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I Mark Kurlanskys bok Torsk finns makalösa beskrivningar över hur mycket torsk det tidigare 
fanns i nordvästatlanten. I ett citat från Cyclopedia of Commerce and Commercial Navigation (New 
York 1858) sägs att:

”Torsken – en fiskart så välkänd att den icke tarvar någon beskrivning. Den är häpnadsväckande 
fruktsam. Leewenhoek har räknat ut, att en medelstor torsk innehåller 9 384 000 ägg – ett antal 
trotsande människans alla utrotningsansträngningar.”

Historien har dessvärre inte kunnat bekräfta detta och idag är i princip alla världens torskbestånd 
överfiskade. Av de enorma bestånd som fanns utanför Nordamerikas och Kanadas ostkust finns 
endast en spillra kvar. Hur har det kunnat gå så snett? Och det är inte enbart torsken som minskat 
drastiskt i världshaven. Enligt FAO är mer än 25 procent av samtliga undersökta matfiskbestånd 
överfiskade.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens fiskekommitté har under det senaste året fokuserat 
sitt intresse på Östersjöns miljö och fiskbestånd. Kommittén har identifierat ett stort genomföran-
deunderskott inom politiken och ser med stor oro på att så lite görs trots relativt god kunskap om 
orsakerna till det akuta tillståndet. I syfte att lyfta dessa frågor anordnade kommittén en workshop 
i Vaxholm i november 2007 för att identifiera de mest angelägna frågorna (se appendix). Nästa steg 
i kommitténs verksamhet var att med utgångspunkt från workshopens resultat lyfta frågorna vid 
en konferens som kom att hållas i Göteborg i april 2008. 

Denna publikation är en dokumentation från Göteborgskonferensen, där tyngdpunkten låg 
dels på de drastiska nedgångarna i fiskbestånden i nordvästatlanten, dels på vad Europa kan lära 
av vad som skedde där i slutet av det förra århundradet.

George Lilly och Kevin Friedland redogör i sina uppsatser för hur den vetenskapliga rådgiv-
ningen och fiskeriförvaltningen agerade före och efter torskkollapsen i nordvästatlanten. Sture 
Hansson beskriver i sin uppsats statusen för de kommersiella arterna i Östersjön, vilket rakt ige-
nom är dyster läsning. Både Sture Hansson och Hans Ackefors berör de stora diskrepanserna 
mellan den vetenskapliga rådgivningen från ICES och de faktiska utfallen från de politiska för-
handlingarna om kvoter. Under 2007 kom boken Tyst Hav av Isabella Lövin, som kom att få ett 
mycket stort genomslag och väckte en stark debatt om fiskeriförvaltningens brister. De erfarenhe-
ter som Isabella Lövin fått sedan boken publicerades finns att läsa i referatet från hennes föredrag. 
Reine Johansson har under många år varit en stark företrädare för yrkesfiskets intressen och han 
poängterade i sitt anförande politikens betydelse. 

Inledning
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Föreläsare

George R. Lilly, Scientist Emeritus, Fisheries and Oceans Canada George.Lilly@dfo-mpo.gc.ca
Kevin D. Friedland, Ph.D., National Marine Fisheries Services, USA kevin.friedland@noaa.gov
Hans Ackefors, professor, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet hans.ackefors@zoologi.su.se
Reine J. Johansson, ordförande i BSRAC – Baltic Sea Regional Advisory Council
Sture Hansson, professor, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet sture.hansson@ecology.su.se
Isabella Lövin, journalist och författare

Hans Ackefors talade över ämnet ”Är det politikerna eller fiskerinäringen som styr fisket?”, 
vilket kom att bli temat för den paneldebatt som följde efter föredragen på konferensen. Förutom 
föredragshållarna deltog generaldirektör Axel Wenblad, Fiskeriverket, generaldirektör Lars-Eric 
Liljelund, Naturvårdsverket samt Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén i debatten. 

Vår förhoppning är att konferensen och dokumentationen ska kunna bidra till att förändra 
sakernas tillstånd. Det krävs att politikerna lyssnar till den vetenskapliga rådgivningen för att vi 
ska kunna ha vildfångad fisk på våra tallrikar i framtiden. Vår förhoppning är att det ska finnas 
en livskraftig fiskerinäring som lever av räntan på det fantastiska fiskkapital som simmar i våra 
hav. Och inte som nu – att med dålig lönsamhet knapra på kapitalet med risk för stora negativa 
ekologiska konsekvenser. 

Stefan Nyström
Ordförande, KSLA:s fiskekommitté

Henrik C. Andersson
Sekreterare, KSLA:s fiskekommitté
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Fiskets kollaps utanför Nordamerika 
– vad kan Sverige och Europa lära?
ETT SAMMANDRAG. BENNY LINDGREN

Stefan Nyström, ordförande i KSLA:s fiske-
kommitté, underströk i välkomstanförandet 
vikten av en öppen och fri debatt i frågan om 
de gröna näringarnas utveckling. 

– Idag är vi alla förlorare på en fiskeripoli-
tik som utarmar bestånden, men vi kan alla bli 
vinnare om vi målmedvetet arbetar för hållbara 
bestånd. 

Temadagen är del två i KSLA:s ambition att 
öka genomförandetakten för ett hållbart fiske.  
Det första mötet hölls hösten 2007 mellan 20 
forskare och intressenter i Vaxholm.

– Där listades fem viktiga områden för att 
nå ett ökat genomförande av nödvändiga åt-
gärder: stärkt helhetssyn i förvaltningen av 
havsmiljön och administrationen av havets re-
surser, minskad fångstkapacitet, stärkt konsu-
mentinflytande och stärkt inflytande från den 
biologiska rådgivningen i EU:s gemensamma 
fiskeripolitik, sammanfattade Stefan Nyström.

 

Torskbeståndets kollaps vid 
Newfoundland: vad gick fel?

Professor George Lilly från Kanada beskrev hur 
torskbestånden varierat mellan åren. Redan på 
1960-talet noterades en nedgång, men en åter-
hämtning ägde tillfälligt rum. Så sent som i 
slutet av 1980-talet uppfattades beståndet som 
stabilt, men på några få år förändrades bilden 
radikalt. Bestånden hamnade på rekordlåga ni-
våer och har fortfarande svårt att återhämta sig. 
Samtidigt har biomassan av krabbor och räkor 
ökat kraftigt sedan torsken försvann.

Torskbeståndens biomassa överskattades 

länge samtidigt som yrkesfiskets uttag var allt-
för högt. George Lilly visade att parallellt med 
nedgången sjönk också temperaturen i havet, 
vilket förändrade tillväxten och spridningen av 
torsk över året. Förändringarna i havets eko-
system var stora och många arter minskade i 
biomassa, exempelvis sill och lodda. Även ar-
ter som inte fiskades kommersiellt minskade. 
Arktiska fåglar och sälar lämnade fisktomma 
vatten och drog mot Norges kust.

Det finns fortfarande oklarheter varför fis-
ket kollapsade och varför det inte återhämtar 
sig. Det är också tydligt att det arktiska torsk-
beståndet haft en betydligt mer positiv utveck-
ling än det kanadensiska beståndet. Idag ligger 
det arktiska beståndet i Barents Hav på säker 
biologisk nivå, eftersom Norge och Ryssland 
vidtog åtgärder för att skydda några starka års-
klasser av torskungar, när lodda och sill var på 
låga nivåer under 1980-talet. Då vidtogs inga 
åtgärder i Kanada.

Kan bestånden återställas? Det har gjorts en 
hel del, exempelvis fiskestoppet 1992 som för- 
utom torsk också omfattade andra botten- 
levande fiskar. Begränsningar av bifångster har 
införts och inget fiske efter lodda – torskens 
viktigaste byte – bedrivs. Det har dock inte 
upprättats någon formell återhämtningsplan.

– När torskbestånden minskar till mycket 
låga nivåer tar det längre tid för bestånden att 
återhämta sig, särskilt om de miljömässiga förut- 
sättningarna är mindre gynnsamma, sade 
George Lilly och avslutade med synpunkten 
att beslutsfattarna måste följa den biologiska 
rådgivningen så nära som möjligt.
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Nedgång och återhämtning av fiskbestånd 
och fiskerier vid USA:s Atlantkust 

Kevin Friedland, från National Marine Fish-
eries Service i Narragansett, beskrev den nord-
östra kustens ekologi och redovisade de lagar 
och förvaltningsprinciper som styr utveckling-
en av fisket i området från delstaten Maine till 
Virginia och Georges Bank i nordöstra USA. 
Målet är att skapa högsta möjliga avkastning. 
Fiskeridödligheten och biomassans utveckling 
för respektive art analyseras när olika regle-
ringsinsatser införs. Dessutom studeras sam-
spelet mellan arter i havets ekologiska system.

För vissa bestånd, som stripig havsabborre 
(Morone saxatilis), kolja, sill, makrill och kam-
mussla, har utvecklingen varit mycket positiv 
och bestånden har snabbt svarat på ett mins-
kat fisketryck, biomassan ökar genast. För vissa 
plattfiskar som gulskädda (Limanda ferruginea) 
varierar bilden beroende på vattentemperatur. 
Och torsken tycks inte reagera alls på insatta 
åtgärder.

Havsabborren – en art med en livscykel som 
laxen – är en viktig kommersiell art i detta om-
råde och den var länge överfiskad. Då infördes 
principen att all fisk ska kunna leka minst en 
gång. Yrkesfisket reglerades kraftigt och nu 
finns ett stabilt bestånd som dessutom spelar 
en viktig roll i det rekreativa sportfisket. 

När beståndet av sill krympte reglerades 
också fisket, bland annat stängdes områden för 
fiske tillfälligt i samband med att forskningen 
lokaliserat var sill i lekmoget tillstånd befann sig. 
     Även för kolja noteras en positiv utveckling, 
medan torsken stampar på låga beståndsnivåer. 
Särskilda studier har analyserat koljans ekologi 
och bland annat noterat att koljan leker en hel 
månad tidigare än torsken. En hypotes är att 
ynglen av torsk äts upp av det ökade beståndet 
av sill och makrill.

Vilka råd vill då Kevin Friedland ge till det 
europeiska fiskets företrädare?

– Överfiske hämmar alltid en arts möjliga 
avkastning. Det måste tas med i besluten. Det 
är dessutom viktigt att skydda lekande fisk. 
Dessutom bör forskningen i högre grad närma 
sig frågan med en ekosystemansats – inte titta 
på enskilda arter utan arternas samspel och fis-
kets effekter.

Vem styr fisket i Östersjön?

Professor Hans Ackefors från Zoologiska insti-
tutionen vid Stockholms universitet resonerade 
kring den retoriska frågeställningen om det är 
politikerna eller fiskenäringen som styr fisket. 

Han beskrev fiskets utveckling globalt och 
fisket i Atlanten, där biomassan minskat med 
två tredjedelar under 1900-talet. I Östersjön  
har torskfisket minskat under senare år och lig-
ger idag på 80 000 ton. Strömmingsfisket har 
dessutom halverats de senaste tio åren.  

Hans Ackefors redovisade olika internatio-
nella fördrag som upprättas till skydd för de ma-
rina resurserna; FN:s Havsrättskonvention som 
ger kuststater rådigheten att ansvara för resur-
ser inom sin ekonomiska zon, Johannesburgs- 
deklarationen om att återställa bestånden se-
nast 2015, FAO:s kod om ansvarsfullt fiske 
från 1995 som undertecknats av 175 länder, 
försiktighetsprincipen från 1996 som handlar 
om miljöns betydelse för fisken, fiskeriförvalt-
ningen, forskningen, fiskeriteknologi, genetiskt 
modifierade organismer och nya arter. 

– Trots alla internationella deklarationer 
går bestånden ned. Deklarationerna påverkar i 
praktiken inte fiskeripolitiken. 

Hans Ackefors visade även hur EU:s beslut 
om kvoter för fisket i Östersjön sedan år 2001 
klart överstigit den vetenskapliga rådgivning-
ens förslag samt att sedan mitten av 1990-talet 
har det östra beståndet legat under säkra biolo-
giska gränser.

Sedan 1995 omfattas Sverige av EU:s ge-
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mensamma fiskeripolitik med dess styrmedel 
som fiskekvoter, fiskeförbud, licensiering, ge-
mensamma standarder om redskap, minimi-
mått, strukturmedel och skrotningsbidrag. 

Ackefors betecknade den gemensamma 
politiken som ett sorgebarn, ett misslyckande. 
Politikerna fattar beslut om kvoter som ligger 
över forskarnas rekommendationer, yrkesfisket 
fångar mer än vad kvoterna medger och dess-
utom tillkommer ett svartfiske. 

Trots detta var Hans Ackefors optimistisk 
inför framtiden, bland annat på grund av refor-
meringen av den gemensamma fiskeripolitiken 
2002 och inrättandet av de rådgivande nämn-
derna samt en möjlig övergång från kvotsystem 
till havdagar. 

– Torsken som art kommer att överleva, 
sade han. I sammanhanget riktade han också 
viss kritik mot köpguider. 

– Det kan bli svårt för konsumenter att ta 
ställning till fiskarter som mat när det inte finns 
ett certifieringssystem som klart visar var fisken 
kommer ifrån.

Politiska, ekonomiska och sociala kon- 
sekvenser för den svenska fiskenäringen

Reine J. Johansson är ordförande i BSRAC 
(Regional Advisory Council Baltic Sea) som 
är EU:s regionala rådgivande nämnd för 
Östersjön. Han var tidigare ordförande för 
Sveriges Fiskares Riksförbund. Medan många 
i den fiskeripolitiska debatten efterlyser torsk-
fiskestopp i Östersjön, vill Reine Johansson i-
stället utveckla fiskeripolitiken med hjälp av de 
rådgivande nämnderna.

– Vi kommer att bli mycket kontroversiella; 
mot kommissionen, mot NGO:s och fiskar- 
organisationer, aviserade han.

Reine Johansson delade Hans Ackefors syn 
på den stelbenta byråkratin inom EU:

– Hans Ackefors har med stor ödmjukhet 

mejslat fram en bild över hur fiskenäringen 
styrs. Det finns inget annat att säga om den 
bilden än att den är korrekt. 

– När den rådgivande nämnden för Östersjön 
började sitt arbete trodde många att yrkesfisket 
hade exakt kunskap om hur mycket som fiska-
des. Hans Ackefors hade en graf om vad som 
togs ut av torsk i Östersjön. Jag kan inte säga 
att något är fel i det han visade. Jag är däremot 
övertygad om att det han visade var för lågt.

Reine Johansson sade vidare att insynen i 
fiskeripolitiken idag är större än tidigare, bland 
annat på grund av de rådgivande nämnderna. 
Han poängterade också att det ännu är för ti-
digt att sätta betyg på deras arbete.

Reine ansåg inte att det var möjligt att 
dra några paralleller mellan Sverige och 
Nordamerika. Däremot hänvisade han till ut-
fiskningen av islandssillen:

– Det viktigaste är min lärdom från när 
jag var liten och lyssnade hemma i köket om 
hur man fiskade ned islandssillen, när ledande 
forskare sagt att det var en omöjlighet. Också 
yrkesfisket trodde så – det går aldrig att fiska ut 
ett bestånd – för havet är stort. Och detta gjor-
des. Man fiskade ned det till en lekbiomassa på 
300 000 ton och ur dessa spillror tog det många 
år att reparera beståndet. Idag finns ett bestånd 
på 12 miljoner ton. 

– Jag tror att det har funnits en insikt hos oss 
alla att det går att förgöra och fiska ned – inte 
utrota – men ned på en nivå där fisket blir olön-
samt för yrkesfiske och mot de internationella 
principer som Hans Ackefors redovisat att vi 
måste leva upp till.

Det stora problemet i Östersjön är överfisket 
och svartfisket, underströk Reine Johansson. 

– Överfisket rör upp känslor, rör upp män-
niskor – på alla sidor. Strålkastarljuset måste 
ligga på detta, journalister måste belysa det och 
det måste finnas en offentlig debatt, framhöll 
Reine Johansson.



10    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2008

Receptet för att komma tillrätta med pro-
blematiken är att utveckla kontrollsystemet och 
dra in kvoter för dem som fiskar över, menade 
Reine Johansson. Han exemplifierade med att 
Polens överfiske nu medför att de får en redu-
cerad kvot med 8 000 ton.

Dessutom vill han utveckla systemet med 
checkpoints och elektroniska loggböcker.

I frågan om ägarkvoter i förvaltningen kom-
menterade Reine Johansson:

– Den rådgivande nämnden kan inte ha nå-
got inflytande på detta annat än indirekt, det kan 
heller inte kommissionen. Det är Fiskeriverket 
och regeringen som äger frågan.

Reine Johansson tog också upp frågan om 
yrkesfisket och relationen till vetenskapen:

– Ibland blir det cirkus i debatten. Jag är 
övertygad om att ingen inom näringen bakom 
stängda dörrar säger att forskarna är idioter. 
Vem ska ta fram underlag för beslut om inte 
vetenskapen? Jag tror vi behöver mer kunskap, 
inte bara av docenter och professorer. Vi måste 
också ha med dem som deltar i samhällsdebat-
ten.

Reine tror också på framtiden och de rådgi-
vande nämnderna.

– Jag ser fram mot att jordbruksdepartemen-
tet och regeringen sagt ja till att genomföra en 
stor Östersjökonferens under ordförandeskapet 
i EU 2009, sade Reine Johansson och vädjade 
till publiken: 

– Var med om att vara en del av lösningen 
och inte en del av problemet. Det är människor 
som avgör och människor måste komma till-
sammans. Så måste vi vända utvecklingen. Jag 
tror vi kommer att lyckas, sade han.

Reine ställde sig också bakom en höjning av 
torskens minimimått.

Vad händer med bestånden i Östersjön?

Professor Sture Hansson vid Stockholms uni-
versitet, Institutionen för Systemekologi, redo-
visade beståndsutvecklingen för särskilt bety-
delsefulla arter i Östersjön.

I stora kustområden finns en betydande 
nedgång av rovfiskarna abborre, gädda och gös 
som sannolikt kan förklaras med brist på mat 
– djurplankton – för ynglen. Sture Hanssons 
hypotes är att ett långvarigt överfiske av torsk 
har medfört att främst biomassan av skarpsill 
har ökat så kraftigt att de helt enkelt äter upp 
djurplanktonen i skärgårdens ytterområden och 
ynglen av abborre, gädda och gös svälter ihjäl.

I sammanhanget framhöll han vidare att  
förekomsten av skarv på vissa platser kan på-
verka fiskbestånden negativt, men det kan inte 
förklara bristen på fiskyngel då skarven inte äter 
så små fiskar.

Sture Hansson visade också genom exemplet 
strömming att när man följde den vetenskapliga 
rådgivningen och minskade fisketrycket så öka-
de genast beståndet. Beträffande torsken påvi-
sade Hansson att dagens lekbiomassa ligger på 
hälften av den nivå den gjorde för 30 år sedan 
samt att de politiska besluten om kvoter aldrig 
tidigare har avvikit så mycket från forskarnas 
råd som under senare år, trots att det östra be-
ståndet sedan cirka tio år tillbaka ligger under 
säkra biologiska gränser. 

– Jag är oroad över att några bra årsklasser 
nu kommer att medföra ett ökat fiske, medan 
fiskestopp vore att föredra för att långsiktigt 
bygga upp bestånden. 

Han var helt övertygad om att ett minskat 
fisketryck skulle medföra ett ökat bestånd även 
här.

– Men vi lever med ansatsen att vi ska ta ut 
segrarna i förskott, efteråt är det nog för sent, 
avslutade Sture Hansson.
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Och havet är tyst

Journalisten Isabella Lövin skrev 2007 boken 
Tyst Hav. På kort tid hamnade fiskeripolitiken 
på den allmänpolitiska dagordningen. Isabella 
redovisade sina utgångspunkter för engage-
manget:

– Jag är konsument. Fisken är en allmänt 
ägd resurs. Då har jag rätt att se på förvaltning 
för min egen skull och för mina barns skull, 
för att allmänt avlönade politiker inte lyssnar 
på allmänt avlönade forskare.

Isabella Lövin såg flera orsaker till att det 
gått så illa med svenska bestånd. För det första 
att det som sker i havet är osynligt. Hade ut-
armningen av havets resurser skett på samma 
sätt på land hade alla reagerat långt tidigare. 
Dessutom finns det en syn på fiske som ekono-
misk näring fast det samtidigt är både vild miljö 
och natur. En ytterligare orsak är det som kal-
las ”allmänningens tragedi”, alla tävlar om att 
fånga fisken – innan någon annan tar den!

