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KröNiKA 

N är jag som åttaåring drog upp min första gädda hemma i Ljungby hade jag ingen aning om 

att jag en dag skulle vara med och bestämma över hela europas fiskeripolitik! men den 

och alla andra upplevelser av naturen är något jag bär inom mig varje dag i mitt nuvarande 

uppdrag. uppvuxen i smålands djupa skogar vet jag att man måste ha ett långsiktigt perspektiv på 

naturens resurser. i det fallet skiljer det inte på om det handlar om jordbruk, skog eller fisk, vi måste 

förvalta det på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Jag kallar det att bruka utan att förbruka. 
en resa i sverige är fantastisk – inte minst i kustlandskapet. att fascineras över människors 

strävande som byggt de samhällen vi idag kan uppleva. för mig är upplevelser i form av naturen det 
bästa. Därefter ligger upplevelser av maten nära. fisk är inte bara god – den är nyttig också och 
något jag gärna äter. Jag vill se en stark fiskenäring som inte bara kan förse oss som lever här och 
nu med mat. en fiskenäring som också kan fortsätta att ge liv utmed våra kuster. för att det skall 
vara möjligt måste vi ha fisk i våra vatten.

vi går nu mot sommar och långa ljusa sommarnätter, något som skulle behövas när vi eu-ministrar 
förhandlar fiskefrågor nätterna långa i Bryssel. Jag är nöjd med att vi lyckats få stöd för många av 
våra förslag. men jag kunde inte annat än att bli arg efter att ha suttit flera nätter och förhandlat 
för att nå hållbara kvoter för att konstatera att allt för många inte följer besluten vi tog. för många 
fiskade långt mer än vad som var tillåtet. att få stopp på tjuvfiske var och är för mig en avgörande 
faktor om vi ska få en hållbar förvaltning, i annat fall spelar beslut om förvaltningen ingen roll. Det 
gläder mig att vi kommit en bra bit på väg genom hårda tag i Östersjön och genom eu:s nya kon-
trollförordning som vi tog under det svenska ordförandeskapet. nu har vi alla förutsättningar i eu 
genom gemensamma och skärpta regler att nå hållbarhet.

torskens situation i Östersjön är bättre än på många år. Dels beror det på naturlig variation men 
det beror också på politiska beslut om en ny torskförvaltningsplan och bättre fiskekontroll. nu måste 
vi runt Östersjön gemensamt se till att vårda det, både för fiskarna under såväl som över ytan. Det 
finns mer att göra för andra arter och havsområden och eu-maskineriet går ibland långsamt. att 
sverige tillsammans med Danmark kunde komma överens om att helt förbjuda såväl yrkes- som 
fritidsfiske i torskens viktigaste lekområden i kattegatt hoppas jag också ska bidra till nödvändiga 
förbättringar.

Det långsiktiga, att bruka utan att förbruka, är en bra utgångspunkt för vårt arbete med den nya 
gemensamma fiskeripolitiken i eu som skall beslutas 2012. mycket behöver förbättras, långsiktiga 
planer, anpassning av flottan och även möjlighet till mer regional förvaltning. sverige har mycket att 
bidra med i det arbetet. inte minst i eu:s strategi för Östersjöregionen som kommer betyda mycket 
för utveckling runt och i Östersjön. vi behöver alla hjälpas åt för att det skall bli den framgång Öster-
sjön behöver. för jag hoppas att de unga som i sommar sitter med metspöet i handen och drar upp 
sin första fisk (ett evigt minne!) om ett antal år inte skall behöva ägna hela nätter i Bryssel åt att 
förhandla för att vi ska kunna ha fisk i våra vatten.
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