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FISKE

Fiskbestånden i världshaven är utsatta för ett mycket
högt och i många fall okontrollerat fisketryck. I Sverige
och EU finns sedan länge en förvaltning av de marina
resurserna. Vi kan dock konstatera att det finns brister i
denna förvaltning då många av våra bottenlevande
fiskarter visar på sjunkande beståndsstatus. Vad är det
då som gått fel?

Den nuvarande gemensamma förvaltningen inom EU bygger
framförallt på bestämmelser om den totala tillåtna fångsten
(TAC) i ton för varje art. Många av dagens fisken är bland-
fisken, där flera arter fångas i samma redskap, vilket leder till
höga utkast (discards) av fångst som överstiger kvoten. Ytterli-
gare två oönskade konsekvenser av dagens förvaltning är svart-
fiske och high-grading (se Ordförklaringar). För att få bukt
med detta resursslöseri och få en uthålligare förvaltning som tar
hänsyn till såväl ekologiska som socioekonomiska aspekter vill
både fiskare, forskare och myndigheter nu försöka sig på en ny
förvaltningsmodell – ett system som reglerar fiskeansträngningen
(effort) i stället för fångstmängden. Härigenom hoppas man på
minskade discards, bättre lönsamhet för fiskaren, och mer till-
förlitliga data att bygga förvaltningen på.

Stort intresse för hela EU
Fiskarnas regionala rådgivande nämnd för Nordsjön (NSRAC)
presenterade sommaren 2005 ett förslag om effortbaserad för-
valtning av fisket i Kattegatt för EU-kommissionen. Förslaget
går i korthet ut på att de fiskare, som historiskt har fiskat i
Kattegatt, det vill säga danska, svenska och några få tyska fis-
kare, tilldelas ett antal dagar under vilka de får vara ute till havs
och fiska. De tillåts landa hela sin fångst, (förutom fisk under
minimimåttet och övriga fiskar/organismer utan kommersiellt
värde) och incitamenten för orapporterade landningar försvin-
ner därmed. När det gäller detaljerade spörsmål såsom tekniska
regleringar samt antal dagar och deras fördelning så skall NSRAC
diskutera dessa i samråd med Fiskeriverket och Danmarks Fiske-
riundersøgelser under våren och man hoppas kunna vara redo

Ny förvaltningmodell för fisket
– Försök med att reglera fiskeansträngningen i Kattegatt

Ordförklaringar
Discard – (utkast) den fångst som slängs
överbord till följd av att:
– det inte är tillåtet att landa fisken på grund av att
kvoten är uppfiskad eller andra tekniska regler
– fisken är under minimimåttet
– fisken är skadad
– arterna har inte något kommersiellt värde
– high-grading
High-grading – (värdeutkast) fisk/skaldjur med
lågt kommersiellt värde slängs över bord till förmån
för mer värdefulla arter
TAC (Total Allowable Catch) – den totala tillåtna
fångsten
Effort – fiskeansträngning (mäts i antal havsdagar
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att starta försöket i januari 2007.   Skulle försöket i Kattegatt bli
lyckat är det av stort intresse för hela EU.
(Enligt ett meddelande från Fiskeriverket 2006-11-21 har dock för-
slaget från NSRAC  dragits tillbaka. Fiskeriverket arbetar nu för att
försöket införs från den 1 januari 2008. Red. anmärkning.)

Pilotförsök
Det finns dock vissa farhågor om vad försöket kan få för konse-
kvenser, främst för den redan hotade torsken. Ett förslag är därför
att införa ett viktat system där en fiskedag under första kvartalet
(lekperioden) räknas som två, alternativt får fiskare som avstår
från att fiska under detta kvartal fler dagar under resten av året.
Generellt är det svårt att översätta dagens kvot i ton till en något-
sånär motsvarande mängd fisk som tas ut i fiskedagar. Det är av
yttersta vikt att denna omräkning blir så korrekt som möjligt för
att inte initialt beskatta bestånden för hårt. Därför pågår just nu
ett pilotförsök, som drivs av Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium
i Lysekil tillsammans med ett antal kommersiella fiskefartyg, där
man undersöker hur stort uttaget blir om man fiskar på effort
jämfört med kvot. Man undersöker också hur ett renodlat
effortbaserat system kan tänkas påverka fiskemönstret, det vill
säga  vilka arter och vilka områden man fiskar på.
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