Hon framhöll vidare att yrkesfiskets lob-
byister varit framgångsrika och närvarande där 
beslut fattas.

– Även om yrkesfisket är en liten ekonomisk 
näring så har den under lång tid varit en sym-
bolnäring som politikerna värnar och den har 
subventionerats kraftigt.

För att förhindra en europeisk fiskekollaps 
krävs att det klargörs vem som äger fisken samt 
att det införs ett äganderättsbaserat fiske. Det 
politiska systemet måste upphöra med detaljreg-
leringar av kvoter och annat och i stället sätta 
upp långsiktiga mål som förvaltningen ska ar-
beta för. Det krävs minskade subventioner och 
inrättandet av ett Havsverk som tar hänsyn till 
natur och miljö; jordbruksdepartementet ska 
inte ha överhöghet över frågor om fisk och fiske. 
Det är också viktigt att bygga upp en medve-
tenhet hos den allmänna opinionen. På så sätt 
kan Sverige medverka på vägen framåt.

Avslutningsvis ansåg Isabella Lövin att ett 

torskfiskestopp på två–tre år i Östersjön skulle 
medföra en återhämtning av beståndet till 
240 000 ton:

– Det ska vi jobba för, sade hon.

Vem gör vad åt problemet?

Moderator Olle Rossander konstaterade att alla 
var relativt överens om problemen som överfis-
ket skapar och de brister som finns i dagens ge-
mensamma fiskeripolitik. Han frågade parterna 
vem som ska göra vad åt saken.

Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad 
ansåg att EU-kommissionen nu blivit tydlig 
med att fiskeripolitiken inte fungerar. EU:s re-
visionsrätt har sågat politiken vid fotknölarna. 
Han efterlyste en översyn av förvaltningsprinci-
per, exempelvis någon form av rättighetsbaserat 
fiske med individuella kvoter. I likhet med flera 
andra aktörer ansåg han att dagens beslutspro-
cess inte är rimlig. Politiken måste arbeta mer 
med mål- och resultatstyrning. Men också kon-
troll- och sanktionssystemet måste bli bättre:

– Vi kan inte ha det som förra året då Polen 
fiskade över hundra procent mer än vad kvoten 
medgav!

Han underströk också att politiken idag ut-
vecklas åt rätt håll, men ännu en tid får vi leva 
med dagens system och göra det bästa möjliga 
av situationen. Redan nu har arbetet med den 
gemensamma fiskeripolitiken för 2012–2022 
inletts. 

– Den ska vi påverka så den blir det vi nu 
behöver – en naturresursförvaltning, sade Axel 
Wenblad.

Joakim Ollén, ordförande för Sportfiskarna, 
beskrev organisationens portalprincip:

– För oss är det alltid viktigare att det finns 
fisk, än att man får fisk. 

Han menade att det i alla frågor går att 
peka på regeringen och EU-kommissionen och 
säga:
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– Handla – det räcker inte att prata!
Joakim Ollén exemplifierade med att ålen 

mals sönder i vattenkraftsturbiner, torsken fis-
kas under lektid och att vildlaxen långt ifrån 
är säkrad.

Sportfisket är en växande näring som livnär 
många och det turistiska fisket växer. Sportfisket 
är ingen obetydlig verksamhet i jämförelse med 
yrkesfisket. 

– Förr lyssnade inte Fiskeriverket och fiskeri- 
ministrar på våra önskemål om att skydda fis-
ken och tänka på vattenekologi. Fiskeriverkets 
nuvarande inriktning är annorlunda.

Joakim Ollén vände sig också direkt till 
Reine Johansson och föreslog att fiskets alla 
organisationer borde bli en del av miljörörelsen 
och samtidigt värna om de delar av fiskeribran-
schen som man representerar. Då skulle politi-
kerna lyssna mer än nu.

– Jag antar din utmaning om du tar sport-
fisket in i RAC-en, replikerade Reine J. 
Johansson.

– Vi är gärna med, om vi får och blir hörda, 
kontrade Joakim Ollén.

– Du vet att ni får vara med, ni har tackat 
nej, avslutade Reine Johansson replikskiftet.

Lars-Erik Liljelund, generaldirektör på 
Naturvårdsverket, konstaterade att överfisket är 
ett globalt problem och att man med kraft ska 
arbeta för att den vetenskapliga rådgivningen 
följs. Först då kan utarmningen av livsmedlet 
fisk upphöra. Han delade synen på beslutspro-
cessens stora brister och ansåg dessutom att det 
kan vara en god idé att översätta Isabella Lövins 
bok till spanska.

Hans Ackefors framhöll avslutningsvis att 
ett mindre fisketryck i havet leder till mer fisk 
vid kusten.
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The collapse of cod stocks off Newfoundland: 
what went wrong?
GEORGE R. LILLY1, FISHERIES AND OCEANS CANADA, ST. JOHN’S, NL, CANADA

I denna uppsats görs en översikt av de data och ana-
lyser som rör kollapsen och det mycket långsamma 
återuppbyggandet av torskbestånden utanför östra 
Kanada.

Det finns inget enkelt svar på frågan varför torsk-
bestånden utanför östra Kanada kollapsade i början av 
1990-talet. Före dess hade bestånden också fluktue-
rat. Biomassan av torsk tre år och äldre hade minskat 
från nästan tre miljoner ton i början av 1960-talet till 
cirka 500 000 ton 1975–1977.

På 1980-talet skedde en ökning igen, men den 
följdes av en direkt kollaps varpå fisket helt stoppades 
1992, och det har fortfarande (2008) inte öppnats. Det 
lilla kustnära beståndet av torsk har klarat sig bättre 
och från och med 1998 har vissa lokala kustnära be-
stånd öppnats för riktat fiske igen.

Den första dramatiska nedgången berodde på 
överfiske, men den kollaps som ledde till fiskestop-
pet 1992 berodde på en rad samverkande faktorer. 
Överfiske var fortfarande en viktig faktor, eftersom 
fisket under 1980-talet baserades på en överskattning 
av beståndsstorleken. Dessutom skar man inte ned 
kvoterna i slutet av detta årtionde när forskarna upp-

täckte felbedömningarna och åter föreslog en drastisk 
minskning av fångsten.

Andra bidragande faktorer till de stora eko-
systemförändringarna var det hårdare klimatet i 
Nordvästatlanten i början av 1990-talet. Det med-
förde låga vattentemperaturer och mer is än normalt. 
Lekbeståndet har också minskat starkt både i antal och 
i individuell storlek, och dödligheten är mycket hög. 
Det finns inte tillräcklig information för att säkert kun-
na säga om den ökande dödligheten beror på ökade 
bifångster av torsk i andra fisken och/eller på att mer 
torsk blivit föda åt den starkt ökande sälpopulationen 
och andra predatorer.

Ytterligare en orsak kan vara att torskens huvud-
sakliga föda i området är lodda. Loddans biomassa be-
räknades till cirka sex miljoner ton 1990. 1991 utgjorde 
den bara cirka 100 000 ton och beståndet har varit 
mycket litet sedan dess.

Oavsett vilka av dessa faktorer som var viktigast för 
att utlösa kollapsen så är det tydligt att om ett torskbe-
stånd minskar till en mycket låg nivå, så tycks det finnas 
små möjligheter för forskare och fiskeriförvaltning att 
förbättra situationen.

Abstract

The stock of Atlantic cod (Gadus morhua) off 
southern Labrador and eastern Newfoundland, 
in Northwest Atlantic Fisheries Organization 
(NAFO) divisions 2J3KL, declined severely in 
the 1960s and 1970s, recovered partially during 
the 1980s, and then collapsed to a very low level 
during the early 1990s. The stock was closed to 
directed fishing in 1992. Small populations in 
inshore waters were reopened to directed fish-

ing in 1998–2002 and 2006–present (2007). 
However, populations in the offshore have 
shown no sustained signs of recovery, and have 
remained closed to directed fishing.

The first decline of the stock was caused by 
overfishing, notably by non-Canadian trawler 
fleets. Recovery during the early 1980s was 
promoted by a reduction in landings attending 
the 1977 declaration by Canada of a 200 mile 

1. At the time of writing, G.R. Lilly was a Scientist Emeritus with Fisheries and Oceans Canada. His views may not reflect 
those of Fisheries and Oceans Canada.
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fishery limit. The collapse in the late 1980s and 
early 1990s was caused by a confluence of nega-
tive factors, including fishing mortality that was 
higher than intended because of overestimation 
of stock size during the 1980s, a decision not 
to reduce fishing mortality dramatically when 
scientific assessments announced a sudden and 
severe downward reevaluation of stock status 
(1988–1989), and the arrival of severe oceano-
graphic conditions (low temperatures and ex-
tensive ice cover) during the early 1990s.

Although it has often been stated that the 
collapse was caused solely by fishing, the repor-
ted catch is much too small to account for all the 
fish that disappeared from the stock area. The 
lack of recovery by populations in the offshore 
is due partly to a low rate of production of juve-
niles, presumably because the spawner stock is 
greatly reduced in number and individual size, 
but the major problem is very high mortality. 
There is insufficient information to determine if 
this mortality is the result of by-catch in small 
ongoing fisheries or of natural factors. The latter 
might include insufficient prey or a high level of 
removals by seals and other predators.

Introduction

The collapse of the stock of Atlantic cod (Gadus 
morhua) off southern Labrador and eastern 
Newfoundland during the late 1980s and early 
1990s created severe social and economic dis-
ruptions, particularly for smaller coastal com-
munities (Schrank 2005; Vilhjálmsson et al. 
2005). The collapse of this stock is frequently 
cited as a prime example of the consequences 
of bad science and bad management (Harris 
1998), and many fishery scientists, academics 
and journalists have proposed lessons that may 
be drawn from the collapse. However, the les-
sons that one draws depend on one’s perception 
of why the stock collapsed, and these percep-

tions tend to vary considerably among critics 
and commentators.

The purpose of the present paper is to pro-
vide a nontechnical overview of some of the 
data and interpretations surrounding the col-
lapse and subsequent slow recovery of this 
stock. Most of the paper is drawn from reviews 
by Lilly (2008) and Lilly et al. (2008), where 
one may find additional details. Note as well 
that most statements in the paper are not sup-
ported by reference to the published literature, 
which is extensive and often contentious. For 
such citations, the reader is referred to text and 
appendices in Lilly et al. (2005) and the two 
reviews just mentioned. 

The cod stock and fisheries

The cod stock off southern Labrador and east- 
ern Newfoundland, sometimes referred to 
as the “northern cod”, occupies Northwest 
Atlantic Fisheries Organization (NAFO) di-
visions 2J3KL, which extend from the south-
ern Labrador Shelf at 55°20'N to roughly the 
midpoint of Grand Bank at 46°00'N. The shelf 
in this area is broad, more than 200 miles at its 
widest point. Maps of the coastline, bathymetry 
and the 200 mile limit are available in Lilly et 
al. (2005). Cod occur throughout the stock 
area, from shallow water very close to the coast 
to 600 m, and occasionally to at least 800 m, 
on the upper continental slope. 

The stock appears to consist of numerous 
populations or components, and may be consi-
dered a metapopulation. However, the indivi-
dual components are poorly identified and not 
readily distinguishable in catches. Historically, 
most cod overwintered on the outer shelf and 
upper continental slope. Most of these cod mo-
ved onto the shelf during spring, and many of 
them migrated to shallow inshore areas where 
they fed on capelin (Mallotus villosus) that had 
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approached the coast to spawn. Th e cod then 
returned to the off shore areas during autumn.

Th is seasonal migration led to two domi-
nant patterns in the fi shery; a traditional shal-
low-water inshore fi shery conducted mainly 
from late spring to early autumn with fi xed 
gears (traps, gillnets, handlines and longlines), 
and a more recent deep-water off shore fi shery 
conducted mainly during the winter and early 
spring by larger vessels towing bottom trawls.

Th ere is considerable additional detail (Lilly 
et al. 2005). For example, there are also inshore 
populations that spawn in inshore waters and 
presumably remain associated with the coast 
throughout the year. Th ese populations would 
have been caught by the inshore fi shery, but 
their contribution is thought to have been small 
compared to the waves of cod that approached 
the coast from the off shore during spring and 

summer. In addition, some of the cod that his-
torically overwintered off shore moved during 
spring and summer onto the plateau of Grand 
Bank, where they were traditionally fi shed with 
handlines and more recently were taken by bot-
tom trawlers and smaller (< 65 feet) vessels de-
ploying gillnets. 

Th e fi sheries have been characterized by 
high geographic and annual variability, which 
is likely due in part to the impact of environ-
mental (physical and biological) variability on 
individual components of the stock. However, 
the relative abundance and migrations of the 
stock components are very poorly understood, 
and the stock was assessed as a single unit from 
the initiation of quota management during the 
early 1970s to the discontinuance of whole-
stock modelling during the early 1990s. 

Figure 1. Total allowable catches (TACs) 
and landings (thousands of tons) of cod in 
NAFO divisions 2J3KL during 1959–2007. 
The upper panel shows landings by non-
Canadian and Canadian fl eets, with the 
latter divided into mobile gear (off shore) 
and fi xed gear (mainly inshore). The lower 
panel shows fi xed gear landings by sector 
during 1994–2007. Commercial landings 
include by-catch. Updated from Lilly 
(2008).
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Landings and cod stock dynamics 

Reported landings increased rapidly during the 
1950s and 1960s (Fig. 1) as distant-water traw-
lers from Europe located and exploited cod in 
deep offshore waters, particularly the dense agg- 
regations overwintering near the shelf break. 
Inshore fisheries also experienced improve-
ments in technology, such as the introduction 
in the early 1950s of longliners to fish deep 
nearshore waters. Nevertheless, landings from 
inshore vessels declined steadily from the early 
1960s to the mid-1970s (Fig. 1). Total landings 
peaked at 810,000 t in 1968.

Management by total allowable catch (TAC) 
was introduced in 1973, but the early TACs 
were ineffective at controlling fishing morta-
lity, since they proved to have been set much 
too high. Total landings declined through the 
1970s as harvesters experienced increasing dif-
ficulty in finding fish. Canada declared a 200 
mile zone of Extended Fishery Jurisdiction in 
1977 and landings were reduced to 139,000 t in 
1978. Landings rose to about 250,000 t during 
the following decade, as the inshore fishery 
was more successful than it had been during 
the 1970s and Canadian trawlers fished the 
offshore grounds that had been largely vacated 
by the distant-water trawlers. However, lan-

dings declined during the late 1980s and early 
1990s as quotas were reduced and cod became 
increasingly difficult to find. A moratorium on 
directed commercial fishing was declared in 
July 1992.

There have been some important differences 
between cod in the offshore and cod in the in-
shore since at least the mid-1990s. Biomass in-
dices from research bottom-trawl surveys in the 
offshore continued to decline for at least two 
years after the start of the moratorium (Fig. 2) 
and reached extremely low levels by the mid-
1990s. In contrast, test fishing by fish harves-
ters and research surveys using acoustics revea-
led aggregations of cod in the southern half of 
the inshore. Following intensive demands from 
fish harvesters, the inshore was reopened to a 
small directed cod fishery in 1998. However, 
the populations declined dramatically, and the 
directed fishery was closed in 2003 (Fig. 1). 
Under the combined influence of reduced fish-
ing mortality and the recruitment of somewhat 
larger year-classes, the inshore populations 
started to increase, and again fish harvesters 
were successful in convincing the Minister of 
Fisheries and Oceans to reopen a small inshore 
directed fishery in 2006 and 2007.

Figure 2. Biomass index from 
Canadian bottom-trawl surveys 
in divisions 2J3KL during autumn. 
The total in autumn 1986 was 
2,643,000 t. Updated from Lilly 
(2008).

Bi
om

as
s 

(’0
00

 t)

Year



Fiskets kollaps utanför Nordamerika – vad kan Sverige och Europa lära? 17

Prior to the collapse of the stock, mathe-
matical reconstruction of the population, based 
on reported landings, sampling of landings, and 
various indices of abundance, was used to esti-
mate the size of the stock as a whole and to pro-
vide a basis for projection of catch under various 
mortality scenarios. Th e structure, inputs and 
assumptions of the modelling (sequential popu-
lation analysis or SPA) have been criticised for 
several reasons. However, before accepting the 
criticisms one might wish to consult the Bishop 
and Shelton (1997) history of northern cod as-
sessments and more recent re-examinations of 
the data, such as Shelton (2005).

Th e models indicated that the total (ages 
three and over) biomass declined from al-
most 3,000,000 t in the early 1960s to about 
500,000 t in 1975–1977 (Fig. 3). Th e stock re-
covered partially to just over 1,000,000 t by the 
mid-1980s, but declined again during the late 
1980s and reached an extremely low level by 
about 1994. Note that the modelling indicates 
a steady decline from the mid-1980s while the 
survey index indicates a sudden and rapid de-
cline in the early 1990s.

Why did the stock collapse?

Many scientists, journalists and commentators 
have stated that the northern cod collapsed be-
cause of excessive fi shing pressure. However, 
there are many reasons why catches may have 
been too high. Management goals may not have 
been precautionary, scientifi c assessments may 
have overestimated stock size, management 
plans may have specifi ed quotas in excess of 
scientifi c advice, and fi sh harvesters may have 
overrun quotas. Which if any of these occurred 
during the history of northern cod? Th is section 
will provide a brief overview of just some of the 
analyses and controversy surrounding scientifi c 
advice and management. For additional details 
of the assessments, consult Baird et al. (1991), 
Bishop and Shelton (1997), Shelton (1998, 
2005) and Shelton and Lilly (2000). 

Th e seeds of the collapse were sown 2–3
decades earlier by the unrestricted fi shing of the 
1960s and 1970s. Th at overfi shing left the stock 
with a greatly reduced biomass and a somewhat 
truncated age/size distribution. 

A more conservative fi shing strategy was 
adopted during the mid-1970s, a little before 
Canada declared its 200 mile fi shery limit in 

�

���

����

����

����

����

����

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

To
ta

l (
3+

) b
io

m
as

s 
(’0

00
 t)

Year

Figure 3. Trend in total (ages three 
and older) biomass (thousands of 
tons) as estimated by sequential 
population analysis (SPA) (Bishop 
et al. 1993).
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1977. It was later projected that this more con-
servative approach would allow the stock to in-
crease to such an extent that quotas might be 
as high as 350,000 t by the mid-1980s. The ex-
pulsion of distant-water fleets from most of the 
continental shelf and the projection of rapid in-
crease in the stock created an “optimism bubb-
le” (Schrank 2005) that generated a tremendous 
wave of expansion in the fishing industry and 
contributed to overcapacity in harvesters, ves-
sels and processing plants. This increase in de-
pendence on the cod fishery made it difficult 
to reduce quotas when a re-evaluation of stock 
status occurred in 1988–1989 (see below).

From the late 1970s onward the scientific as-
sessments established a level of catch that would 
be consistent with the conservative approach, 
the quotas did not exceed scientific advice, and 
the recorded landings were not very different 
from the quotas (Fig. 1). Thus, it may seem on 
the surface that the problem did not lie in the 
management and conduct of the fishery.

However, there are some caveats regarding 
the quantity of fish actually killed. For example, 
there were many instances in which countries 
other than Canada disputed the quotas and 
fished beyond their allocations outside the 200 
mile limit.

Another problem is that there was consider-
able discarding of small fish by offshore traw-
lers, not only in the cod-directed fishery but 
also in the shrimp fishery. There was also dis-
carding of small fish and occasional dumping of 
commercial-sized fish in the inshore, but there 
was no attempt to measure the quantity of such 
wastage. The impact of discarding and dumping 
on the size and productivity of the stock, and 
the ability of scientists to assess the stock, is not 
well understood. 

If there were no major problems with re-
spect to management goals, the acceptance of 
scientific advice, and the adherence to quotas, 

then what went wrong? The major problem that 
occurred during the early and mid-1980s was 
overestimation of stock size. There are various 
factors that may have contributed to this. One 
was the lack of a consistent fishery-independent 
index of stock abundance to provide indices of 
recruitment for projections and later to cali-
brate the population models. Canada did not 
start to survey the whole stock area within one 
season (autumn) until 1981, so research survey 
data from several countries were used in va-
rious combinations until the mid-1980s. The 
other index used to calibrate the models was 
the catch rate from the winter trawler fishery, 
and there had been a sudden change from non-
Canadian vessels to Canadian vessels during 
the late 1970s. There is evidence that the ef-
ficiency of the Canadian vessels increased over 
time. Throughout most of the 1980s, both the 
research vessel and commercial indices were 
used, but the research vessel data indicated 
much slower stock growth than did the com-
mercial data. In essence, the assessment meet-
ings chose the middle road.

