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KRÖNIKA �

T änk att jag får kommunicera med Sveriges alla havsforskare och havsmakthavare så här! Jag 

har 2 500 tecken på mig. OK, jag tänker inte försitta tillfället; här är min plan, lyssna noga 

nu: Sverige kommer att bli ordförandeland i EU 2009 och Fredrik Reinfeldt har deklarerat 

att han tänker göra havsmiljön till huvudfråga, särskilt då Östersjön.

Alla forskare jag talat med är överens om att de två största problemen för Östersjön är övergöd-

ningen och överfi sket. Likaså är man överens om att övergödningen kommer att ta mer än femtio 

år att rätta till, medan problemen med överfi sket skulle – om vi handlar snabbt – kunna bromsas på 

bara några år. Om torskfi sket stoppades helt i morgon dag skulle det bara ta några friska årsklasser 

torsk för att beståndet skulle vara uppe vid nivån för försiktighetsprincipen igen – och vi skulle inte 

längre ha ett hav ständigt under risk för ekosystemkollaps. Jo, som ni vet – men som kanske inte 

Fredrik Reinfeldt vet – påverkas ju hela vattenmiljön mycket radikalt av att man årligen lyfter ut 

merparten av den så kallade ”biomassan” av Östersjöns toppredator, nämligen torsken. Skarpsill-

dominans, djurplanktonbrist, mager sill, magra sälar, algblomningar, fågeldöd, B-vitaminbrist hos 

lax – alla dessa saker är tecken på en Östersjö i akut obalans; en del av dem på grund av bristen på 

torsk. Ett totalt torskfi skestopp i några år skulle inte bara vara bra för fi skenäringen på sikt – det 

skulle också vara bra för Östersjön.

Men – sluta drömma, säger ni. EUs fi skeripolitik gör att vi inte kan sluta fi ska, och om vi skulle 

göra det skulle ju inte de andra länderna göra det. Men nu, vänner, här kommer det: Kejsaren är 

naken. EU:s gemensamma fi skeripolitik är irrationell och destruktiv, och alla vet om det, inklusive 

EU självt. Redan 2001 kom EU:s så kallade ”Grönbok” som dömde ut den egna fi skepolitiken, och 

nu i höst har en annan uppseendeväckande EU-rapport slagit ner som en bomb i Bryssel. Den är 

utförd av två oberoende fi skeriexperter, Michael Sissenwine och David Symes, och slår fast att EU 

inte bara har ignorerat forskningen och utarmat bestånden – åtta av tio matfi skbestånd inom EU 

är överfi skade – man har också skapat urusel lönsamhet. Sammantaget konstaterar den hemlig-

stämplade Sissenwine-rapporten (som tack och lov snabbt läckte ut i media) att EU:s fi skeripolitik 

är sämst i världen.

Så vänner: ge Reinfeldt ert uppdrag att inför 2009 arbeta för den enda enkla åtgärd som alla 

är eniga om är den kraftfullaste för att rädda Östersjön. Ett torskfi skemoratorium är klokt. Det vet 

även kejsaren – som sedan länge skäms över sin brist på kläder.

Kejsaren är naken!
Dags att förändra 
fi skeripolitiken
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