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KRÖNIKA 

Havet kräver en
skarpare politik

Ocean, ocean,
du vräker dig från strand till strand
i ostillad längtan,
du klappar om natten
på jordens järnhällar, att de eka.

E dith Södergrans dikt speglar havet som mäktigt och robust. Men havet är inte oantastligt. 

Det är sargat av människan, i djupen, ofta överfiskat, förgiftat, övergött och uppvärmt.

Överfiske har skett förr, men dagens rovdrift är unik, med EU:s fiskepolitik som eländets 

krona. För torsken har forskarna i ICES länge förespråkat sänkta kvoter, för östra Östersjön en 

nollkvot för 2007. Men EU:s fiskeministrar landar alltjämt i överuttag, vilket jordbruksminister 

Erlandsson kallat framgång. Torsken lider inte ensam; numera är ålen utrotningshotad, som ännu 

ett exempel i raden politikermisslyckanden. Till det kommer ett omfattande illegalt fiske, även i 

Sverige. För en näring i kris är situationen katastrofal.

Vem förvånas att den tidigare gula miljömålsfiguren för ”hav i balans” numera målas röd?

I ett globalt perspektiv är det sämre. Upp emot en tredjedel av världens 200 viktigaste fiskbestånd 

är överfiskade, nästan hälften är i farozonen. När EU:s vatten töms på fisk drar flottan till Syd. Den 

rike fiskar den fattiges protein, inte sällan med EU-bidrag.

En förbättring kräver att förvaltningen, utifrån försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen, 

innebär minskade subventioner och reglering av fångstansträngningen. Kontroll och sanktioner 

måste skärpas. Viss lokal förvaltning kan prövas i kustzonen, med prioritet åt småskaligt fiske. I 

östra Östersjön och längs Västkusten krävs torskmoratorium. Det behövs återuppbyggnadsplaner och 

stopp för särskilt skadliga fångstmetoder. Regeringen bör bilda minst sex områden med permanent 

fiskeförbud till 2010. Överfisket i Syd måste upphöra.

Indikatorerna lyser rött även för miljögifter, övergödning och biodiversitet. Minskad övergödning 

kräver kilometerskatt på godstrafik, skärpta utsläppskrav på dieselbilar, miljöavgifter för fartyg 

med dålig rening, en fördubblad handelsgödselavgift (vars intäkter återförs till miljöåtgärder i 

jordbruket), samt färre boskap vid läckande kuster. En giftfri miljö kräver långt skarpare regler än 

EU-lagstiftningen REACH, den är blott ett myrkliv åt rätt håll. Gamla miljögifter finns kvar och 

nya tillförs, t.ex. fluormiljögifter från impregneringsmedel.

Regeringens nya havsmiljöpaket räddar inte havet. Långt bättre politik krävs och regeringens 

arbete för fosfatförbud i tvätt- och diskmedel kan tjäna föredöme.

Havet blir varken mäktigare eller skönare än vad människan medger.
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