In 1986 the Canadian trawl survey index 
jumped considerably. It was thought by some 
that perhaps the index had been low for a few 
years, possibly because of low water tempe-
ratures, and that the 1986 value was a better 
indicator of stock status. This would bring the 
survey index more in line with the commercial 
index. However, the survey in 1987 and 1988 
had smaller catches once again, and the 1986 
survey datum now appeared to be a strong po-
sitive outlier.

For the 1988 and 1989 assessments, the 
scientists not only had the evidence that the 
research index was not increasing, but also in-
troduced a more objective SPA model. The new 
model results indicated that the stock biomass 
was much lower than previously estimated, 
and that fishing mortality had been consider-
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ably higher. If the conservative management 
approach were to continue, then the implied 
catch for 1989 would be only 125,000 t. It was 
thought that such a large and sudden decrease 
from the 266,000 t TAC in effect the previous 
year would cause too much social and economic 
disruption, and the quota was dropped only to 
235,000 t, a level of catch that was projected to 
effect no change in stock biomass. However, it 
did mean that fishing mortality would be much 
higher than specified under the conservative 
approach.

The assessments of the next few years held 
some hope for the future, primarily because the 
1986 and especially the 1987 year-classes were 
moderately strong in survey catches and started 
to contribute strongly to commercial catches in 
1990. However, these year-classes, along with 
all other year-classes in the population at the 
time, declined rapidly in the survey catches 
during the early 1990s. This rapid decline in 
the survey index could not be accounted for by 
the reported landings. This caused increasingly 
poor fit between model output and the survey 
index, and resulted in discontinuance of the 
modelling by 1993–1994. There remains con-
siderable controversy regarding the cause of the 
poor fit. 1) The survey indices may have been 
positively biased for a few consecutive years, 
suggesting that the decline started before the 
early 1990s. If, however, the survey indices were 
a good reflection of the trend in abundance, 
then the stock declined rapidly during the early 
1990s and a large number of fish are unaccoun-
ted for in the landings. This leads to two other 
classes of possibilities. 2) The fish were caught 
by either Canadian or non-Canadian fleets and 
either discarded or landed without reporting, or 
3) a large number of cod died through natural 
causes, such as predation or poor condition at-
tending low availability of suitable prey. 

Difficulties in interpreting signals

The previous section provides examples of the 
difficulties that scientists sometimes face when 
attempting to interpret indices of abundance 
and other data and observations. For example, 
indices of abundance may differ in trend. For 
northern cod, there were two indices available 
during the 1980s, and both were incorporated 
into the modelling. In retrospect, the assess-
ments perhaps should have emphasized the 
more conservative index, or managers should 
have chosen to use the projections from the 
more conservative index, but the precautionary 
approach had not been widely emphasized at 
the time. 

A second problem with indices, particu-
larly fishery-independent indices, is that they 
are prone to high annual variability. For the 
Canadian survey index, the very high 1986 va-
lue probably delayed scientific recognition that 
the stock was not growing as fast as indicated 
by the modelling. In addition, interpretation of 
the rapid decline in survey indices during the 
early 1990s remains controversial.

There is also difficulty with interpreting 
patterns in the fishery. Fisheries and Oceans 
Canada did not obtain catch per unit effort 
data from the inshore fishery before the late 
1990s because of the high cost of doing so, 
but landings data were available at fine spatial 
scales. Fish harvesters often say that they told 
Fisheries and Oceans Canada during the early 
to mid-1980s that the stock was in trouble, but 
that their warnings were ignored. The fish har-
vesters are correct if they meant that the stock 
was not growing as fast as indicated by the as-
sessments, but even the modelling from the as-
sessments subsequent to the change in scienti-
fic perception in 1988–1989 indicated that the 
stock grew until about 1985, and then gradually 
declined. Many inshore fish harvesters believe 
that the stock collapsed because the govern-



20    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2008

ment did not listen to them. The industry would 
benefit from a thorough review of the status of 
the stock and the influence of environmental 
factors on success of the fishery at the time of 
the political and legal challenges by the inshore 
fish harvesters in the mid-1980s.

Has the inshore catch consistently indicated 
that the stock was in trouble during the 1980s? 
The inshore catch in 1982 was the highest re-
corded since 1964, so catch data do not support 
the notion that the stock was in decline during 
the early 1980s. However, the good catch of 
1982 became the standard against which all 
subsequent years were judged. Lower catches 
occurred in certain years (especially 1985–
1987) and certain gears (particularly gillnets set 
in deep nearshore waters), but high temporal 
and spatial variability had always characterized 
the inshore fishery, which is dependant upon 
fish coming close to the coast. Consequently, 
there was uncertainty whether poor inshore 
catches during the mid-1980s were indicative 
of decreased abundance or the result of tem-
porary low availability, possibly associated with 
low water temperatures. It is notable that there 
were very good catches in certain inshore areas 
just a few years prior to the moratorium. For 
example, in 1989 there was a booming fishery 
in coastal southern Labrador and in 1990 the 
southern part of the stock area experienced very 
good landings, especially in cod traps.

Other changes in the Labrador-
Newfoundland area

The physical environment off Labrador and 
eastern Newfoundland has experienced consi-
derable variability since the start of standardi-
zed measurements in the mid-1940s. A general 
warming phase reached its maximum by the 
mid-1960s. Beginning in the early 1970s there 
was a downward trend associated with inten-

sification of the positive phase of the North 
Atlantic Oscillation (NAO). Very cold periods 
occurred during the early 1970s, early to mid-
1980s and especially the early to mid-1990s. 
The ice remained very late during 1991, and in 
certain oceanographic indices that year stands 
out as particularly severe. Ocean temperatures 
started to increase in 1995, and since that time 
have generally been above normal.

The extent to which the low water tempera-
tures and extensive ice cover of the early 1990s 
contributed to the collapse of the cod stock 
remains highly controversial. Scientific assess-
ments during the late 1980s, subsequent to the 
re-evaluation of stock size, indicated that there 
was still a considerable quantity of cod in the 
sea, and an independent review panel (Harris 
1990) concluded that “the state of the stock mea- 
sured by the biomass trends does not support 
a conclusion that anything drastic or threate-
ning has occurred to the northern cod stock to 
date”. The severe conditions of the early 1990s 
coincided with many changes in the cod stock, 
including the rapid decline in survey catches, 
late arrival inshore during spring migration, in-
creasingly altered and diminished distribution 
in the offshore, and declines in growth rate and 
condition, most notably in the north.

There were many additional changes in 
the marine fauna during the 1980s and 1990s 
(Vilhjálmsson et al. 2005). All demersal fish, 
including species not targeted by commercial 
fisheries, declined dramatically in abundance 
from the early 1980s to the mid-1990s. It has 
been asserted that all these declines were caused 
by commercial fishing. However, for the only 
species other than cod that has been examined 
carefully (American plaice, Hippoglossoides pla-
tessoides), there is little evidence to support the 
statement that the decline was caused by fish-
ing. It may be noted that cod did not decline 
noticeably in the surveys during the 1980s, but 
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remained relatively unchanged until the preci-
pitous decline during the early 1990s. 

The abundance of capelin, the major prey of 
cod, increased through the 1980s. In 1990 the 
acoustic estimate of biomass on the northern 
Grand Bank was about 6,000,000 t. In 1991, 
the estimate was less than 100,000 t, and it has 
been very low ever since. There has been no ex-
planation of why the acoustic estimates of cape-
lin declined so far and so suddenly. It certainly 
was not because of excessive fishing. Indices of 
capelin abundance from the inshore did not de-
cline substantially, leaving the status of capelin 
very uncertain. However, there have been many 
other changes in the biology of capelin, inclu-
ding changes in growth rates, condition and the 
timing of spawning. The extent to which these 
changes in capelin contributed to the collapse 
of cod remains uncertain.

The abundance of harp seals (Pagophilus 
groenlandicus) increased from fewer than 
2,000,000 individuals during the early 1970s to 
almost 6,000,000 individuals by the late 1990s. 
At the time of the cod collapse it was specu-
lated that predation by seals, both harp seals 
and hooded seals (Halichoerus grypus), might 
have contributed to high natural mortality of 
cod, but this was largely discounted. However, 
more recent studies of cod stocks in the Gulf of 
St. Lawrence and on the eastern Scotian Shelf 
indicate an increase in natural mortality that 
started around 1986, and some analyses indi-
cate that predation by seals contributed to this 
increasing mortality.

There was also a surge in the abundance of 
two commercially important crustaceans, snow 
crab (Chionoecetes opilio) and especially northern 
shrimp (Pandalus borealis). Although there is 
evidence that the increase in these species was 
related to reduction in predation due to the de-
cline of cod and other groundfish, there have 
also been analyses demonstrating that environ-

mental conditions became more favourable for 
them.

Comparisons with other cod stocks

Because each cod stock has a history peculiar 
to itself, additional insight may be gained by 
comparing the histories of many stocks. For ex-
ample, the fisheries and population dynamics 
of all cod stocks off eastern Canada, from the 
eastern Scotian Shelf northward, are characte-
rized by declines during the 1970s, increases 
during the 1980s, and severe declines or col-
lapses during the late 1980s and early 1990s, 
leading to the initiation of moratoria at some 
point during 1992–1994. The extent of the lat-
ter declines and the subsequent degree of re-
covery vary among stocks. The stock on the 
eastern Scotian Shelf has been the most similar 
to offshore northern cod, as it continued to de-
cline after closure to directed fishing, has not 
been subjected to much by-catch fishing, and 
yet has remained at exceedingly low abundance. 
Neither area has been reopened to directed cod 
fishing.

The specifics of the overestimation of 
northern cod, described briefly above, are pecu-
liar to the northern cod stock, yet overestima-
tion was a problem common to most cod stocks 
off eastern Canada during the 1980s, pointing 
to chronic problems with the assessments. It is 
thought that these overestimations, combined 
with a tendency to be less than conservative in 
the assignment of quotas during the latter part 
of the 1980s and early 1990s, contributed to the 
increase in fishing mortality that occurred in 
these stocks. 

The most rapid period of decline for stocks 
from the eastern Scotian Shelf northward oc-
curred during the late 1980s and particularly 
the early 1990s, indicating the possibility of 
common cause. The most notable extrinsic 
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factor was the cooling associated with the in-
tensification of the NAO. The cold water and 
extensive ice cover may have affected the cod 
directly, but it might also have influenced the 
abundance and availability of prey. Declines in 
individual growth rate, body condition and age 
at maturity occurred in most of the cod stocks 
at this time.

Further evidence of the importance of oce-
anographic conditions is the contrast between 
the collapses of cod stocks off eastern Canada 
and the dramatic increase in productivity of 
the Arcto-Norwegian cod in the Barents Sea 
at about the same time. The conditions that 
caused the cooling of waters off eastern Canada 
also contributed to a warming of the Barents 
Sea and increased advection of the zooplank-
ton that are important food for cod larvae. The 
northern cod, and some other stocks off eastern 
Canada, collapsed, while the Arcto-Norwegian 
cod thrived, despite high fishing mortality.

Another important comparison is the ma-
nagement response to crises that occurred in 
the Newfoundland-Labrador area and the 
Barents Sea during the latter half of the 1980s. 
As described above, the quota for northern 
cod was not decreased to the extent implied 
by the downward revision of scientific advice 
in 1988–1989, and quotas were kept relatively 
high during the next few years, leading to an 
increase in fishing mortality. In contrast, quotas 
for Arcto-Norwegian cod were dropped con-
siderably when an ecological crisis was recog-
nized in the Barents Sea, and the consequent 
decline in fishing mortality protected the stock 
at a time when it was vulnerable. To be fair, 
in the Newfoundland-Labrador case the crisis 
was a change in scientific advice, and it was not 
clear that such a sudden and dramatic change 
in scientific advice might not be reversed the 
following year.

In contrast, the crisis in the Barents Sea was 
caused by a severe decline in the abundance of 
capelin at a time when no other forage species 
was abundant. The symptoms of this ecologi-
cal crisis were readily apparent, and made the 
decrease in quotas more politically acceptable. 
Nevertheless, the decision not to dramatically 
reduce quotas for cod off Newfoundland-
Labrador contributed to the collapse, and il-
lustrates the consequence of not being precau-
tionary.

Non-recovery of northern cod

A discussion of the non-recovery of cod off 
southern Labrador and eastern Newfoundland 
must recognize the differences between in-
shore populations and offshore populations. 
For reasons that are not well understood, some 
populations in the inshore appear to have been 
more productive than populations in the off-
shore since at least the mid-1990s. These po-
pulations increased during the latter half of the 
1990s, declined during the early 2000s, and 
have recently been increasing again. It is likely 
that these populations would have grown much 
more if a directed fishery had not been opened 
during 1998–2002.

Populations in the offshore have shown 
little sign of recovery. Recruitment has been 
very low, which is not unexpected given the low 
abundance and small individual size of spaw-
ners. However, the major problem has been 
high mortality. There is insufficient informa-
tion to determine whether this mortality is due 
to by-catches in the small fisheries that have 
been targeted at other species or to natural fac-
tors. The latter include the possibilities that the 
quantity or quality of prey is limiting and that 
productivity is continually cropped off by seals 
and other predators.
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It is notable that the stocks of cod off eastern 
Canada recovered well following the reduction 
in fishing mortality attending the introduction 
of the 200 mile limit in 1977, but have been 
much less responsive following the more recent 
collapses, even though directed fishing has 
been stopped or was discontinued for a period 
of time. Some of the stocks have been subjec-
ted to directed fishing, at least in certain years, 
and all stocks have had by-catch removals, but a 
major problem has been the greatly diminished 
level of productivity (Shelton et al. 2006). The 
extent to which this is the result of low recru-
itment, slow individual growth or high natural 
mortality varies among stocks, and the causes 
also seem to vary. Whatever the reasons, it se-
ems that once a cod stock has declined to a very 
low level, fisheries scientists and managers may 
have limited ability to promote recovery.

There may be little that can be done to pro-
mote recovery of wild cod stocks, other than to 
ensure that fishing practices and other activities 
do not disrupt habitat and food supplies and do 
not kill too much fish. The latter is a major con-
cern because, for social, economic and cultural 
reasons, the demand to fish for cod may remain 
high even when stock abundance is low. The 
situation will be exacerbated if fish harvesters 
believe that scientific assessments underesti-
mate the abundance of fish. In Newfoundland-
Labrador, fish harvesters have successfully ad-
vanced the argument that they believe there is 
far more fish than indicated by the assessments, 
and the only way to prove it is to have small 
directed fisheries. A major concern for the 
recovery of the cod off Labrador and eastern 
Newfoundland is that there will be demands 
for test fisheries in the offshore as soon as fish 
harvesters obtain high cod by-catches and see 
aggregations of cod on their sounders. 

Concluding remarks

There is no simple answer to the question of 
why the cod off southern Labrador and eastern 
Newfoundland collapsed. The present paper 
has provided just a hint of the complexity in-
herent in conducting and managing the fishery. 
There is much uncertainty in the measurement 
of catch when there are multiple countries and 
gear sectors; in the assessment of stock status 
when there is uncertainty in the catch and va-
riability in indices of abundance; in the recog-
nition and interpretion of changes in biological 
traits such as growth rate, condition and age at 
maturity; in the identification and prediction of 
the consequences of changes in the abundance 
of prey and predators and their temporal and 
spatial overlap with cod; and in the interpreta-
tion and prediction of the effects of changes in 
climatology and oceanography. It is clear that 
many things can go wrong, and the consequen-
ces for the fish and the fishery can be severe.



24    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2008

References

Baird, J.W., Bishop, C.A., and Murphy, E.F. 1991. 
Sudden changes in the perception of stock size 
and reference catch levels for cod in northeastern 
Newfoundland shelves. NAFO Sci. Coun. Studies 
16: 111–119.

Bishop, C.A., Murphy, E.F., Davis, M.B., Baird, 
J.W., and Rose, G.A. 1993. An assessment of the 
cod stock in NAFO divisions 2J+3KL. NAFO 
Sci. Counc. Res. Doc. 93/86, Serial No. N2271. 
Available from Northwest Atlantic Fisheries 
Organization, Dartmouth, Canada. 

Bishop, C.A., and Shelton, P.A. 1997. A narrative of 
NAFO Divs. 2J3KL cod assessments from extensi-
on of jurisdiction to moratorium. Can. Tech. Rep. 
Fish. Aquat. Sci. 2199, 66 p.

Harris, L. 1990. Independent review of the state of the 
northern cod stock. Final report. Department of 
Fisheries and Oceans, Ottawa, Canada.

Harris, M. 1998. Lament for an ocean. The collapse 
of the Atlantic cod fishery: a true crime story. 
McClelland and Stewart Inc., Toronto.

Lilly, G.R. 2008. The decline, recovery, and collapse of 
Atlantic cod (Gadus morhua) off Labrador and eas-
tern Newfoundland. In Resiliency of gadid stocks 
to fishing and climate change, edited by G.H. 
Kruse, K. Drinkwater, J.N. Ianelli, J.S. Link, D.L. 
Stram, V. Wespestad, and D. Woodby. Alaska Sea 
Grant, University of Alaska Fairbanks, pp. 67–88.

Lilly, G.R., Brattey, J., Cadigan, N.G., Healey, B.P., 
and Murphy, E.F. 2005. An assessment of the cod 
(Gadus morhua) stock in NAFO divisions 2J3KL 
in March 2005. DFO Canadian Science Advisory 
Secretariat Res. Doc. 2005/018. http://www.
dfo-mpo.gc.ca/csas/Csas/Publications/ResDocs-
DocRech/2005/2005_018_e.htm

Lilly, G.R., Wieland, K., Rothschild, B.J., Sundby, 
S., Drinkwater, K.F., Brander, K., Ottersen, G., 
Carscadden, J.E., Stenson, G.B., Chouinard, 
G.A., Swain, D.P., Daan, N., Enberg, K., 
Hammill, M.O., Rosing-Asvid, A., Svedäng, H., 
and Vázquez, A. 2008. Decline and recovery of 

Atlantic cod (Gadus morhua) stocks throughout the 
North Atlantic. In Resiliency of gadid stocks to 
fishing and climate change, edited by G.H. Kruse, 
K. Drinkwater, J.N. Ianelli, J.S. Link, D.L. Stram, 
V. Wespestad, and D. Woodby. Alaska Sea Grant, 
University of Alaska Fairbanks, pp. 39–66.

Schrank, W.E. 2005. The Newfoundland fishery: ten 
years after the moratorium. Marine Policy 29: 
407–420.

Shelton, P.A. 1998. A comparison between a fixed 
and a variable fishing mortality control rule used 
to manage the cod stock off southern Labrador 
and the east coast of Newfoundland. Fish. Res. 37: 
275–286.

Shelton, P.A. 2005. Did over-reliance on commercial 
catch rate data precipitate the collapse of northern 
cod? ICES J. Mar. Sci. 62: 1139–1149.

Shelton, P.A., and Lilly, G.R. 2000. Interpreting 
the collapse of the northern cod stock from sur-
vey and catch data. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 57: 
2230–2239.

Shelton, P.A., Sinclair, A.F., Chouinard, G.A., Mohn, 
R., and Duplisea, D.E. 2006. Fishing under low 
productivity conditions is further delaying recovery 
of Northwest Atlantic cod (Gadus morhua). Can. J. 
Fish. Aquat. Sci. 63: 235–238.

Vilhjálmsson, H., Hoel, A.H., Agnarsson, S., Arnason, 
R., Carscadden, J.E., Eide, A., Fluharty, D., 
Hønneland, G., Hvingel, C., Jakobsson, J., Lilly, 
G., Nakken, O., Radchenko, V., Ramstad, S., 
Schrank, W., Vestergaard, N., and Wilderbuer, T. 
2005. Fisheries and aquaculture. In Arctic Climate 
Impact Assessment. Cambridge University Press, 
pp. 691–780.



Fiskets kollaps utanför Nordamerika – vad kan Sverige och Europa lära? 25

Decline and recovery of fish stocks and fisheries 
off the US northeast coast 

KEVIN D. FRIEDLAND, NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE, NARRAGANSETT, RI, 
USA

De studier som analyseras i uppsatsen visar på be-
hovet av ekosystemförvaltning inom fisket, eftersom 
fiskarna är delar av ett komplicerat fysiskt och biolo-
giskt system. Kustområdet utanför nordöstra USA är 
ett produktivt ekosystem med många kommersiellt 
intressanta fiskresurser. Tyvärr har inhemska och främ-
mande fiskeflottor medfört att många arter är överfis-
kade och en rad förbättringsåtgärder har satts in för att 
vända trenderna.

