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Svartfiske och överproduktion
hot mot Östersjöns fiskbestånd
Det är inte miljögifter, oljeutsläpp eller övergödning utan själva fiskerinäringen som är det
allvarligaste hotet mot fisken i Östersjön. En ny omfattande studie som miljöorganisationen
Coalition Clean Baltic gjort med stöd från Coop Sverige visar att situationen för fisken i Östersjön
är mycket allvarlig.
I Östersjön fiskas över 50 procent av torskbeståndet upp varje år. Många av torskar är så små att de aldrig
hunnit fortplanta sig. Ny modern fisketeknik gör att överfiskningen hotar bestånden av många arter.
– Om en industri genom föroreningar skulle döda lika mycket fisk så skulle protesterna vara omfattande.
Nu är det nästan helt tyst, säger Gunnar Norén, generalsekreterare på Coalition Clean Baltic.
Coalition Clean Baltic, som är en samarbetsorganisation mellan olika miljöorganisationer runt Östersjön,
har gjort en ny och omfattande studie över situationen i Östersjön. I rapporten konstaterar CCB att läget
är mycket allvarligt. I rapporten beskriver man bland annat hur subventioner och regleringar ger upphov
till systemfel som istället för att rädda fisken bidrar till svartfiske och överproduktion.
– Dagens system gör att fiskeflottan drar upp fångstkvoterna på minsta möjliga tid. Det ger ett misskött
fiske som skadar inte bara fiskbeståenden och fiskeindustrin utan även sportfisket, säger Gunnar Norén.
I rapporten ges en rad exempel på åtgärder som kan vara en väg till ett uthålligt fiske i Östersjön. Här är
några av de viktigaste:
• Alla Östersjöländer bör införa hårdare kontroll av fiskeföretagen, avseende fångster, försäljning och
inkomstdeklarationer.
• Systemet med “run for the catch” kvoter måste förändras, så att hållbart nyttjade premieras.
• Inför permanenta fiskefria zoner under hela året. Ett exempel är Bornholmsdjupet. Ett nätverk av
marina skyddade områden, stängda för fiske, måste inrättas i Östersjön.
• Danmark och Sverige måste skärpa fiskeövervakningen i Öresund så att illegalt fiske stävjas.
• Fasa ut de största fiskebåtarna och bottentrålningen, ersätt med mer selektiva fiskeredskap.
• Alla Östersjöländer bör införa ett system för att spåra varje fisk från fångst till försäljning. EUs
regler för märkning av fiskprodukter måste följas.
CCBs undersökning är gjord med hjälp av ekonomiskt stöd från Coop Sverige. Coop Sveriges miljöchef
Åke Natt och Dag konstaterar att fisk är en nyttig och god mat som vi borde äta mera av, och att handeln
och konsumenterna har ett gemensamt ansvar att bidra till ett hållbart fiske.
– Inom Coop Sverige har vi ersatt fryst Östersjötorsk med torsk från andra delar av världen där bestånden
inte är hotade. Vi har också tagit in andra alternativ som odlad torsk och lax och genom att göra ett aktivt
val kan konsumenterna själva påverka, säger Åke Natt och Dag.
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