshövdingarna i Västra
Götaland, Halland, Skåne och Blekinge. Förslagen är
grundade på insikten om fiskbeståndens utarmning och
det statssubventionerade överfiske som pågått under
lång tid. Men de utgår också ifrån att fiskekrisen endast
kan lösas genom internationellt samarbete och samverkan
inom fiskesektorn.