En del arter har svarat positivt på de åtgärder som 
förväntats medföra större lekbestånd och avkast-
ning, till exempel en art kammussla, sill och makrill. 
Kammusslan och koljan är de arter som gett mest po-
sitivt resultat av fiskebegräsningarna på Georges Bank. 
En art av havsabborre (Sebastes fasciatus) har också 
ökat dramatiskt, men denna långsamväxande och 

långlivade art är ännu inte tillgänglig för fiske efter-
som beståndet fortfarande består av för små individer. 
Andra artgrupper har svarat mindre bra på åtgärderna, 
exempelvis torsk och plattfisk.

Från början av 1990-talet har en serie fiskebegräns-
ningar genomförts och i vissa fall medfört förbättring-
ar. Det gäller till exempel antal dagar som man får fiska 
och hur stor fångst som får landas per fisketur. Torsk och 
vissa bestånd av en flundreart (Limanda ferruginea) har 
fortsatt inte svarat positivt på åtgärderna. Författaren 
anser att de olika resultaten från olika arter beror på 
olika respons på klimatvariationer och biologiska in-
teraktioner mellan arterna. Detta ses vidare som ett 
tecken på att fiskeriförvaltning inte är endimensionell 
utan måste ske på ekosystemnivå.

Summary

The northeast US coast is a productive ecosys-
tem supporting a wide range of fishery resour-
ces. Despite this productivity, fishing by both 
foreign and domestic fishing fleets left many 
species in an overfished condition necessitating 
a range of recovery strategies. Some species 
have responded well to management regula-
tions designed to increase spawning; these re-
gulations have had the effect to increase stock 
sizes and yields. Notably amongst this group 
of species are striped bass (Morone saxatilis), 
scallops (Placopecten magellanicus), and pelagic 
species such as herring (Clupea harengus) and 

mackerel (Scomber scombrus). The groundfish 
fishery, a fishery on a species complex princi-
pally comprised of gadoids and flounder spe-
cies, has had a mixed response to management 
measures making conservation of the fishery 
more problematic.

Since the early 1990s, a series of regula-
tions including restrictions on days at sea and 
trip landing limits have been implemented that 
has contributed to the recovery of some species. 
However, some species and stocks, notably cod 
(Gadus morhua) and some yellowtail flounder 
(Limanda ferruginea) stocks, have not respon-
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ded and remain at low abundance levels. The 
differential response of some species may be 
attributed to differing responses to climate va-
riability and biological interactions. Fisheries 
management is not one-dimensional, the expe-
rience on the northeast US coast supports the 
use of an ecosystem approach to management 
that takes into account the full breath of factors 
affecting fishery resources.

Introduction

Fisheries of the northeast coast of the United 
States experienced an extended period of over-
fishing associated with the activities of foreign 
fleets and expanded capacity of the domestic 
fishery. Faced with increasing fishing mortality 
and declining stock sizes, a number of mana-
gement measures were implemented to reco-
ver the stocks – the response has been varied. 
Some stocks responded to measures designed 
to decrease fishing mortality and increase yields 
climbing to near record spawning stock sizes, 
while other stocks have failed to show signs of 

recovery. The nature of the response of different 
stocks can be attributed to differing ecological 
interactions affecting recruitment. The purpose 
of this paper is to provide a long-term perspec-
tive on the development of these overfishing 
conditions and to look at both fishery and eco-
logical case studies that characterize this diver-
sity of recovery scenarios.

The US northeast coast ecosystem

The US northeast coast ecosystem is a complex 
marine ecosystem comprised of a wide conti-
nental shelf, a shallow marine bank, and a num-
ber of deep basins. The ecosystem is customarily 
divided into four main eco-regions (Fig. 1A). 
The southern reach of the ecosystem is a wide 
continental shelf area divided into two eco-re-
gions, the Southern New England and Middle 
Atlantic Bight areas. The shelf is continuous 
with a shallow marine bank, known as Georges 
Bank, which constitutes the southern boundary 
of the Gulf of Maine. The Gulf of Maine is 
characterized by a number of deep basins and 

Figure 1. The four main eco-regions of the Northeast Shelf ecosystem: GOM, Gulf of Maine; GB, Georges Bank, SNE; Southern New 
England; and, MAB, Middle Atlantic Bight (A). The distribution of chlorophyll concentration in the US Northeast Shelf area inclu-
ding the Georges Bank for the month of April plotted as a color surface (B). The highest chlorophyll concentrations are associated 
with estuarine and coastal areas. The Georges Bank area also has high concentrations associated with the shallow portions of 
the Bank.

A B
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Figure 2. Landings of major resource groups in Northeast Coast fisheries.

 

many complex coastal 
features including banks 
and ridges. This bottom 
topography contributes 
to the redistribution of 
nutrients making the re-
gion highly productive. 
There is a well developed 
spring bloom on Georges 
Bank and in the Gulf 
of Maine (Fig. 1B), in 
contrast, the southern 
eco-regions tend to have 
more concentrated pro-
ductivity during the win-
ter months (O’Reilly and 
Bush, 1984). The region 
is thermally dynamic due 
to the continental influ-
ences on its annual tem-
perature cycle; the range 
of sea surface temperature 
can be as much as 18°C 
resulting in rapid seaso-
nal warming and cool-
ing. Many species must 
migrate to avoid stressful 
thermal conditions.

The current manage-
ment situation 

In 2007, the Magnuson-
Stevens Fisheries Mana-
gement Act was reautho-
rized by the US congress; 
this law guides the mana-
gement of marine resour-
ces in the US Exclusive 
Economic Zone (EEZ). 
The act prescribes a set 
of national standards to 

guide the management of marine fisheries in the United States. 
The first national standard states that conservation and mana-
gement measures shall prevent overfishing while achieving op-
timum yield; that is a commendable goal, but admittedly one 

COMMERCIAL LANDINGS OF 8
AGGREGATE RESOURCE GROUPS
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have rebounded after an apparent collapse and 
now support a relatively large domestic fishery. 
The other major species group harvested in the 
marine sector is the invertebrate group, inclu-
ding shellfish like scallops, clams and lobster; 
invertebrate resources have steadily increased in 
abundance and are providing record landings.

Recovery of stock in response to different 
management strategies

The US northeast coast has a diverse set of fish-
eries that illustrate a range of responses to both 
management measures and the environment. 
Some stocks, such as striped bass, Atlantic her-
ring and Atlantic mackerel, have gone through 
periods of severe overfishing and recovered 
once fishing mortality on the stock was redu-
ced. Representing a variation on a theme, sea 
scallops was unproductive because of manage-
ment practices that led to growth overfishing; 
in response, fishing mortality was reduced and 
rotational area closures were put into place in 
the scallop fishery. The scallop stocks respon-
ded with increased recruitment and growth and 
are now producing record yields.

Striped bass, Morone saxatilis, is an anad-
romous species that occurs along the US east 
coast. The fish spawn in rivers where the young 
of the year reside during their first year of 
life; the principal spawning rivers are in the 
Chesapeake Bay and Hudson River estuarine 
systems. Adults leave the rivers and migrate 
along the coast feeding on a range of prey spe-
cies. Declining spawning stock size and increa-
sing fishing mortality brought the management 
of this species to crisis; it was clear to managers 
that the commercial fishery that intercepted 
spawning fish on the spawning grounds and 
the widely dispersed recreational fishery could 
not continue without further regulation. The 
Atlantic State Marine Fisheries Commission 

that will be difficult to achieve. The scientific 
approach to achieve these goals was developed 
in a series working groups that became the ba-
sis of the regulatory measures associated with 
the Act (Restrepo et al., 1998). Overfishing 
is identified by both fishing mortality (F) and 
biomass (B) reference points. Limit reference 
points are indexed by maximum sustainable 
yield (MSY) and target reference points are set 
by managers. Overfishing is defined by the limit 
reference point of Maximum Fishing Mortality 
Threshold, which must be set at F ≤ FMSY in all 
cases. The limit reference point for spawning 
stock biomass, Minimum Spawning Stock 
Threshold, is less clearly defined and is initially 
set at 0.5 BMSY. Since optimum yield is defined 
as the management goal for marine fisheries, it 
is thus implied that target B ≈ BMSY. The cur-
rent management situation is in part a reflection 
of the development of the fisheries over the past 
few decades, with multiple stock collapses it 
became evident to managers that precautionary 
stock benchmarks had to be adopted.

Historical perspective on fisheries

The time course of fishery landings from the US 
northeast coast ecosystem reflects changes in 
international and domestic management in the 
region. The distant water fleets that operated off 
the northeast coast concentrated their fishing 
on principal groundfish and principal pelagic 
species groups, resulting in the stocks beco-
ming overfished and in some cases declining 
into a collapsed condition (Fig. 2). The ground-
fish species group continued to decline after 
the establishment of the EEZ with increased 
capitalization in the domestic fleet. Other spe-
cies groups are also taken in the groundfish 
fishery including flounder species, which have 
also experienced a decline in their combined 
landings. On the other hand, pelagic species 
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adopted a management approach designed to 
insure that fish were able to spawn at least once 
(Richards and Rago, 1999). This management 
approach required the development of size limits 
on retained catch in the recreational fishery and 
for a period, essentially a closure of the com-
mercial fishery. Fishing mortality rates drop-
ped precipitously and the strategy was deemed 
successful when the increased spawning stock 
started to produce sizeable recruitments. The 
approach has resulted in a rebound in stock 
size and increased fishery yields, especially in 
the recreational fishing sector where the fish-
ery is now landing record numbers of fish. The 
success in managing striped bass has been used 
as an example in the management of other fish 
stocks.

Fishing mortality on stock complex of 
Atlantic herring, Clupea harengus, of the US 
east coast reached it highest levels during the 
1970s. Fishing mortality rates reached levels 
approaching 0.6 in the herring fishery; a fishing 
mortality rate of 0.6 equates to removing app-
roximately 45 percent of the population annu-
ally. Herring declined in abundance resulting 
in reduced domestic catches and contraction 
of the distributional range of the species, rece-
ding from its historic range that included the 
Georges Bank area, to a distribution in its core 
habitats in the Gulf of Maine (Overholtz and 
Friedland, 2002). Only recently has the stock 
reoccupied Georges Bank with evidence that 
there is also spawning occurring on the Bank. 
Implementation of a quota system and spaw-
ning closures fueled this dramatic recovery. The 
spawning closures were particularly important 
for herring since the fish concentrate over speci-
fic spawning grounds; fishing on the spawning 
grounds appears to impact the effectiveness of 
spawning. Using real-time survey data to deter-
mine when and where the fish were in running-
ripe condition, managers closed off the fishing 

in areas with active spawning. The result has 
been increased stock sizes, low fishing mortality 
rates, and increased yields.

The other principal pelagic species on the 
US east coast is Atlantic mackerel (Scomber 
scombrus). There are many parallels between 
the development of the herring and mackerel 
fisheries, which reflects the similarities between 
their distribution and migrations. Fishing mor-
tality on mackerel spiked dramatically during 
the 1970s, as it did on herring, when distant 
waters fleets were operating in the area. Fishing 
mortality rates were not as high as estimated for 
the herring stock, but did exceed a level of 0.5 for 
a number of years. After the distant water fleet 
left the region, the domestic fishery has harves-
ted at a much lower rate with fishing mortality 
staying below 0.1 for the past two decades. The 
size of the stock has continued to rebuild and 
now appears to be on the order of three million 
metric tonnes. As with herring, our experience 
with mackerel clearly shows that if overfishing 
is avoided, the stock can safely support large 
yields. Perhaps the biggest problem in the as-
sessment of pelagic species is that management 
targets rarely stay at equilibrium; compensatory 
effects often cause changes in stock population 
dynamics since these species can increase in 
abundance so quickly (Overholtz et al., 1990).

Perhaps no fishery of the US northeast coast 
illustrates the benefits of both dynamic and 
ecological management strategies as Atlantic 
sea scallops, Placopecten magellanicus. Recent 
management has not only kept regional stocks 
from becoming overfished, these measures have 
increased fishery yields to record levels. Stock 
abundance and fishery yields generally decli-
ned from the 1960s through the mid-1990s as 
fishing mortality rates increased. During this 
period, large recruitment events stimulated an 
increase in effort, and in the end, overfishing, 
which in turn contributed to the long-term de-
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within this complex have recovered from over-
fishing and are now at healthy stock biomass 
levels, while others remain at depressed levels 
despite these management measures. Many of 
these differences can be attributed to differing 
responses to environmental variability. 

The groundfish species complex has in-
creased in abundance in recent years in response 
to management measures, but the abundance 
increase is not consistent among all species. The 
Northeast Fisheries Science Center has con-
ducted a bottom travel survey on the Northeast 
Shelf since 1963; this survey provides a fishery-
independent estimate of the abundance of de-
mersal species and a by-catch index for pelagic 
species. Groundfish abundance declined during 
the 1980s to the lowest levels recorded by the 
bottom trawl survey (Fig. 3). Since 1996, the 
abundance of groundfish species has increased 
by some three-fold reflecting the introduction 
of management measures. The differing respon-
se of individual species, and differing response 
of stocks comprising a species, reflects the suc-
cesses and challenges still facing management. 
The principal species caught in the groundfish 
fishery, cod and haddock, have had a differing 
response. Haddock stocks have increased dra-
matically in recent years, whereas cod stocks 
have remained at extremely low levels; this dif-
ference in response may be due to differences 
in the ecology of the two species. Acadian red-
fish abundance has increased dramatically, but 
this slow growing species is not yet available to 
the fishery. Stocks of yellowtail flounder have 
shown differing response to increasing tempe-
rature trends on the Northeast shelf, reinfor-
cing the role of environment in interpreting the 
response of stocks to management. 

Acadian redfish, Sebastes fasciatus, is a long-
lived species that is found in the deep-waters 
of the Gulf of Maine and Georges Bank areas. 
Fishing mortality on redfish peaked at nearly 

cline of the resource. Management implemen-
ted a major change in strategy in 1994 by intro-
ducing new management measures including 
effort restrictions and time-area closures. The 
Georges Bank stock has increased in abundan-
ce, primarily due to the effects of the closed area 
on the Bank, which has protected recruitment 
and allowed scallops to grow to reproductive 
sizes. Scallop abundances have also increased 
in the Middle Atlantic Bight in areas that were 
closed to fishing on a rotational basis. Recovery 
of this resource shows that using effort controls 
along with rotation closed area management 
can rebuild scallop stocks, which has served as 
an example for other fisheries (Hart and Rago, 
2006).

The groundfish fishery

The principal historic fishery in this region 
has been the groundfish fishery, a trawler fish-
ery on a complex of gadoid and flounder spe-
cies. For many years, the fishery was managed 
using mesh size regulations designed to allow 
the escapement of maturing fish. These regu-
lations were not effective and spawning stock 
sizes continued to decline. Managers moved to 
more direct measures to reduce effort. In 1994, 
participants in the fishery were limited in the 
number of days they could fish – the first of 
what would turn out to be a series of fishing 
days reductions, among other measures. A first 
round of buyouts followed the next year retiring 
a number of vessels; it was later determined this 
buyout was not effective in that these opera-
tors reentered the fishery with new vessels. The 
following year, the fishery was further reduced 
with the introduction of large closed areas. For 
the past decade, there has been a series of ad-
ditional reductions in the fishery in the form 
of further reductions of fishing days and more 
restrictive trip landings limits. Some stocks 
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Figure 3. Catch per unit effort from the Northeast Fisheries Science Center fall bottom trawl survey of 
species comprising the groundfish fishery.

0.3 during the early 1980s, which resulted in a 
collapse of the stock that persisted well into the 
1990s. The species has ovoviviparous reproduc-
tion, which results in low fecundity and thus 
low resiliency to exploitation. Landings and 
fishing mortality have been nearly zero for the 
past decade, which has resulted in an explosion 
of the stock size (Mayo et al., 2005). However, 
the large stock biomass is comprised of fish too 
small to be harvested; redfish have become a 
long-term savings account for the groundfish 
fishery.

Yellowtail flounder, Limanda ferruginea, is a 
flounder species distributed from US Northeast 
Coast to Labrador, Canada. The species is not 
considered highly mobile, thus there is a high 
degree of confidence that there is little mixing 
between regional stocks. With the decrease in 
fishing effort designed to recovery groundfish 
species, yellowtail flounder on Georges Bank 
responded with an increasing stock biomass 

trajectory; however, the same species in Middle 
Atlantic Bight has remained at low stock bio-
mass levels. This flounder species is subject to a 
temperature effect on the settlement of early life 
history stages (Sullivan et al., 2005), thus the 
recent warming of ocean water temperatures on 
the shelf appears to have had an adverse effect 
on the Middle Atlantic Bight stock. 

The differential response of cod 
and haddock

Cod, Gadus morhua, and haddock, Melano-
grammus aeglefinus, are the main species har-
vested in the bottom trawl fishery of the north-
east United States. The fishery has experienced 
reduced yields recently as the abundance of the 
stocks declined after decades of high fishing 
mortality. In recent years, management mea-
sures were implemented that were designed to 
reduce fishing mortality and help rebuild the 

STRATIFIED MEAN WEIGHT PER TOW
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ner-recruit relationships typically seen for fish 
stocks; these relationships are often more vari-
able than the relationship we see for Georges 
Bank haddock (Brodziak et al., 2006). Despite 
the relatively convincing case for spawning 
stock control of recruitment for Georges Bank, 
the relationship is noisy, which we attribute to 
year-to-year variability in the environment af-
fecting recruitment. In particular, we are drawn 
to the recruitment that occurred in 2003, when 
the Georges Bank stock experienced the lar-
gest recruitment event ever recorded. We need 
to explain the pattern of recruitment variability 
and in particular extreme events such as the re-
cruitment that occurred in 2003.

Early in the development of fishery science, 
researchers recognized that the size of a year 
class is often determined by the conditions af-
fecting the survival of early life history stages, 
in the case of fish, their eggs and larvae (Hjort, 
1914). This paradigm was the guiding prin-
cipal for hypothesis development concerning 
recruitment of haddock. Researchers have con-
sidered ideas to explain recruitment variability 
that include: variability in the retention of eggs 

stocks. These measures included reductions in 
the days of fishing for the fleet and limits on 
the amount of fish an individual boat could 
land. The haddock stock has responded with 
increased recruitment and a building stock 
size. A recent report suggests that in addition 
to the positive effects of a large spawning stock, 
haddock may be dependant on phytoplankton 
bloom conditions the year before spawning 
(Friedland et al. 2008). To appreciate this new 
idea of recruitment control for haddock, we 
must first consider the relationship between 
spawners and recruitment in haddock and con-
sider other ideas that have been advanced to try 
to explain haddock recruitment. 

Georges Bank haddock has been carefully 
monitored for over seventy years providing es-
timates of the size of the spawning stock and 
the resultant recruitment of young fish, which 
are best estimated by the number of age-one 
fish a year after spawning. The relationship be-
tween spawning stock and recruitment shows a 
positive relationship suggesting that spawning 
stock has an effect on recruitment (Fig. 4). This 
relationship is very good in the context of spaw-
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Figure 4. The relation between spawning stock size 
and recruitment of age-1 fish for the Georges Bank 
stock of haddock plotted for two assessment periods. 
The 2003 year class was exceptionally large and 
required a brake in the y-axis to plot the data. There 
is a general positive relationship between stock 
and recruitment suggesting large recruitments are 
associated with large spawning stock size, but the 
relationship is noisy suggesting that environmental 
variability also plays an important role.
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and larvae in the spawning and nursery areas; 
the timing of haddock spawning; the growth 
of larvae and juveniles; the availability of pre-
ferred food resources; and, the timing of the 
spring bloom, which influences larval growth 
and survival. Although these processes may 
contribute to the formation of successful year 
classes, Friedland et al. (2008) could not find 
any data to support these factors as the main 
factor controlling recruitment for Georges 
Bank haddock, and none of these factors were 
associated with the 2003 recruitment event.

The Georges Bank region has an annual 
phytoplankton cycle that includes a spring 
bloom and in most years a fall bloom. The fall 
bloom on Georges Bank is localized over the 
shallow portion of the Bank; in some years, the 
bloom lasts for several months, while in other 
years it may not develop at all. The size of the 
fall bloom can be characterized in a number of 
different ways. Friedland et al. (2008) compu-
ted a bloom statistic called magnitude, which 
is the weekly sum of chlorophyll concentra-
tions estimated from the Sea-viewing Wide 
Field of View Sensor (SeaWiFS) color sensor. 

