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Sedan 2002 har Internationella havsforskningsrådet 
(ICES) rekommenderat ett nollfiske efter torsk i Kat-

tegatt, på grund av den synnerligen negativa beståndsut-
vecklingen. Idag är beståndet så reducerat att det inte går 
att få tillförlitliga data på hur stor lekbiomassan är, men 
man räknar med att den har sjunkit med 80-90 procent. 
Under samma tidsperiod, 1999 till i år 2009, har totala till-
låtna uttaget (TAC) ur beståndet sjunkit med 93 procent. 

Torsken i Skagerrak förvaltas gemensamt med torsken 
i Nordsjön och dessa anses vara av samma bestånd. Även 
här ser man en negativ utveckling. ICES rekommendera-
de ett nollfiske mellan åren 2004 och 2007 och även för 
2009. Lekbiomassan sjönk med 65 procent mellan åren 
1999 och 2006 för att under senare år ha återhämtat sig 
något. Under den senaste tioårsperioden har det totala 
tillåtna uttaget sjunkit med 78 procent. 

Trots att tillgängliga kvoter har reducerats kraftigt 
har inte fiskeflottan minskat nämnvärt. Istället har fartyg 
sökt sig till andra typer av fisken, till exempel kräftfiske. 
Problemet är dock att kräfta och torsk i stor utsträckning 
fångas tillsammans. Det betyder att om kvotutrymmet el-
ler nationella ransonen för torsken är slut måste fiskaren 
kasta torsken överbord.

EU skärper återhämtningsplan
År 2004 beslutade EU om en återhämtningsplan för 
torskbestånden i Västerhavet (Nordsjön, Skagerrak och 
Kattegat). Den visade sig dock inte vara tillräckligt effek-
tiv för att återuppbygga bestånden. Därför beslutade EU:s 
ministerråd i november 2008 om en ny plan för torsken, 
och denna trädde i kraft den 1 januari 2009. Den främsta 
nyheten är att målnivån för planen uttrycks i fiskeridöd-
lighet i enlighet med MSY (maximalt hållbart uttag). 

En annan nyhet är att reglering av fiskeansträngning 
ändras från dagar per redskapskategori till en pott kilo-
wattdagar (kW-dagar) som tilldelas varje medlemsstat 
att sedan fördela till sin flotta. En klar fördel med en så-
dan pott är att den baseras på verklig fiskeansträngning i 
relation till en närliggande referensperiod. Detta medför 
att den totala fiskeansträngningen får ett tak och att med-
lemsstaterna får större frihet i hur kW-dagar fördelas. De 
kan till exempel dela ut fler dagar till fartyg som använder 
selektiva redskap. 

För Sveriges del är detta en mycket viktig reglering 
eftersom antalet fiskefartyg inte har minskat i samma ut-
sträckning som torskkvoterna.  

Ny återhämtningsplan kan vända trenden

återhämtningsplan för torsk

för torsken i Västerhavet

Utvecklingen av torskkvoter i Västerhavet.

EU:s första åter-
hämtningsplan

EU:s nya åter-
hämtningsplan 
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Verklig begränsning av fiskeansträngning 
I det tidigare systemet tilldelades varje reglerat redskap 
ett visst antal tillåtna fiskedagar. Utvärderingar har visat 
att medlemsstaterna inom EU i genomsnitt bara använde 
sig av 70 procent av dessa dagar, vilket innebar att ned-
skärningar i antalet dagar inte innebar någon verklig be-
gränsning av fiskeansträngningen. 

Det nya förvaltningssystemet som baseras på kW-
dagar innebär att den luft som tidigare fanns i systemet 
nu är helt borta. Fiskaren, som nu tilldelas kW-dagar per 
redskapskategori och område baserat på det fiske som be-
drivits, måste planera sitt fiske på ett helt annat sätt än 
tidigare för att nå lönsamhet. Vidare innebär systemet att 
orapporterade fångster kommer att minska eftersom fis-
karen nu begränsas mycket kraftigt i antal dagar han kan 
vara på sjön. 

I återhämtningsplanen är kW-dagsnivåerna kopplade 
till fiskeridödligheten för torsk. Om denna måste sänkas 
sjunker antalet fiskedagar med samma procentsats. Där-
med kopplar kW-dagssytemet direkt till beståndsstatus 
och återuppbyggnad av lekbiomassan.

De effekter systemet kommer att få för svenskt fiske 
och den svenska västerhavsflottans struktur återstår att 
se, men redan mellan år 2008 och 2009 i och med över-
gången till kW-dagssystemet minskade det genomsnitt-
liga antalet tillåtna fiskedagar för en normal trålare som 
fiskar torsk och kräfta med nästan 50 procent. Fiskeriver-
ket ser kW-dagssystemet som ett viktigt styrmedel och en 
möjlighet till ökat inflytande av ekosystembaserad för-
valtning i fisket.

Selektiva redskap
Svenska kräftfiskare har sedan flera år uppmuntrats att 
använda en artselekterande kräftrist. Detta redskap fångar 
i princip ingen torsk utan i huvudsak havskräfta. Enligt 
torskplanen kan fartyg som fångar mindre än 1,5 procent 
torsk undantas från kW-dagssystemet och Sverige har 
under 2009 drivit frågan inom EU att få exkludera kräft-
risten. Sverige fick denna begäran godkänd under somma-
ren 2009 och därmed har fler fiskedagar tilldelats för fiske 
med kräftrist.

Fiskefritt område stärker planen 
En bilateral överenskommelse mellan Sverige och Dan-
mark har lett fram till att ett fiskefritt område inrättats 
i Kattegatt. Syftet är att helt skydda den del av Kattegatt 
som är lek- och uppväxtplats för det stationära bestånd 
av torsk som finns där. Området omges av buffertzoner, 
med olika redskapszonering. Zoneringen innebär att bara 
selektiva redskap såsom trål försedd med kräftrist eller 
kräftburar får användas i vissa utpekade områden. Denna 
överenskommelse innebär en väsentlig förstärkning av den 
nya återhämtningsplanen för torsk. 
TEXT Mia Dahlström och Karin Linderholm, Fiskeriverket
KONTAKT mia.dahlstrom@fiskeriverket.se

 fiskförvaltning

Det nya systemet med kW-dagar innebär att varje medlemsland tilldelas en kW-
dagspott per redskap och per havsområde baserat på den realiserade fiskean-
strängning som medlemslandet haft under en viss närliggande referensperiod. 
De redskapskategorier som omfattas av systemet är de som har ansetts bidra 
till fiskeridödligheten för torsk. För Sveriges del omfattas tre olika kategorier av 
trålredskap. 
 
Redskapskategorier som omfattas av systemet med kW-dagar
• Bottentrålar, snurrevadar och liknande redskap med en maskstorlek på  

16-31 mm och från 70 mm och uppåt. 
• Bomtrålar över 80 mm.
• Nät, insnärjningsnät, grimgarn och långrevar.

Så räknar man kilowattdagar
Kilowattdagar är fiskekapaciteten mätt i kilowatt, multiplicerat med det antal 
dagar som alla fartyg i ett område befunnit sig där. 

Nytt system med kilowattdagar

Artselekterande kräftrist.
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