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Situationen för torskarna i Östersjön blir allt värre. Den torsk som nns kvar är undernärd
och utmärglad, och lever därför inte länge, detta gör att era skare och andra som jobbar
med att bevara Östersjön slår larm.
– Torsken som nns i Östersjön ser fruktansvärd ut. De simmar runt på botten som
zombies, säger Nils Höglund, ansvarig för skepolicy vid Coalition Clean Baltic till
Aftonbladet (https://www.aftonbladet.se/a/jd0RnL?
fbclid=IwAR1jkUS4qqrVuF5tGwB9rXEzk4nI2m0M9MFY01_kI_B7bRIJHVMsxgQ7vmM).
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Enligt Nils Höglund, ansvarig för skepolicy vid Coalition Clean Baltic, har torskarnas
situation i Östersjön aldrig varit så alarmerande.
För cirka 40 år sedan skades det det årligen upp 400 000 ton torsk ut Östersjön. Idag går
fångsten knappt upp till 20 000 ton per år, detta på grund av att torsken håller på att svälta
ihjäl.
– Torsken simmar runt på havets botten och letar efter mat, men den växer inte. Den torsk
vi ser i dag liknar inte ens en torsk. Den har ett stort huvud med skrumpen kropp som är
mager och tanig. De har mask i levern som gör att den blir sjuk. De ser helt enkelt
fruktansvärda ut, säger Nils Höglund till Aftonbladet
(https://www.aftonbladet.se/a/jd0RnL?
fbclid=IwAR1jkUS4qqrVuF5tGwB9rXEzk4nI2m0M9MFY01_kI_B7bRIJHVMsxgQ7vmM).
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Hur ser det egentligen ut under ytan? Sjöfartsverket ska kartlägga och visualisera bottentopografin
i Östersjön.
http://www.cisionwire.se/…/sjofartsverket-och-visualisering…
See Translation
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Kallas Zombietorsk
Dagens torsk kallas ”Zombietorsk”, för att den till skillnad från den vanliga feta torsken, är
mager av svält, och simmar runt som en zombie. Den har också kortare livslängd på grund
av att den inte mår bra. Då denna typ av torsk börjar ta över Östersjön är det inte längre
gångbart för yrkes skare att försörja sig på att sälja torsk som kommer därifrån.

KÖ P N U

Eton Slim t Rosarutig skjorta – broderi

Därför håller torsken
i Östersjön på att dö
DELA
Newsner använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
(https://www.newsner.com/integritetspolicy/)

OK

Cookiepolicy

– Det är en komplex situation i Östersjön, med ett ekosystem i obalans. Men att dessa
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effektivt trål ske tar även liten sk, en fångst som man sedan slänger tillbaka för att de är
för små. Tillståndet i havet och ett oansvarigt trål ske gör att beståndet blir stressat, säger
Nils Höglund till Aftonbladet.

Havsmiljöinstitutet
about 6 years ago

Isabella Lövin kommenterar EU:s beslut att tillåta fiskdumpning, i SR Ekot.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…
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Det här är förskräckligt. Dela om du är en av de som tycker att mer måste göras för att
skydda våra hav och vår natur.
Like

Share Hannah Sundkvist and 506K others like this.
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