Chlorophyll a magnitude (mg•m-3•8-day-1)

 

� �� �� �� �� �� ��
���

���

���

���

���

���

��

��

��

����

��

��

 

Figure 5. The survivor ratio for the Georges Bank 
haddock stock and the magnitude of the fall 
bloom on Georges Bank the year before spaw-
ning. Chlorophyll magnitude is a bloom index 
that reflects the concentration and duration of 
the fall phytoplankton bloom. The survivor ratio 
is the ratio of recruitment to spawning stock size, 
which corrects for the spawning stock size effect.

Magnitude reflects both the concentration of 
chlorophyll and the duration that chlorophyll 
concentrations are elevated or at bloom levels. 
These researchers found that the fall phyto-
plankton bloom the year prior to spawning was 
highly correlated with subsequent recruitment 
(Fig. 5). This correlation has led to the deve-
lopment of the “parental condition hypothesis”, 
which suggests that the fall bloom affects re-
cruitment through enhanced feeding condi-
tions for adults and the resultant increase in 
the quantity and quality of their reproductive 
output. The linkage between the fall bloom and 
haddock recruitment is dependant on the food 
web processes of the Georges Bank ecosystem 
and the feeding ecology of haddock.

The Georges Bank ecosystem is fueled by 
photosynthesis that occurs in the water column, 
but the benthic community, where haddock 
live, is fueled by the sinking of bloom products 
from the water column to the bottom.

There is substantial evidence documenting 
the coupling of the flux of material to the ben-
thos and the magnitude of water column blooms 
(Witte et al., 2003). The feeding ecology of 
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haddock shows that they are benthivores and 
in particular utilize brittle starfish, Ophiuroidea 
spp., amphipods, and polychaetes in the Gulf of 
Maine and Georges Bank areas (Garrison and 
Link, 2000). Brittle starfish, amphipods, and 
polychaetes are detritivores and represent the 
second lowest trophic level on Georges Bank 
since they directly utilize particulate organic 
matter. These two facts taken together lend 
credence to the ‘parental condition hypothe-
sis’ by establishing a linkage between the fall 
bloom and the reproductive growth potential of 
haddock. In sequence, a large fall bloom would 
result in a robust benthic flux on Georges Bank 
during August to October. The energy content 
of the benthic flux would be immediately avail-
able to food items of haddock, which in turn 
would be consumed by haddock. The question 
is whether this improved feeding during the six 
months prior to spawning results in more and 
better condition haddock eggs? We do not mea-
sure haddock condition and fecundity, so until 
we collect those types of data we will not have 
a complete test of the hypothesis.

In contrast, cod has not recovered on Georges 
Bank. There are some fundamental differences 
between cod and haddock, which may hold the 
key to their different response to similar ma-
nagement measures. Cod are more piscivorous 
feeders than haddock, so they would not have 
the same trophic relationship to the fall bloom. 
Additionally, cod spawn slightly later during 
the spring season (Mountain et al., 2008), 
which may make their eggs and larvae more 
vulnerable to predation by increasing stocks of 
pelagic fishes such as herring and mackerel.

Conclusion

These cases studies illustrate the need for fish-
eries ecosystem management – fisheries resour-
ces are part of a complex physical and biologi-
cal system and treating them in management 
as isolated entities only addresses part of the 
problem. Management in an informed envi-
ronment will likely increase the probability of 
achieving management goals, or at a minimum 
allow for more strategic management responses 
to prevailing stock conditions.
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Är det politikerna eller fi skenäringen som styr fi sket?

HANS ACKEFORS, ZOOLOGISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Under senare år har allt fl er fi skbestånd ex-
ploaterats för hårt. De fl esta matfi skbestånd är 
antingen utnyttjade fullt ut eller överexploate-
rade. Det fi nns några exempel på bestånd som 
till och med kollapsat, till exempel torskbestån-
det utanför New Foundland på Grand Banks. 
1992 försvann utsjöpopulationen av torsk, som 
tidigare varit det största beståndet av denna art 
i Nordvästatlanten. Tills dags dato har detta 
bestånd inte kommit tillbaka, utom en mindre 
population i kustområdet. Hela ekosystemet i 
detta havsområde är därmed också starkt för-
ändrat. Kräftdjur som nordhavsräkan har ökat 
kolossalt eftersom den tidigare predatorn, tors-
ken, nu är borta. I vårt närområde försvann det 
isländska beståndet av vårlekande sill i samband 
med överfi sket av sill i slutet av 1960-talet.

De stora rovfi skarna som tonfi skarter, torsk, 
kummel, hajarter och fl era olika plattfi skarter 
befi nner sig överst i näringspyramiden. Dessa 
arter har minskat kraftigt eftersom fl era av dem 
är begärliga matfi skar. Men det gäller också en 
del pelagiska fi skarter, som befi nner sig ett steg 
längre ned i näringspyra-
miden, som sill, sardin- 
och ansjovisarter.

Flera stora forsk-
ningsprojekt har visat att 
fi skarter, som befi nner sig 
högst upp i näringsked-
jan, minskar kraftigt när 
fi sketrycket är stort. För 
några år sedan kom det 
speciellt en publikation, 
som beskriver detta fe-
nomen mycket utförligt; 

Hundred-year decline of North Atlantic predatory 
fi shes av Villy Christensen och medarbetare 
(2003). Resultaten pekar på att biomassan av 
rovfi skarter har minskat med två tredjedelar 
under den senaste 50-årsperioden i Atlanten 
och med en faktor nio sett över hela århundra-
det. Publikationen beskriver hur fångsterna av 
fi skarter i övre delen av näringspyramiden öka-
de i slutet av 1960-talet med 2,4 till 4,7 miljoner 
ton årligen genom den kraftiga exploateringen 
av dessa fi skarter, men därefter har minskning-
en varit två miljoner ton per år under senare 
delen av 1990-talet. 

Något om det svenska havsfi sket

Det svenska havsfi sket bedrivs framför allt i 
Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Östersjön 
men Sverige har också tilldelats kvoter i 
Nordsjön och till och med kvoter i Atlanten. 
Det svenska fi sket har under perioden 1995 
och fram till 2007 varierat mellan årliga fång-
ster på 435 000 ton och 227 000 ton. Från och 

DEN SVENSKA FISK- OCH SKALDJURS-FÅNGSTEN I TON ÅR 2007

Figur 1. Den svenska fi sk- och skaldjursfångsten år 2007 i olika områden. Totalfångsten 
var 227 000 ton. Större delen togs i Östersjön med en fångst av 155 000 ton. I Nordsjön och 
Skagerrak togs något mindre än 30 000 ton i varje område. I Kattegatt och i Öresund var 
fångsterna 14 000 ton respektive 1 400 ton.
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med 2002 och framåt har de varit mindre än 
300 000 ton och lägst år 2007 med endast
227 000 ton. I regel har fångsterna varit större 
i Östersjön (med Öresund) än i Västerhavet 
(Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön och vissa 
år även större än i Atlanten, Figur 1).

Värdemässigt är fångstvärdet högre i 
Västerhavet än i Östersjön. I det förra området 
ingår fl er högprisarter som plattfi skarter och 
olika kräftdjur som nordhavsräka och havskräf-
ta med fl era arter. Totalt sett utgör foderfi sken 
(skarpsill och sill i Östersjön, tobis och blåvit-
ling i Västerhavet) en stor andel av fångsterna. 
Den har varierat mellan 60 och 80 procent av 
fångstmängden under senare år. En stor del av 
Östersjöfångsten är foderfi sk. 

I Östersjön har torskfångsterna minskat 
drastiskt sedan 1980-talet från mer än 400 000 
ton till fångster mellan 50 000 och 150 000 
ton (Figur 2). Denna art är ju framför allt pre-
dator på skarpsillen. När torskbeståndet gick 
ned ökade skarpsillen till drygt 500 000 ton år 
1997. Därefter har skarpsillsfångsterna varierat 
mellan 320 000 och 440 000 ton. Strömmingen 
har minskat från cirka 400 000 ton till drygt 
200 000 ton i fångsterna. Denna art har fått 

LANDINGS BALTIC TOTAL 1973–2006
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Figur 2. Totalfångsten av de tre van-
ligaste arterna i Östersjön under 1980 
till 2006. Torskfångsterna har minskat 
från mer än 400 000 ton under 1980-
talets början till mindre än 100 000 
ton under 1990-talet. Under samma 
period har fångsterna av skarpsill 
ökat från knappt 100 000 ton till 
500 000 under rekordåret 1997. 
Strömmingen har minskat från
cirka 400 000 ton till något mer
än 200 000 ton.

konkurrens om födan från skarpsillen. Men 
också klimatiska förändringar har gjort att by-
tesdjuren i form av djurplankton har föränd-
rats, bland annat har en av de största hoppkräft-
arterna, Pseudocalanus, minskat. Detta kan vara 
den största orsaken till att strömmingen blivit 
magrare under senare år. 

Hur förhindrar man överexploateringen 
av fi skbestånden? Några internationella 
aktioner

Havens frihet, ”Mare Liberum”, slogs fast av 
Hugo Grotius på 1600-talet. Det var en prin-
cip som stod sig i mer än 300 år till tiden strax 
efter andra världskriget. Då började allt fl er 
nationer att bygga upp sina fi skefl ottor för att 
kunna ägna sig åt storsjöfi ske långt ute till havs, 
långt ifrån hemmavattnen. Det var framför allt 
Ryssland och Japan som konkurrerade om fi sk-
resurserna i olika havsområden (Borgström, 
1966). Territorialgränserna var på den tiden i 
regel tre nautiska mil och utanför denna gräns 
kunde främmande nationer fi ska hur mycket 
de ville. Nationer, som var beroende av fi skbe-
stånden och de fångster de kunde ge, började i 
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olika sammanhang att diskutera kuststaternas 
rätt till fisktillgångarna i havet utanför det egna 
landet. 

I Sydamerika, med mycket fiskrika områden 
i Stilla havet, kände sig kuststaterna tvungna 
att hävda rätten till dessa, långt utanför de egna 
ländernas kuster. År 1952 proklamerade Chile, 
Peru och Ecuador en fiskezon på 200 nautiska 
mil och blev därvid först med att kräva en fiske- 
zon, som senare skulle bli samtliga kustnatio-
ners exklusiva fiskezon. Från 1952 till 1975 ut-
ökade Island i flera omgångar sina fiskevatten 
från tre till 200 nautiska mil. Ett antal kon-
ferenser hölls i olika internationella fora under 
en tioårsperiod. 1982 kom Förenta Nationernas 
förslag om en 200 sjömil bred ekonomisk zon 
(EEZ) utanför varje lands kust. Men redan 
1976 hade i praktiken allt fritt fiske upphört 
i och med att de flesta nationerna då började 
hävda en 200 sjömil fiskezon utanför de egna 
ländernas kuster. 

Några internationella konventioner

FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) från 
1982 har sedan dess varit riktmärket för alla na-
tioner. Den slår fast att kuststaterna ges rådig-
het att ansvara för levande – och icke levande 
– resurser inom sin ekonomiska zon. Sverige 
och andra nationer har därmed skyldighet att 
utnyttja de levande resurserna på ett hållbart 
sätt utanför sina kuster. Det är viktigt att på-
peka att kuststaterna också äger prioritet över 
havsbottnarnas resurser. I de fall havsområdena 
är begränsade gäller mittlinjeprincipen mellan 
de olika staterna.

Sedan dess har ett antal internationella kon-
ventioner antagits som alla framhåller kuststa-
ternas skyldigheter. Dessa är Rio-deklaratio-
nen (1992), FAO Code of Conduct (1995), 
Nordsjökonferensen om strategin för torskfiske 
(1997), Johannesburgdeklarationen och den 

nya EU-politiken för fiske (2002). Det förtjä-
nar att nämnas att Johannesburgdeklarationen 
från 2002 slår fast flera mål för fisket, bland an-
nat att upprätthålla och återställa fiskbestånden 
snarast och om möjligt senast år 2015.

FAO Code of Conduct antogs av 170 med-
lemsländer inom FAO. I den förbinder sig re-
geringarna att samarbeta med fiskeindustrierna 
och fiskeorganisationerna för att dessa på de na-
tionella nivåerna ska genomföra kodens syften. 
Termen ”maximum sustainable yield” användes 
för att åskådliggöra nivån på fångsterna (FAO 
1995). Denna kod utvecklades senare med den 
så kallade ”försiktighetsprincipen” (FAO 1996). 
Vattenbrukets utveckling beskrevs i en kod året 
därpå (FAO 1997). 

Målsättningen för EU:s gemensamma 
fiskeripolitik

Sedan 1995 tillhör Sverige Europeiska Unio-
nen (EU). Yrkesfisket styrs av Common 
Fishery Policy (CFP) som på svenska benämns 
Gemensamma Fiskeripolitiken (GFP). År 2002 
reformerades fiskeripolitiken (EU 2002). Syftet 
var att nå 1) ett ansvarsfullt och hållbart fiske 
och ett miljövänligt vattenbruk; 2) ett ekono-
miskt bärkraftigt och konkurrensutsatt fiske 
och ett vattenbruk som gynnar konsumenten; 
3) en rimlig levnadsstandard för dem som är 
beroende av fisket.

GFP består av fyra huvudelement (Anon. 
2006): 1) resurspolitik, som bland annat inne-
fattar kvotsystem för tillåten fångst och be-
gränsning av fiskeansträngningen samt tek-
niska regleringar; 2) strukturpolitik, som bland 
annat syftar till att reglera flottans storlek, mo-
dernisera flottan och öka fiskets lönsamhet; 3) 
marknadspolitik, vars mål är stabila marknader, 
säkrade leveranser och rimliga priser för konsu-
menterna men även (till viss del) prisgarantier 
för yrkesfiskare; 4) relationer med tredje land 
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vika de problem som råder med nuvarande reg-
leringssystem med utkast av fisk, icke rappor-
terade fångster och så kallad ”High-grading” 
vilket innebär att man kastar landningsbar fisk 
i förhoppning om att få mer prisvärd fisk i nästa 
tråldrag.

Den pelagiska nämnden har bland annat 
haft konstruktiva förslag vad gäller samarbete 
mellan fiskare och forskare. BS-RAC har kon-
centrerat sig på reviderade ”effortsystem” för 
demersala arter och speciella förvaltningspla-
ner för torsk. 

Beslutsprocessen inom EU

Andersson (2006) har i skriften En politik för 
fisken och fisket? ett flödesdiagram där han sät-
ter in de olika aktörerna som påverkar GFP. 
Diagrammet (från Halderman och Nelson 
2005) är en översikt över aktörer på den natio-
nella nivån, EU-nivån och den internationella 
nivån (Figur 3). Den nationella nivån utgörs 
av medlemsstaternas regeringar, som bland an-
nat skickar ministrar till Ministerrådet. Dessa 
har först inhämtat synpunkter och råd från 
riksdag och regeringar. På EU-nivå har vi ett 
antal olika organ inom Kommissionen vars 
Direktorat för Fiske (DG Fiske) och Handel 
(DG Handel) föreslår olika åtgärder som delges 
Europaparlamentet som i sin tur ger synpunk-
ter till Ministerrådet. (Nyligen har DG Fiske 
omvandlats till DG Mare.) Det senare biträdes 
av olika arbetsgrupper. Ministerrådet måste 
också lyssna till många administrativa organ, 
som EG-domstolen och Europeiska Rådet. 
Det finns en teknisk kommitté (STEFC) som 
arbetar med fiskefrågor och uttrycker åsikter. 
Det finns också olika intressegrupper som re-
presenterar fiskenäringen och beredningsin-
dustrin. Det finns särskilda grupper för kon-
sumentintressen, miljöfrågor med mera. På 
den internationella nivån finns många grupper 

och internationella överenskommelser. 
De styrmedel som EU förfogar över för 

att uppnå målsättningen med fiskeripolitiken 
är fiskekvoter, förbudsperioder, licensiering 
av yrkesfiskare, bestämmelser om redskapens 
utformning, begränsningen av fiskeansträng-
ningen och moderniseringen av fiskeflottan. 
Till sitt förfogande har EU Fonden för fiskets 
utveckling (FFU) för att kunna genomföra 
olika åtgärder.

FFU används för skrotning av överflödiga 
båtar (överkapacitet i flottan) och modernise-
ring av befintliga båtar. Tyvärr har man inte 
lyckats så bra med att skära ned fiskeflottornas 
kapacitet. Vad beträffar Sverige så har fångst-
kapaciteten ökat med 50 procent under perio-
den 1995–2002 samtidigt som landningarna 
minskade med 20 procent. I genomsnitt gick 
fångstkapaciteten ned med 9,32 procent.

Vid reformering av GFP år 2002 tillska-
pades tre regionala rådgivande nämnder inom 
EU med representanter för fiskenäringen och 
NGO:s. Avsikten var bland annat att fiskeri-
näringen och NGO:s skulle kunna påverka ut-
formningen av förvaltningsåtgärder för fisket. 
De tre nämnderna fick olika ansvarsområden:
1. Regionala rådgivande nämnden för Nordsjön 

(NS-RAC)(2004).
2. Den rådgivande nämnden för pelagiskt fiske 

(2005). 
3. Den rådgivande nämnden för Östersjön 

(BS-RAC) (2006). 
Dessa nämnder har redan bidragit med 

olika förslag (Fiskeriverket 2007). NS-RAC 
har kommit med ett förslag om införande av 
havdagar. Försök pågår i Kattegatt och avsikten 
är att fiskebåtar inte ska styras av fiskekvoter 
och de nackdelar detta medför. I stället ska de 
olika båtarna tilldelas ett visst antal fiskedagar 
då man får fiska och ta upp hela fångsten, in-
klusive bifångster, utan att behöva ta hänsyn till 
kvoten för målarten. Detta system anses und-
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RELATIONER MELLAN AKTÖRER SOM PÅVERKAR BESLUTSPROCESSEN I GFP

Nationell nivå EU-nivå Internationell nivå

 

Intressegrupper

Fiske- och företagsintressen
(beredningsindustri etc.)

Förespråkare för: Konsumentintressen, Biologisk 
uthållighet och miljö, U-länder

Medlemsstaternas
Nationella parlament
- ger regeringar råd

föreslår    beslutar

föreslår    beslutar

föreslår 

Medlemsstaternas regeringar
- skickar ministrar till Ministerrådet,
- ger ministrar råd

Europeiska
rådet

Ministerrådet
- rådet för fi skeministrar
-- Coreper I
--- arbetsgrupper

Kommissionen
- DG Fiske
- DG Handel

Europaparlamentet
(ger utlåtande som 
Ministerrådet måste lyssna på

Fiskeavtal
med tredje land

Handelspartners
- tenderar att fokusera
påtryckningar på 
medlemsstaterna via
WTO

ICES arbetsgrupper
förbereder förslag och 
rapporterar till ACFM
som är rådgivande till
Kommissionen

WTO
- forum för internationella 
handelsförhandlingar
- förmedlar åsikter till 
Kommissionen genom sina 
”trade reviews”

STECF +
Övriga kommittéer
(uttrycker åsikt)

EG-domstolen,
Revisionsrätten,
Ekonomiska och 
sociala kommittén,
Regionkommittén
(ska rådfrågas)

{
V

V V
V

V

V V

V

V

V

V

V

V
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Representerar EU 
i handelsfrågor

Representerar EU 
i internationella 
förhandlingar
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Figur 3. I beslutsstrukturen inom EU kan särskiljas tre nivåer – den nationella, EU-nivån och den internationella nivån. Varje land 
sänder sina fi skeministrar som går in i Ministerrådet där de slutliga besluten fattas. Som framgår av diagrammet är det många 
organ som ska yttra sig, som EG-domstolen, EU:s tekniska kommitté (STEFC), Kommissionen (DG Fiske [Mare]) och DG Handel), 
EU-parlamentet och Europeiska rådet. Längst till höger i diagrammet fi nns olika organ på den internationella nivån som förbe-
reder förslag och kommer med synpunkter. 

Källa: Bearbetad version av reformarbetet med CAP i Halderman och Nelson (2005).



Fiskets kollaps utanför Nordamerika – vad kan Sverige och Europa lära? 41

som påverkar Kommissionen, till exempel den 
vetenskapliga rådgivningen (ICES), handels-
organet WTO med olika undergrupper samt 
slutligen ansvariga för fiskeriavtal med tredje 
världen.

Den vetenskapliga rådgivningen inom ICES

Rådgivningsprocessen är mycket omfattande. 
Varje nations fiskeriforskare deltar i arbetsgrup-
per inom Internationella Havsforskningsrådet 
(ICES). Dessa arbetsgrupper sammanträder 
antingen i Köpenhamn eller i något av de andra 
medlemsländerna. Forskningsplaner och meto-
dik diskuteras och konsensus uppnås i regel om 
en gemensam metodik för de olika ländernas 
fiskelaboratorier och forskningsfartyg. Man 
kommer överens om expeditionsrutter, tider 
på året för undersökningen av en viss art, red-
skapsanvändning och annat.

På dessa expeditioner undersöks en mängd 
biologiska parametrar för den målart som ska 
undersökas. Direkt ombord kan till exempel 
åldersbestämning ske med hjälp av otolit- och 
fjällprover. I vissa fall görs maganalyser, pa-
rasitundersökningar etc. Dessutom görs alltid 
hydrografiska mätningar för att kontrollera 
temperatur, salt- och syrehalter, närsalter med 
mera. I många fall sker akustisk undersökning 
med ekolod och sonar för att få en uppfattning 
om fiskstimmens geografiska positioner och 
deras storlek samt om möjligt artbestämning. 
Delar av fiskeriproverna kan tas i land vid be-
hov. 

På det nationella laboratoriet undersökes 
också så kallade kommersiella prover, som ta-
gits av yrkesfiskare i olika områden. Analyserna 
av dessa är ett omfattande och arbetskrävande 
arbete. I regel undersöks 200 fiskindivider ur 
varje prov. Man mäter längd och vikt, gör ål-
dersbestämningar etc. När allt detta är gjort 
bokförs resultaten som registreras i olika pro-
tokoll som senare kan matas in i datorer.

Därefter träffas de olika ländernas forskare 
i arbetsgrupper för att slutföra arbetet med de 
olika analyserna. Slutresultatet blir en rapport 
med data från både biologer och hydrografer. 
Statistiska data om fångster med mera från de 
olika länderna bearbetas senare. Analyserna 
(slutresultaten) överlämnas inom ICES till 
särskilda kommittéer, i detta fall till ”Advisory 
Committee for Fisheries Management”. Denna 
gör ett första utkast till rådgivning för de ak-
tuella fiskbestånden. Slutligen tas ett beslut om 
det råd som bör avges till den politiska nivån, 
det vill säga till Kommissionen inom EU.

Exempel på rådgivning

Under senare år har råden om varje fiskbestånd 
och hur mycket detta kan avkasta varit mycket 
detaljerade vad beträffar beskrivning av fiskbe-
ståndets struktur och storlek. Man beskriver 
storleken av beståndets lekbiomassa (B). Råd 
ges för hur stor denna ska vara för att beståndet 
ska befinna sig inom säkra gränser. Man anger 
Bpa, det vill säga vad lekbiomassan bör vara för 
att vara förenlig med försiktighetsprincipen. 
Man kan också ange Blim, en undre nivå för 
storleken av biomassan som inte under några 
som helst omständigheter får underskridas. 
Man räknar ut Fiskeridödligheten (F). I råden 
anges ofta att F måste reduceras med till ex-
empel 30 procent för att beståndet ska tillväxa 
normalt och ge god avkastning. Det övergri-
pande rådet blir sedan hur stor den totala av-
kastningen högst bör vara, det vill säga TAC 
(Total allowable catch), för att beståndet ska 
kunna beskattas långsiktigt utan att beståndets 
storlek och struktur äventyras. I alla sådana be-
räkningar finns det osäkerheter, inte minst där-
för att ingångsvärdena till forskarna kan vara 
felaktiga. Svartfiske är ett faktum som inte kan 
förnekas. Man talar om IUU, det vill säga ”ille-
gal, unreported and unregulated catches”. Detta 
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torsk, det vill säga en avvikelse på 20 procent i 
fel riktning (Ackefors, 2001). Brady och Waldo 
(2008) visade skillnaderna mellan forskarnas 
rekommendationer för fångstuttag; den politis-
ka nivåns TAC-värden för fångst var högre och 
yrkesfiskarnas fångster var ännu högre (Figur 
4). Dessutom tillkommer svartfisket som ökar 
fångstuttaget ännu mer.

Kritisk utredning av EU:s beslutsfattande 

Det är väl uppenbart för var och en att GFP 
inte fungerar så bra. Ovan nämnda exempel 
visar att år efter år följs inte forskarnas råd då 
EU beslutar om olika åtgärder inom fisket. Det 
kan gälla nedskärningen av fiskeflottans storlek 
eller totalkvoterna för olika fiskbestånd.

Fiskeripolitiken inom EU behöver föränd-
ras och förnyas. Nyligen gick generaldirektören 
för Fiskeriverket och medarbetare ut med en 
debattartikel i DN där verkets ensidiga natio-

faktum är en faktor som gör forskarnas siffror 
mer osäkra än de skulle behöva vara. Tyvärr tas 
forskarnas ärliga redovisning med osäkerhets-
marginaler som intäkt för att höja TAC-vär-
dena vid de slutliga politiska besluten. 

Besluten på den politiska nivån 
och fångsterna i praktiken

Vid Ministerrådets möten inom EU fattas de 
slutliga besluten om det totala uttaget (TAC) av 
olika fiskbestånd samt fördelning av kvoter till 
de olika länderna. Det har läckt ut från dessa 
möten att oenigheten kan vara stor. Det blir 
kohandel och Sverige som bland annat drivit 
frågan om fiskestopp för torsken i Östersjön har 
inte fått gehör för detta. Det blir kompromisser. 
Som ett exempel på avvikelser från forskarnas 
råd kan nämnas att år 2001 föreslog ICES ett 
uttag av 87 600 ton torsk i södra Östersjön. Det 
politiska beslutet blev ett uttag på 105 000 ton 

Figur 4. Diagrammet visar jämförelser mellan verklig fångst, beslut om TAC inom EU och forskar-
nas rådgivning inom ICES för torskbestånden i södra Östersjön. Diagram från Brady och Waldo 
(2008). Författaren till denna artikel har skrivit till meningen ”Dessutom tillkommer svartfisket”. 
Det innebär ju att avståndet mellan rådgivningen och fångstuttaget blir ännu större.

TORSKFISKET I ÖSTERSJÖN – ICES REKOMMENDATION 
KONTRA TAC OCH FAKTISK FÅNGST
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nella regler för svenskt fiske för att rädda be-
stånden i svenska farvatten diskuterades (DN 
27 januari 2008). Dagen efter skrev jordbruks-
minister Eskil Erlandsson på DN Debatt att 
skrotpremier ska minska fiskeflottan med 30 
procent. Dessutom utlovades kraftiga straff för 
de fiskare som inte följer reglerna. 

Nyligen bad EU:s DG Fiske (DG Mare) om 
kommentarer kring och kritisk granskning av 
GFP från en amerikansk och en engelsk fiskeri- 
biolog. Deras rapport kom 2007 under titeln 
Reflections on the Common Fisheries Policy 
(Sissenwine & Symes; 2007). Den samlade 
rapporten innehåller många slutsatser om den 
nuvarande GFP och följs av olika rekommen-
dationer. Vi får hoppas att råden kommer att 
följas. Rapporten jämför bland annat vad ICES 
rekommenderat som fångstuttag och hur DG 
Fiske sedan har bestämt fiskekvoternas stor-
lek.

Har NGO:s någon betydelse för att stoppa 
överfiskningen?

NGO:s har agerat i fiskefrågan. WWF har till 
exempel publicerat en fiskeguide för konsumen-
ten. Guiden ger en lista med ”gröna fiskarter” 
som man gott kan köpa och äta, en lista med 
”gula fiskarter”, där det i det enskilda fallet är 
tveksamt om man ska köpa, och slutligen en 
lista med ”röda fiskarter” som absolut inte ska 
ätas. Det är ändå svårt för konsumenten att veta 
hur man ska förhålla sig till detta i handeln. Ska 
man köpa torsk till exempel? Det finns 16 olika 
torskbestånd i Atlanten och det är inte alla som 
befinner sig på en kritisk nivå. Den samman-
lagda fångsten år 2004 var 950 000 ton. När 
svensken bojkottade svensk torsk så exportera-
des den istället till Italien. Det är stora svårig-
heter med sådana listor.

Nyligen har svenska fiskerinäringen gått ut 
med förslag om märkning för fisk som fångas 

i Östersjön och Västerhavet. Man märker den 
med ”Närfiskat”. Men vad händer med all fisk 
som vi importerar från olika delar av världen? 
Hur ska konsumenten kunna veta vad han eller 
hon ska köpa? Kan konsumenten påverka fiskeri- 
politiken i rätt riktning? 

Slutord

Det är ingen överdrift att påstå att EU:s 
Gemensamma fiskeripolitik (GFP) har miss-
lyckats. Kommer politikerna att klara av att re-
formera densamma? Detta är en ödesfråga för 
fiskbestånden men också för oss alla.
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Politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för 
den svenska fiskerinäringen
SAMMANDRAG AV ANFÖRANDE AV REINE J. JOHANSSON, ORDFÖRANDE BSR AC (BALTIC SEA 
REGIONAL ADVISORY COUNCIL), EU:S REGIONALA RÅDGIVANDE NÄMND FÖR ÖSTERSJÖN

Jag representerar idag EU:s regionala rådgi-
vande nämnd för Östersjön, som vi i dagligt tal 
benämner ÖstersjöRAC:en (Baltic Sea Regio-
nal Advisory Council). Det är nu ett antal år 
sedan jag var ordförande för Sveriges Fiskares 
Riksförbund.

Kanske rubriken på mitt inlägg är missvi-
sande, eftersom jag kommer att hålla mig till 
Östersjön och RAC:ens arbete.

När det gäller dessa olika rådgivande organ 
– sju till antalet, som täcker samtliga EU:s fis-
kevatten – kan man närma sig dessa på olika 
sätt, exempelvis genom att säga att de har ska-
pats av EU-kommissionen för att få tyst på alla 
fiskarordföranden, gröna organisationer, sport-
fiskare och andra aktörer som springer och nö-
ter i korridorerna inom EU.

Jag är övertygad om att det inte är så! Jag tog 
uppdraget som ordförande för Östersjönämnden 
för att jag tror och är övertygad om att utveck-
lingen går att vända i Östersjön. Jag var och är 
övertygad om att yrkesfisket, sportfisket, gröna 
organisationer och andra aktörer gemensamt 
kan få en bra dialog till stånd!

Vad jag menar med detta är att vi inom en 
inte allt för lång framtid – om förvaltningen 
läggs om – uthålligt kan fiska torsk i västra och 
östra beståndet. Inom pelagiskt fiske och lax-
fisket sker redan idag allt fiske på ett uthålligt 
sätt. Om vi sedan kan klara av att lyckas vända 
den övriga havsmiljösituationen i Östersjön är 
svårare att svara på. Ett alltmer intensivt jord-

bruk runt kusterna, också i de nya medlems-
länderna i EU, ger inte alltid skäl till att vara 
optimistisk. Tyvärr finns det heller inte någon 
debatt i denna fråga.

Vi kommer att till viss del vara tvungna att 
bli kontroversiella; mot kommissionen, mot 
NGO:s och fiskarorganisationer. Det är en 
sak att vara på konferenser, ha synpunkter och 
kasta en hel del argument på varandra i olika 
sammanhang som i tidningar och TV-program. 
Men det ska också arbetas med frågor, skapas 
opinioner och vågas ta ställning för ett uthål-
ligt fiske och inte minst agera i kontrollfrågan. 
Detta kommer på sikt visa sig vara ett bra steg 
mot samsyn hur fiskebestånden ska förvaltas i 
ett känsligt område som Östersjön. Alla parter 
måste bygga sin argumentation på den biolo-
giska rådgivningen och att aktivt bidra med hur 
denna ytterligare ska förbättras för en uthållig 
förvaltning. 

Hans Ackefors har mejslat fram en bild över 
hur fiskenäringen styrs. Det finns inget annat 
att säga om den bilden än att den är korrekt.

Frågan är vad vi ska göra? Jag är inte så naiv 
att jag tror att jag reder ut det här och nu, idag, 
i den här församlingen – det tror väldigt få på 
ändå. Men jag kan försäkra er att lika sant som 
det är att vi inte fiskar den sista torsken i östra 
och västra beståndet, lika sant är att vi helt en-
kelt inte har ett yrkesfiske om bestånd är ned-
fiskade på grund av överfiske och ej fungerande 
förvaltningsplaner. Om lönsamheten försvin-

”
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ner i en näring försvinner den sakta men säkert 
över tiden. Nyckeln är goda bestånd, som kan 
fiskas uthålligt!

Det är ett av kommissionens syfte med etab-
lerandet av nämnderna. Jag hoppas vi kan leva 
upp till dessa förväntningar.

Idag är insynen i fiskeripolitiken stor, bland 
annat genom de rådgivande nämnderna. Kravet 
på oss från kommissionen är att allt arbete och 
material ska vara offentligt med full insyn på 
våra möten. Nu sitter olika representanter också 
från de gröna leden med – och deltar. Detta 
har varit av stort värde för arbetet. Vi ska gärna 
utvärdera varandra när det gått några år, hur vi 
ställer oss och hur vi läser på. Vi ska gå igenom 
yrkesfisket i olika länder och se vilken hetero-
gen grupp det egentligen är runt Östersjön.

Kunskapsnivån inom yrkesfisket i olika 
länder varierar mycket; inte minst när det 
gäller ICES rådgivning och Gemenskapens 
förvaltningsplaner för exempelvis torsk i det 
mindre västra och stora östra beståndet. I det 
sistnämnda beståndet kan nämnas att Sverige 
fiskar – på grund av kvottilldelning, etc. – cirka 
90 procent. Jag hoppas också att sportfiskets 
representanter blir aktiva i RAC:en. Men det 
viktigaste nu är att slå fast att det är för tidigt 
för en utvärdering.

Inom den rådgivande nämnden för 
Östersjön har vi gjort klar en prioritering. Det 
handlar om den vetenskapliga utmaningen. Vi 
kan inte hålla på att prata om varandra på det 
sätt som vi gjort – vi måste prata med varandra, 
där grunden självklart är den biologiska råd-
givningen. Det är tyvärr också komplicerat för 
vanliga människor att läsa och förstå biologisk 
rådgivning. Det är komplicerat till och med för 
utomstående biologer att alltid förstå; många 
textavsnitt och beräkningar borde kunna göras 
mer lättillgängliga.

För några år sedan hade jag privilegiet att 
få besöka Bedfordinstitutet och sitta med de 

förnämsta forskarna för att gå igenom hela 
situationen vid Newfoundland. Alla de kom-
plexa delar som togs upp i dagens första inlägg 
belystes.

Jag kan bara spekulera i varför man använ-
der Nordamerika som utgångspunkt idag. En 
av orsakerna kan vara att koppla det till Sverige 
och svenska vatten. Svaret är att om detta vet 
ingen något, varken forskare eller fiskare! Men 
vissa lärdomar bör och kan ändå dras.

Det viktigaste är min lärdom – om jag får 
vara personlig – från när jag var ett antal år 
yngre än idag och lyssnade hemma i fiskeläget, 
på 1960- och 1970-talen, om hur man kunde 
fiska ned islandssillen när även ledande forskare 
sagt att detta var en omöjlighet. Också yrkes-
fisket trodde så – det går aldrig att fiska ned ett 
bestånd för utbredningsområdet är så stort.

Men detta gjordes tyvärr! Man fiskade ned 
det till en lekbiomassa på under 300 000 ton 
och ur dessa spillror tog det många år att repa-
rera beståndet. Idag finns ett bestånd på 12 mil-
joner ton och det är ett av de mest välmående 
bestånd som det fiskas på. Kunde det göras på 
1960-talet med den tidens båtar och teknik kan 
det självklart göras idag. Detta är en allvarlig 
lärdom!

Jag tror att det finns en insikt hos oss alla 
– det går att förstöra och fiska ned bestånd. Och 
detta är mycket allvarligt för både näring och 
ekosystem. Ned på en nivå där yrkesfisket blir 
olönsamt och inte minst mot de internationella 
principer och åtaganden som Hans Ackefors 
redovisat och som vi måste leva upp till.

När den rådgivande nämnden för Östersjön 
började sitt arbete så trodde många att yrkes-
fisket hade exakt kunskap om hur mycket som 
fiskades. Hans Ackefors hade en graf över vad 
som togs ut av torsk i Östersjön. Jag kan inte 
säga att något är fel i det han visade. Jag är dä-
remot övertygad om att det han visade var för 
lågt. Här kan tyvärr sökas en av grundorsaker-
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na till beståndssituationen för torsk i Östersjön. 
Detta kan aldrig accepteras!

Med de instrument vi fått under senare år 
så vet vi också i stort sett att vi har haft en ena-
stående tur. Det har skapats produktiva årsklas-
ser, men dessa har förvaltats allt annat än rätt. 
Även nu tror jag att ICES – Internationella 
Havsforskningsrådet – kommer att för år 2009 
visa att det finns flera starka årsklasser. Med de 
sänkningar som varit av torskkvoter – även om 
man inte följt den vetenskapliga rådgivningen 
– skulle det vända någon gång. Men hela denna 
vändning har gått till spillo därför att uttaget 
i alla fall inte varit mindre än en halv årskvot 
årligen. Lyssnar man på Bryssel ligger det mer 
i detta. Med andra ord: här ligger det stora fias-
kot. För att vara helt klar i detta påstående så är 
inte Sverige undantaget. Men det finns en skala 
i överfisket där vissa länder är mycket värre än 
andra.

Överfisket rör upp känslor, rör upp männis-
kor – på alla sidor. Strålkastarljuset måste ligga 
kvar bland annat på detta, och det måste vara en 
offentlig debatt. EU-kommissionen (Control 
Agency) och många länder tar nu krafttag mot 
överfisket.

Om vi går till det år som nu är så kunde 
första kvartalet ha gått riktigt illa. Allt det vi 
gjorde har inte räckt. Jag vill inte gå in på det 
ytterligare nu, men alla måste bidra med mer för 
att vända utvecklingen. Det är viktigt att rege-
ringen håller sin kurs när det gäller att bekämpa 
överuttaget. Det är viktigt att Fiskeriverkets 
dialog fortsätter med nya EU-länder och att 
ÖstersjöRAC:en även fortsättningsvis priori-
terar kontrollfrågan. Min personliga uppfatt-
ning är att på årsbasis blir år 2008 det år då vi 
för första gången ser ett trendbrott, vad beträf-
far relationen mellan fastställd kvot och totalt 
uttag. Kommissionen kommer inte att invänta 
olika EU-länders fångststatistik utan kom-
mer att uppdateras av det nya organet Control 

Agency och stoppa fisket när respektive lands 
kvot är uppfiskad – oavsett loggboksuppgifter. 
Detta är ett stort steg framåt och har fullt stöd 
av Östersjö-RAC:en.

Under de senaste två åren har vi haft flera 
konferenser och genomgångar av kontroll- 
situationen i Östersjön. Dagens kontrollsystem 
fungerar inte. Klarar vi inte kontrollsystemet, 
då blir det en diskussion om ett helt annat sys-
tem som gäller. När man tröttnade exempelvis 
i Norge på andra länders överfiske sa man att 
varje båt får underkasta sig att gå till ”check-
points”. Det går att genomföra! Men ytterligare 
instrument kommer snart att tas i bruk. Dessa 
åtgärder kommer förhoppningsvis att ytterli-
gare förstärka kontrollfunktionen.

Jag har alltid hävdat att satellitövervakning 
inte haft någon större effekt ur kontrollsyn-
punkt. Det har däremot en elektronisk logg-
bok. Införande är beslutat av kommissionen till 
år 2010. Detta bör enligt min mening införas 
redan från år 2009. Detta är möjligt om den 
politiska viljan finns.

I januari år 2008 arrangerade Östersjö- 
RAC:en en konferens om ägarkvoter i förvalt-
ningen. Allt för att informera och utbyta erfa-
renheter. Den rådgivande nämnden kan inte ha 
något inflytande på detta annat än indirekt. Det 
kan heller inte kommissionen. Det är regeringen 
och fiskeriverket som äger frågan i exempelvis 
Sverige. Just nu bereder man frågan om indivi-
duellt överförbara kvoter i det svenska pelagiska 
fisket. Om strukturen i Östersjöländernas fiske-
flottor ska vara anpassade till fiskeresursen finns 
ingen snabbare och mer effektiv mekanism än 
just individuella överlåtelsebara kvoter.

Hans Ackefors uppgav att det finns mycket 
pengar i systemet med att ändra fiskeripoliti-
ken, genom exempelvis skrotning. Det är en 
nog tyvärr en chimär! Kommissionen har lagt 
en frikostig budget till medlemsländerna, men 
för utnyttjande krävs att nationalstaterna lägger 
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till 50 procent om systemet ska kunna utnytt-
jas till skrotning. Vi kan redan nu konstatera 
att strukturfonderna inte varit lyckosamma. 
Yrkesfiskare är precis som alla andra männis-
kor, ska man ändra livsriktning och skrota sitt 
fartyg måste man få ekonomisk kompensation 
så att skulder åtminstone täcks. 

Nu kanske någon i församlingen vill påmin-
na om att jag har trott på att EU:s strukturpo-
litik ska lyckas med skrotning som ett viktigt 
inslag. Den ståndpunkten lämnade jag för flera 
år sedan, beroende på att Sverige liksom många 
andra EU-länder inte nämnvärt bidragit till den 
egna finansieringen. Detta är akilleshälsenan i 
hela EU:s strukturpolitik. Hade EU fullt ut fi-
nansierat skrotningen hade resultatet blivit ett 
annat. 

Jag tror inte heller på en oreglerad mark-
nadsekonomi när det gäller införandet av indi-
viduella kvoter, som inte tar regionalpolitiska 
hänsyn, och som inte sätter av fiskeresurser till 
exempelvis småskaligt kustnära fiske. Detta har 
Fiskeriverket gjort när det gäller det pelagiska 
fisket. Detta måste man också göra om man ska 
lyckas med att gå in med liknande system i det 
demersala fisket i Östersjön. 

Det är viktigt att svenska och danska exper-
ter i fiskeriförvaltningen ger sina kunskaper till 
nya medlemsstater som exempelvis Polen och 
Baltstaterna när de nu står inför uppgiften att 
omstrukturera och skrota en del av sin fiske-
flotta. När flottan är för stor och strukturen fel 
leder det tyvärr per definition till överfiske. I 
arbetet med det pelagiska systemet i Sverige 
tog det ett halvt år att strukturera om flottan. 
Danmark har liknande erfarenheter från den 
demersala flottan och tidigare den pelagiska, 
som halverades på tre kvartal genom att mark-
nadskrafter fick verka.

En annan utmaning som finns för oss är 
frågan om den biologiska vetenskapen i fiske-
frågor. Debatten idag och inte minst i Sverige 

är ibland svår att förstå. Många missförstånd 
råder. Jag är övertygad om att ingen idag inom 
näringen säger att forskarna är mindre vetande. 
Vem ska ta fram underlag för beslut om inte 
vetenskapen? Detta är deras uppdrag. Då säger 
någon: Är detta riktigt ärligt nu, för så har vi 
inte hört alla gånger?

Ja, insikten har stärkts inom fiskenäringen 
även om det varierar i olika länder. Men i TV-
studion sätter man deltagare som ska uppträda 
polemiskt; alla får inte komma till tals och 
vissa fiskare blir frustrerade när de känner sig 
påhoppade. Man talar inte samma språk och 
har olika erfarenheter. Inom RAC:en är den 
största utmaningen därför att tillsammans med 
biologer från ICES gå igenom varje biologisk 
undersökning; att helt enkelt lära mer. ICES 
representanter har ställt upp i arbetsgrupperna 
och i styrelsen på ett föredömligt sätt. 

Många medlemmar har också stor kun-
skap om fiskets bedrivande, kontroll, selekte-
ring, årsklasser och förflyttningar av bestånd i 
Östersjön etc. Detta måste tas tillvara och vi 
kommer att följa upp dessa diskussioner med 
att inbjuda ICES till en mer grundlig genom-
gång av deras arbetssätt och hur yrkesfisket och 
andra deltagare kan lämna viktiga bidrag till 
deras arbete. I framtiden är jag övertygad om 
att detta blir ett naturligt inslag mellan veten-
skapen och näringen.

Vissa länder i världen har här kommit be-
tydligt längre i aktivt samarbete. En orsak 
till denna utveckling har varit att i dessa län-
der har man olika former av ägandekvoter, det 
vill säga individuellt överförbara fiskekvoter. 
Yrkesfiskaren är helt enkelt mera rädd om re-
sursen eftersom den är individualiserad och är 
direkt kopplad till hans egen näring och lön-
samhet.

När det gäller andra arbetsgrupper – exem-
pelvis laxarbetsgruppen och den pelagiska – så 
är det inga större problem med bestånden och 
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förvaltningen. Laxarbetsgruppen har dock ett 
stort problem med att man lägger ned stort ar-
bete och gör förvaltningsplaner för bland annat 
laxfiskare som snart är utrotade. Laxfiskaren 
finns snart inte efter drivgarnsförbudets ikraft-
trädande.

Uppriktigt sagt! Det har inte blivit så myck-
et välsignelse med den vilda laxen vare sig för 
yrkesfisket, turistnäringen och sportfisket – om 
vi nu ska vara riktigt ärliga. Det var Salmon 
Action Plan som lyckades. Förhoppningsvis 
kan en bra dialog komma till stånd i Östersjö- 
RAC:en om hur detta bestånd ska nyttjas i 
framtiden. Många förslag har lagts till kom-
missionen hur vi vill se förvaltningen och ett 
framtida fiske i Östersjön.

I den pelagiska arbetsgruppen har man 
arbetat aktivt med relativt goda bestånd. Det 
bör i detta sammanhang understrykas att den 
svenska debatten om skarpsillen tyvärr inte är 
särskilt representativ för vad som händer i ha-
vet med detta bestånd. Stora fluktuationer har 
alltid inträffat med skarpsillbeståndet, som i 
Östersjön har passerat sin topp i både lek- och 
biomassa år 2007. Vid ett förbättrat bestånd i 
östra torskbeståndet kommer dessutom mer 
skarpsill att gå åt för ett växande torskbestånd.

Slutligen välkomnar jag att jordbruksdepar-
tementet och regeringen sagt ja till att genom-
föra en stor Östersjökonferens under svenska 
ordförandeskapet i EU 2009. Här finns stora 
möjligheter att diskutera sig fram till en ge-
mensam strategi för fisket i Östersjön och inte 
minst framtida miljöpåverkan – gemensamt 
med ÖstersjöRAC:en. Banden kan också stär-
kas mellan länder och olika aktörer. Insikten 
kan bli verklighet att bara ett gemensamt 
agerande – runt hela Östersjön – kommer att 
uppfylla målet om uthålliga bestånd och god 
havsmiljö!

Tänk om vi inom några år hade klarat vissa 
mål, exempelvis miljömärkning av KRAV el-

ler MSC vad beträffar båda torskbestånden i 
Östersjön. Då hade man fått tala om i den of-
fentliga debatten att det finns bärkraftiga be-
stånd av torsk i Östersjön. Detta är ingen utopi 
– om förvaltningen och kontrollen fungerar. 
Östersjön kan till och med bli ett bra exempel 
vad beträffar fiskeriförvaltning.

Jag tror att med er hjälp kan vi hitta lös-
ningar. Så när ni får en inbjudan till framtida 
seminarier, kom och delge oss era synpunkter 
och förslag. Var med om att vara en del av lös-
ningen i ÖstersjöRAC:en. Det är människor 
som avgör och människor måste komma till-
sammans för att agera i samsyn. Så måste vi 
vända utvecklingen. Detta är ÖstersjöRAC:ens 
programförklaring. 

Tack för er vänliga inbjudan!”
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Vad har hänt med fiskbestånden i Östersjön?

STURE HANSSON, SYSTEMEKOLOGISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inledning

Avsikten med denna presentation är att beskri-
va beståndsstatus för några arter som exploate-
ras av svenska fiskare, såväl kommersiellt som 
för rekreation. Dataunderlaget kommer från 
svenska Fiskeriverket (FiV) och Internationella 
Havsforskningsrådet (ICES). Denna typ av 
data är att betrakta som ”färskvara”, eftersom 
beståndsuppskattningar revideras med jämna 
mellanrum och detta kan även innebära att 
äldre data ändras då ny information inklude-
ras i de matematiska/statistiska modeller som 
används. Vissa av de data som presenteras här 
är därför något annorlunda än de som redovi-
sades vid konferensen. Detta gäller i synnerhet 
för det östra torskbeståndet, det som finns öster 
om Bornholm, eftersom Havsforskningsrådet 
presenterade nya data en tid efter det att konfe-
rensen ägde rum. 

De arter som kommer att behandlas i denna 
uppsats är siklöja, gös, abborre, gädda, ström-
ming, skarpsill, torsk och ål.

För aktuell information om fiskbeståndens 
status hänvisas till Fiskeriverkets respektive 
Havsforskningsrådets hemsidor (http://www.
fiskeriverket.se och http://www.ICES.dk)

Siklöja

Siklöjan (Coregonus albula) fiskas huvudsakli-
gen av yrkesfiskare. Den fångas Bottenviken 
och främst i Norrbottens län, varför det är 
möjligt att använda tidigare länsvis statistik 
för att belysa fångstutvecklingen under nästan 
100 år (Figur 1). Fisket har ökat kraftigt under 
de senaste halvseklet och efter en dramatisk 

minskning under andra halvan av 1990-talet 
har fångsten nu återhämtat sig till hög nivå. 
Minskningen på 1990-talet orsakades av svag 
reproduktion i kombination med mycket in-
tensivt fiske. Under 1997 översteg den årliga 
fiskedödligheten F värdet 2,5 vilket innebär att 
mer än 90 procent av årsklassen dog under året 
(F beräknas från N1=N0*e-(F+M) där M är den 
naturliga dödligheten och N0 och N1 är antalet 
fiskar av en årsklass vid årets början respektive 
slut).

Trots att fisketrycket minskat under de se-
naste fem åren har de mycket goda årsklasserna 
2001–2003, och därefter normala årsklasser, 
möjliggjort ökade fångsterna under 2000-ta-
let. Med nuvarande fisketryck, som är lägre 
än tidigare under perioden sedan 1990, torde 
fisket kunna stabiliseras på en förhållandevis 
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Figur 1. Fångster av siklöja i Norrbottens län. Data från 
1914–1980 från Statistiska Centralbyråns länsvisa fiskeristatis-
tik och senare data från Fiskeriverkets Fiskbestånd och miljö 
i hav och sötvatten, Resurs- och miljööversikt 2008.
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hög nivå förutsatt att fortplantningen lyckas 
normalt. Beståndet är emellertid känsligt, ef-
tersom fångsten till helt övervägande del utgörs 
av två årsklasser. Ett par år i följd med svag 
reproduktionsframgång kan därför ge drama-
tiska populationsnedgångar om inte fångsterna 
reduceras tillräckligt.

Gös, abborre och gädda

De största mängderna av dessa arter fångas av 
fritidsfiskare, men för detta fiske saknas detal-
jerade fångstdata. Svenska yrkesfiskare fångar 
årligen uppskattningsvis 40 ton gös, 100 ton 
abborre och 40 ton gädda i Östersjön (Figur 2 
visar fångsterna i egentliga Östersjön).

Gösen (Stizostedion lucioperca) har en relativt 
”fläckvis” fördelning och förekommer främst i 
kustvattnen kring Ålands hav och norra egent-
liga Östersjön. Fångsterna har minskat under 
de senaste 15 åren och provfiskeresultat (mins-
kad fångst av äldre individer) tyder på att högt 
fisketryck kan vara en orsak till minskningen.

Bestånden av abborre (Perca fluviatilis) va-

rierar kraftigt mellan områden och några ge-
nerella förändringar över tid har inte noterats. I 
egentliga Östersjöns ytterskärgårdar förekom-
mer emellertid reproduktionsstörningar som 
synes bero på födobrist för larver och yngel, 
vilket resulterat i minskad yngelöverlevnad och 
minskade fångster.

Gäddan (Esox lucius), liksom abborren och 
gösen, är en stationär art och beståndsstatus kan 
variera betydligt mellan områden. Yrkesfiskets 
fångster, särskilt i norra och mellersta egent-
liga Östersjön, har minskat under de senaste 15 
åren. Liksom för abborre har reproduktions-
störningar iakttagits i egentliga Östersjöns yt-
terskärgårdar. 

Strömming

Strömming (Clupea harengus) förekommer i 
hela Östersjön, men det är bara från området 
söder om Ålandshav som det finns goda be-
ståndsuppskattningar. I det området minskade 
mängden vuxen fisk med 75 procent under 
1900-talets sista kvartssekel (Figur 3), vilket 
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Figur 2. Fångstutvecklingen i det svenska yrkesfisket efter 
abborre, gös och gädda i egentliga Östersjön. Data från 
Fiskeriverkets Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten, 
Resurs- och miljööversikt 2008.
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Figur 3. Strömming i egentliga Östersjön. Utvecklingen av 
beståndet, fångsterna och fiskeridödligheten (F, detta värde 
förklaras i redovisningen av siklöjans beståndsutveckling). 
Data från ICES rådgivning 2008.
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var ett resultat av att fisketrycket mer än dubb-
lerades och möjligtvis också på att skarpsills-
beståndet ökade och utsatte strömmingen för 
ökad födokonkurrens. Under detta sekel har 
fisketrycket minskat och de politiska besluten 
har börjat följa den vetenskapliga rådgivningen 
från ICES, vilket resulterat i en beståndsökning 
som under senare år möjliggjort ökade fångster. 
Detta exempel visar tydligt hur viktigt det är, 
både för miljön och fiskenäringen, att fiskeri-
förvaltningen följer forskarnas råd. 

För Bottenhavet och Bottenviken finns inte 
motsvarande beståndsdata som för egentliga 
Östersjön. För de båda nordliga havsområdena 
är bedömningen att bestånden är relativt goda 
och fisketrycket på en förhållandevis hållbar 
nivå.

Skarpsill

Beståndet av skarpsill (Clupea sprattus) mins-
kade påtagligt under slutet av 1970-talet när 
torskpopulationen ökade kraftigt, vilket för-
klaras med att torsken är en viktig predator. 
När denna art överfiskades och beståndet re-
ducerades kunde skarpsillen snabbt bygga upp 
ett mycket stort bestånd. Åren 1996–1997 var 
lekbiomassan nästan två miljoner ton. Sedan 
dess har fisket varit intensivt och beståndet har 
reducerats, men är fortfarande på en hög nivå 
(Figur 4). Skarpsillarna kommer in i fisket re-
dan som ettåringar, och med dagens intensiva 
fiske kombinerat med att torskbeståndet börjat 
öka, gör ICES bedömningen att fisketrycket 
ligger på en ohållbart hög nivå. För 2009 re-
kommenderas därför minskade kvoter. 

Torsk

Torsken (Gadus morhua) är den dominerande 
rovfisken i Östersjön, och även dagens små 
torskbestånd är betydligt mycket större än be-

stånden av till exempel lax, öring och andra 
rovfiskar. I Östersjön finns två populationer 
av torsk, en öster och en väster om Bornholm. 
Forskarnas fångstrekommendationer har sedan 
länge varit uppdelade i separata råd för de två 
bestånden, men först 2004 började beslutsfat-
tarna ge åtskilda kvoter.

Det västra beståndet är naturligt förhållan-
devis litet och utsätts för ett mycket intensivt 
fiske (genomsnittligt F sedan 1970 är 1,1). De 
tre första åren, med en separat kvot för detta 
bestånd, följdes de vetenskapliga råden, men 
för 2007 och 2008 har de beslutade kvoterna 
varit betydligt större än ICES rådgivning och 
skillnaden mellan råd och beslut har ökat (30 
procent och 42 procent för respektive år). För 
att beståndet ska anses vara inom säkra gränser 
ska mängden vuxen fisk överstiga 23 000 ton 
och fiskedödligheten ska vara mindre än 0,6. 
Som framgår av Figur 5 är beståndet något över 
denna nivå, men fisket är betydligt intensivare 
och ICES rekommenderar för 2009 att kvoten 
sänks med 30 procent. 

Det stora beståndet av torsk i Östersjön är 
det som finns öster om Bornholm. Fram till 
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Figur 4. Skarpsill – utvecklingen av bestånd, fångster och 
fiskeridödlighet (F, detta värde förklaras i redovisningen av 
siklöjans beståndsutveckling). Data från ICES rådgivning 
2008.
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1. Sjöstrand, B. 2008. Fiskeriförvaltning – en fråga om god hushållning. Havsutsikt 2/2008:4-5

slutet av 1970-talet var lekbiomassan i detta 
bestånd 200 000–300 000 ton och de årliga 
fångsterna omkring 150 000 ton (Figur 6). I 
slutet av 1970-talet lyckades fortplantningen 
ovanligt bra och beståndet ökade snabbt. Under 
några år fanns det cirka 700 000 ton vuxen fisk 
och 1984 fångades cirka 400 000 ton, vilket 

var 20 procent av den globala fångsten av torsk 
detta år. Det rika torskbeståndet stimulerade en 
uppbyggnad av torskfiskeflottan i Östersjön och 
fisketrycket förblev högt trots att reproduktio-
nen minskade kraftigt på grund av låga syre-
halter i det salta bottenvattnet som arten behö-
ver för framgångsrik lek. Beståndet minskade 
dramatiskt och den minsta mängden vuxen 
torsk (78 000 ton) registrerades 2005. Denna 
förödande utveckling, och därmed minskade 
fångster, var en följd av att beslutsfattarna inte 
alls följde den vetenskapliga rådgivningen. 
Sjöstrand1 visar att om fångsterna begränsats 
till vad den vetenskapliga rådgivningen föresla-
git, skulle beståndet fortsatt varit stort trots de 
dåliga fortplantningsförhållandena. Beståndet 
under 2000-talet skulle då ha varit dubbelt så 
stort och värdet av de årliga fångsterna skulle 
ha varit 1–2 miljarder större. 

Trots att lekbeståndet 2005 var det minsta 
som registrerats, och trots att syreförhållandena 
i djupvattnet var dåliga, lyckades torskens lek 
förhållandevis bra. Denna årsklass, och relativt 
goda årsklasser även under åren kring 2005, har 
gjort att beståndet ökat och lekbiomassan under 
2008 förväntas vara dubbelt så stor som 2005. 
Om framtida fångster hålls på den nivå som 
rekommenderas av ICES, är det realistiskt att 
beståndet redan till 2009–2010 kan vara på en 
nivå som motsvarar den som fanns på 60- och 
70-talet. Noteras bör dock att situationen var 
likartad i mitten av 90-talet och att alltför stora 
fiskekvoter omintetgjorde en varaktig återupp-
byggnad av beståndet. 

Ål

Få arter i Sveriges natur har så fascineran- 
de biologi som ålen (Anguilla anguilla). Fort-
plantningen sker troligen i Sargassohavet, vari-
från ynglen (Leptocephalus-larver) förs med havs-
strömmarna till europeiska kuster. Larverna 
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Figur 5. Torsk väster om Bornholm. Utvecklingen av bestån-
det, fångsterna och fiskeridödligheten (F, detta värde förklaras 
i redovisningen av siklöjans beståndsutveckling). Data från 
ICES rådgivning 2008.
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Figur 6. Torsk öster om Bornholm. Utvecklingen av beståndet, 
fångsterna och fiskeridödligheten (F, detta värde förklaras 
i redovisningen av siklöjans beståndsutveckling). Data från 
ICES rådgivning 2008.



54    Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 2  2008

omvandlas till små glasålar, som vandrar upp 
i vattendrag eller stannar i kustvattnen och ef-
ter 5–15 år blir de könsmogna och påbörjar den 
långa vandringen till västra sidan av Atlanten. 
Ålen är en av de arter i den svenska fiskfaunan 
som minskat mest. Invandringen av glasål till 
Europa har av okänd anledning minskat med 
98 procent under de senaste 30 åren (Figur 7). 
EU har beslutat om en återhämtningsplan vars 
mål är att blankålsutvandringen från Europa 
ska motsvara 40 procent av vad den skulle vara 
om den inte fiskades eller påverkades av andra 
mänskliga aktiviteter. Värdet av denna plan kan 
emellertid ifrågasättas, eftersom denna  refe-
rensnivå inte är känd.

Svenskt yrkesfiske har under senare år fångat 
i storleksordningen 500 ton ål per år (inkluderar 
även andra områden än Östersjön) och till detta 
kommer fritidsfiskets fångster, som inte torde 
vara försumbara eftersom det är en uppskattad 
och dyr matfisk. Sedan 2007 är det förbjudet att 
fiska ål utan särskilt tillstånd, och tillstånd ges 
främst till vissa yrkesfiskare. Denna reglering 
förväntas minska fångsterna med 35 procent. 

Ål dödas emellertid inte endast genom fisket, 
utan även i samband med att vuxna fiskar vand-
rar nedströms i vattendrag och därvid dödas i 
vattenkraftsturbiner. Detta har fått betydande 
uppmärksamhet i media. Uppskattningar tyder 
på att mängden ålar som dödas på detta sätt 
uppgår till cirka 100 ton/år. Men om tekniska 
lösningar (till exempel fisktrappor, fiskhissar, 
annorlunda turbiner) möjliggjorde för ålen 
att klara sig förbi turbinerna, kan man räkna 
med att hälften av dessa skulle fångas i fisket. 
Den ”extra dödlighet” som turbinerna orsakar 
är alltså i storleksordningen 50 ton/år och li-
ten jämfört med den mängd som dödas i fisket. 
Fångstvärdet av ~50 ton/år (60 kr/kg) blir om-
kring tre miljoner kronor och detta kan sättas i 
relation till kostnader för byggnationer/installa-
tioner och minskad el-produktion. Vilket är det 
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kostnadseffektivaste sättat att öka utvandringan 
av ål från Sverige till Sargassohavet – minskat 
fiske eller minskad dödlighet i reglerade vat-
tendrag?

Sammanfattning

Situationen för de fiskbestånd som redovisats i 
denna uppsats varierar betydligt och i viss ut-
sträckning mellan områden. Detta är särskilt 
tydligt för abborre och gädda, vilka minskat 
drastiskt i vissa ytterskärgårdsområden i egent-
liga Östersjön. I andra områden är bestånden 
goda och har även ökat. Gösen förekommer hu-
vudsakligen i vissa fjärdar och har ofta minskat, 
och ålderssammansättningen tyder på att en or-
sak är intensivt fiske. Fisket efter siklöja ökade 
kraftigt under förra seklet. Beståndet minskade 
kraftigt under 1990-talet, men några år med 
mycket god fortplantning gjorde att beståndet 
åter ökade. Ett högt fisketryck gjorde att ström-
mingen i egentliga Östersjön minskade med 75 
procent under slutet av förra seklet, men under 
senare år har fångstkvoterna satts i enlighet 
med den vetenskapliga rådgivningen och be-
ståndet har ökat påtagligt. Skarpsillen har varit 

Figur 7. Invandringen av glasål till Europa under det senaste 
halvseklet. Baserad på data från ICES rådgivning 2007.
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”vinnaren” under de senaste decennierna och 
beståndet är stort, men fisket är också mycket 
intensivt. 

Under senare år har debatten om fiskeri-
förvaltningen ofta kretsat kring torsken, som 
fiskats med en intensitet som vida överstigit de 
vetenskapliga råden, och 2005 var beståndet 
öster om Bornholm det minsta i modern tid. 
Några år med förhållandevis god reproduktion 
har emellertid gjort att detta torskbestånd har 
ökat och om den  vetenskapliga rådgivningen i 
fortsättningen följs, kan beståndet snabbt åter-
uppbyggas. Det verkliga sorgebarnet i våra vat-
ten torde vara ålen. Under de senaste 30 åren 
har invandringen av ålungar till Europas kus-
ter minskat med 98 procent. Orsaken till denna 
minskning är okänd, men trots det har inte det 
enda avsiktliga dödandet (= fisket) av ål stop-
pats. Det är knappast troligt att till exempel 
älgjakt skulle tillåtas ifall beståndet på 30 år 
minskat på motsvarande sätt. Varför ser vi fisk 
främst som en exploaterbar resurs, och inte som 
en del av miljön och något som också ska skyd-
das från att fara alltför illa?
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Tyst hav

ISABELLA LÖVIN

Vem ska ta ansvaret för utfiskningen? Är det 
yrkesfiskarna? Politikerna? Eller är det kanske 
konsumenterna? 

Svaret på frågan kan delas i två, beroende på 
vad man lägger för betydelse i ordet ansvar. Det 
moraliska ansvaret för den urusla förvaltningen 
av vår gemensamma naturresurs den vilda fis-
ken måste förstås tas av våra folkvalda politiker. 
Till sin hjälp har de haft mycket stora resurser 
i form av vetenskaplig rådgivning och hyfsat 
väl fungerande myndighetsstrukturer. Ändå 
är några av våra viktigaste matfiskar idag kraf-
tigt överfiskade. Och varningarna från ledande 
auktoriteter på området har inte varit precis för-
siktiga: redan 2003 krävde en lång rad svenska 
professorer i en debattartikel i Dagens Nyheter 
att de ansvariga för fiskeripolitiken med sin 
nonchalans mot all vetenskaplig expertis skulle 
ställas inför rätta. Exemplet Kanada där jordens 
största torskbestånd kollapsade 1992 var också 
en varning som hette duga – ingen kan säga att 
konsekvenserna av alltför stora uttag av fisk ur 
haven är okända.

Men vilka kommer att få ta ansvaret då, det 
vill säga vilka får betala den dag då det värsta 
händer, då hela fiskarter kollapsar, då haven 
slår runt och låser sig i nya ekosystem? Inte är 
det politikerna som för länge sedan bytt poster, 
dragit sig tillbaka, gått i pension – utan det är 
vi alla, alla vi vanliga medborgare. Alla kon-
sumenter och fiskälskare som inte längre har 
god tillgång till nyttig och miljövänligt när-
fångad fisk till låga priser. Alla vi som finner 
att färsk torsk har blivit en dyr delikatess, som 
inte längre med gott samvete kan äta den fisk 

vi fått höra är så nyttig för oss, som inte längre 
får napp i ett algblommande hav på sommaren. 
Och vi kommer dessutom med all säkerhet att 
via skattsedeln få betala för nya projekt för att 
försöka få tillbaka fisken i havet, och till av-
gångsvederlag och skrotpengar till övertaliga 
yrkesfiskare. Det är ett högt pris för oss och 
framtida generationer. Ska konsumenterna be-
höva ta det ansvaret?

Hösten 2007 fångade Fiskeriverkets forsk-
ningsfartyg inte ett enda torskyngel i södra och 
mellersta Kattegatt, och endast 20 individer 
äldre än två år. Det är den starkaste varnings-
signal som troligtvis går att prestera, men ändå 
fattade inte EU:s ministrar det enda rimliga 
beslutet: att tillfälligt stoppa fisket för att låta 
de återstående årsklasserna leka och säkra be-
ståndet för framtiden. Varför gjorde man inte 
det? Med vilken rätt gjorde man inte det? Vem 
får betala för detta hasardspel om man förlorar? 
Som konsument, skattebetalare och en av många 
miljoner delägare i havets resurser undrar jag: 
Varför betalar det allmänna för beståndsupp-
skattningar om EU:s nationer tänker strunta i 
dem? Varför ger EU år efter år Internationella 
Havsforskningsrådet i uppdrag att komma med 
fångstrekommendationer när man sedan aldrig 
följer dessa rekommendationer? 

Många yrkesfiskare ifrågasätter forskarnas 
beståndsuppskattningar. ”De fiskar ju där det 
inte finns någon fisk” är en vanlig invändning 
mot forskningsfartygens provtrålningar. Hade 
man istället bara lagt sig där fisken finns, väntar 
ju rekordfångster! Att det alltid kommer att se 
ut så, så länge det finns någon fisk kvar, är ett 
budskap forskarna har haft svårt att få fram. 
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Att det inte är fångsten per tråltimme på de 
platser där havet kokar av torsk som är intres-
sant, utan på de platser i havet där det kokade av 
torsk – förr. I våras stack en person ned en lapp 
i min kavajficka efter en föreläsning – han hade 
formulerat följande rader, efter att ha funderat 
över skillnaden mellan fiskarnas och forskar-
nas metoder och målsättningar med sina fisken: 
”Fiskarna fiskar där fiskarna finns. Går som 
en dans. Forskarna fiskar där fiskarna fanns. 
Forskarna minns.” 

”Shifting baselines” kallar marinbiologerna 
det fenomen som gör att varje generation har en 
ny referenspunkt för hur ett ”normalt” hav ska 
se ut. Nybyggarna på New Foundland på 1500-
talet berättade om fiskebankar där det bara var 
att sänka ned en korg i havet för att få upp 
meterstora torskar. Varenda kustbo i Sverige 
minns hur lätt det var att få fisk på 1970- och 
1980-talet. ”Först satte man på potatisen, sedan 
gick man ut och drog upp en torsk till middag”, 
som en Orustbo skrev i ett brev till mig, och av-
slutade: ”nu har sport- och spinnfiskarnas stigar 
ned till havet vuxit igen för länge sedan”.

Ingen ifrågasätter väl egentligen yrkesfis-
kets uppgifter om att havet, åtminstone fläck-
vis, kokar av torsk. Och om fisket själva tog 
ekonomiskt ansvar för resursen, bekostade ve-
tenskapliga beståndsuppskattningar och kanske 
till och med betalade skattebetalarna för kon-
cessionen till fisket vore det också högst rimligt 
att fästa högsta tilltro till dessa uppgifter. Men 
nu ställs ofta i debatten bedömningarna från 
Internationella Havsforskningsrådet emot en-
skilda yrkesfiskares uppgifter om kommersiella 
fångster, som om de två sakerna vore jämför-
bara storheter. I allmänhetens medvetande fö-
refaller ofta yrkesfiskets representanter mycket 
trovärdiga (och de är de!), men det är ju faktiskt 
äpplen och päron man jämför. Eller äpplen och 
något mycket mindre – säg russin. Forskarna 
lutar sig emot mätserier som går tillbaka över 

hela 1900-talet, yrkesfisket med en förbättrad 
fångstkapacitet på hundratals procent de se-
naste decennierna, noterar just en förbättring 
i östra Östersjön jämfört med de sämsta åren 
i mannaminne, nämligen de i början av 2000-
talet. Ytterligare en faktor gör att uppgifterna 
från yrkesfisket känns trovärdiga: ofta är det 
enskilda, erfarna, duktiga yrkesmän som sätter 
sin heder i pant på att det inte är någon fara 
med fisken, vilket gör att det är lätt att glömma 
bort att alla dessa enskilda båtägare tillsam-
mans utgör en ekonomisk verksamhet som på-
verkar miljön i mycket större utsträckning än 
någon annan industri tillåts göra idag. Lek med 
tanken på att det istället vore ett stort multi-
nationellt företag som ägde hela den svenska 
fiskeflottan! Tänk om det vore Coca-Cola 
Company som bedrev en verksamhet som gjort 
att torsken minskat med 70–90 procent, ålen 
blivit akut utrotningshotad, liksom pigghajen, 
och att hälleflundra, bleka, kolja och rödspätta 
gått så kraftigt tillbaka att konsumenterna inte 
vågar äta dem längre. Om då Coca-Cola häv-
dade att det inte var någon fara för fisken, hur 
skulle vi se på deras uppgifter då? Skulle vi anse 
att deras argument att de ger sysselsättning till 
1 000 personer var en förmildrande omständig-
het? Knappast. Företaget skulle ha fått ändra 
på verksamheten för länge sedan till följd av 
normal miljölagstiftning, punkt.

Det är allmänhetens fisk, det kan inte på-
pekas tillräckligt många gånger. Havet är en 
gratis och fri naturtillgång som vissa små och 
större näringsidkare genom lång tradition har 
fått tillgång till. Gratis tillgång till. Det är en 
nyckelfaktor att hålla i huvudet när diskus-
sionerna kring beståndsuppskattningar och 
forskarnas rekommendationer kring maxi-
malt uthålligt uttag och gränser för försiktig-
hetsprincipen diskuteras. Forskarna har inga 
bergsäkra uppgifter kring det som finns under 
vattenytan, lika lite som yrkesfiskarna har det. 
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Forskarna vet om det, och har faktiskt en så-
dan marginal inbyggd i sina beståndsuppskatt-
ningar, det är det som är försiktighetsprinci-
pen. Har man räknat fel åt ett håll kanske havet 
innehåller väsentligt mycket mer fisk än man 
trott, har man räknat fel åt det andra hållet – då 
innehåller havet väsentligt mycket mindre fisk 
än man trott, och då ska det finnas ytterligare 
en säkerhetsnivå ned till den kritiska massa då 
beståndet kan kollapsa.

I Kanada gjorde forskarna ett fatalt miss-
tag som de europeiska kollegerna inte bör göra 
om 16 år senare. Där började man nämligen 
ifrågasätta sina egna siffror när resultaten från 
forskningstrålningarna och den kommersiella 
flottans fångstuppgifter började gå alltför dra-
matiskt isär. För att lösa problemet med kraftigt 
haltande modeller beslöt man att gå den gyllene 
medelvägen och hälla in fiskenäringens fortsatt 
höga ”catch per unit” i ekvationerna. Så blåstes 
lekbiomassan upp under ett par år, och kvoterna 
hölls stabila där de borde ha dramatiskt sänkts. 
När forskarna väl insett sitt misstag, vägrade 
politikerna att lyssna. Eller rättare sagt, man 
vågade inte, för att konsekvenserna på land 
skulle bli så stora av en drastisk nedskärning 
av fisket. Detta var läget när de kallaste havs-
strömmarna på många årtionden strömmade 
ned över fiskebankarna 1991. Detta var läget 
då man dessutom hade en ovanligt stor sälstam 
i området. Detta var läget som gjorde att det 
inte fanns några säkerhetsmarginaler när dessa 
miljöfaktorer i kombination med ett fortsatt 
mycket högt fisketryck decimerade torsken till 
en spillra av vad den en gång varit. När torsk-
fisket väl stoppades 1992 blev konsekvenserna 
desto mer dramatiska: 40 000 personer blev ar-
betslösa i en smäll. 

I boken Servants of the Fish – A portrait of 
Newfoundland after the great Cod Collapse av 
Myron Arms, gör författaren en segling runt 
hela den stora ön i slutet av 1990-talet och be-

skriver den tragiska förändring som skett där 
sedan torsken –”the fish” – försvunnit. I den 
lilla fiskebyn Seldom Come By stöter han på en 
ung kvinna som försöker tjäna lite pengar på 
att ta hand om turister, Arms är den fjortonde 
besökaren den sommaren. Han känner sig obe-
kväm, som en fluktare som letar efter tecken 
på tragik bakom den fasad av normalitet hon 
försöker sätta upp. Men det behövs inte många 
frågor förrän hon berättar, mer än gärna, om 
föräldrarna som sitter sysslolösa vid köksbor-
det därhemma, som fortfarande är i chock över 
att det självklaraste av allt i deras, och deras 
förfäders liv, är borta: the fish. ”Lova att skriva 
om Seldom i din bok”, säger hon, ”kanske nå-
gonstans, någon gång kan vår historia vara till 
hjälp”.

Historien om New Foundland borde ha lärt 
oss en enda sak framför alla andra. Att försik-
tighetsprincipen är en princip som har ett reellt 
innehåll. Det man tillämpade utanför Kanada 
var inte försiktighet, snarare vad en journalist 
döpte till ”Ave Maria”-principen. Den ödes-
digra där man ber en bön och hoppas på det 
bästa.

I ett samhälle som säger sig vara rationellt är 
det inte försvarbart att ersätta försiktighet med 
böner, i all synnerhet som det inte finns någon 
aktör som säger sig vara villig att stå för kon-
sekvenserna om bönerna inte slår in, och fisken 
skulle kollapsa. Allmänheten äger fisken, och 
allmänheten – det vill säga konsumenterna, 
idag och i framtiden – är de som får betala om 
vi nu genom oförnuftiga beslut avhänder oss 
tillgången till en förnyelsebar källa till livsnöd-
vändigt protein. Vi får betala priset, liksom en 
annan intressent som dessvärre inte har en egen 
röst: havet självt.
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Förslag på fem steg för att hindra 
en fiskkollaps i Europa

1. Klart definiera vem som äger den vilda fis-
ken, och på vilka premisser. 

2. Ägarna – om det är fiskbranschen och/eller 
om det fortfarande är medborgarna – betalar 
för fiskeriforskning och kontroll, och kom-
mer att för att bevaka sina intressen att vilja 
följa försiktighetsprincipen. Om ”ägarna” 
ska vara fiskbranschen bör en ansvarskom-
ponent vävas in i ägandet. Vem betalar om 
fisken kollapsar? Ägandet/koncessionen ska 
givetvis kunna omprövas. 

3. Europas fiskeriministrar ska inte förhandla 
om kvoter, havdagar och redskap. Detta har 
dokumenterat lett till politisk ”kohandel”, 
fagra vallöften och kraftigt överutnyttjande 
av bestånden. Detaljregleringar ska skötas 
av myndigheter och experter, politiker ska 
sätta upp hållbara mål för haven. 

4. Subventionerna till fiskerinäringen bör 
kraftigt reduceras. Pengar behövs idag till 
oberoende marinbiologisk forskning kring 
ekosystemkollapser, sjukdomar hos vild 
fisk, ålvandring, samband mellan M 74 och 
fågeldöden för att nämna något. CFP:s en 
miljard euro om året torde räcka långt där 
– och behövs! 

5. Jordbruksdepartementen får inte ha en-
samrätt och överhöghet på fiskeområdet 
eftersom det handlar om vild natur och 
vilda djur. Med stöd av helt normal miljö-, 
naturskydds- och djurskyddslagstiftning 
blir det alldeles självklart att inrätta marina 
reservat med fiskeförbud, stifta förbud mot 
dumpning och fridlysa marina arter som 
akut hotas av utrotning, som exempelvis ål 
och pigghaj.
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Appendix – Workshop i Vaxholm november 2007

STEFAN NYSTRÖM, HENRIK C. ANDERSSON

Fem akuta åtgärder för Östersjöns miljö
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens fiskekommitté har under det senaste året fokuserat på 
Östersjöns miljö och fiskbestånd. Kommittén har identifierat ett stort genomförandeunderskott 
inom politiken och ser med stor oro att lite görs trots relativt god kunskap om orsakerna till det 
akuta tillståndet. 

För att söka de viktigaste åtgärderna arrangerade kommittén en workshop i slutet av 2007. I 
inbjudan eftersträvades en bred kompetens från många discipliner inom området. Målsättningen 
var att formulera de fem viktigaste problemen för Östersjöns miljö. I målbilden fanns även att 
föreslå praktiska och relativt snabbt genomförbara åtgärder. I särskilt fokus stod regeringens havs-
miljösatsning, den kommande havsmiljöpropositionen samt vad som genererats ur havsmiljökom-
missionen. 

Torskbeståndets svaga status utpekades som det viktigaste miljöproblemet för Östersjön. De 
fem viktigaste områdena kom därför i hög utsträckning att gälla förvaltandet av fiskbestånden:

Stärk helhetssynen i förvaltandet av havsmiljöerna

Problem – Bristen på helhetssyn i hanteringen av havsmiljöerna motverkar en sund förvaltning. 
Fisken är en viktig del av ekosystemet och måste förvaltas därefter.
Lösning – Zonering av Östersjön skulle möjliggöra prioriteringar mellan exploatering och skydd. 
Även olika fisken bör zoneras geografiskt. Havsmiljöskyddet längs Australiens ostkust kan an-
vändas som förebild.
Behov av ny kunskap
• För att kunna prioritera skyddsvärda områden krävs geografiskt täckande data.
• Det krävs en utvecklad metodik för att kunna bedöma vad som är ”fint och fult” i den marina 
naturvården.

Stärk helhetssynen i administrationen kring havsresurserna

Problem – Det stuprörstänkande som präglar besluten rörande havsmiljöerna motverkar ett ef-
fektivt miljöarbete. Det är ett problem att jordbrukspolitiken enväldigt bestämmer över flera av 
ekosystemets viktigaste funktioner i Östersjön.
Lösning – Ökat interdepartementalt arbetssätt i regeringskansliet. En översyn av de statliga verken 
som hanterar havsmiljöerna (framför allt Fiskeriverket, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket) med 
ett Maritimt verk som målbild. Fisket kan inte enbart hanteras som livsmedelspolitik och rege-
ringen bör uppmärksamma detta i pågående och kommande utredningar.
Behov av ny kunskap
• Ökad kunskap om fiskens roll i ekosystemet och framförallt rovfisken, som är mest attraktiv för 
yrkesfisket.
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Minska kapaciteten i fiskeflottan

Problem – Den rådande överkapaciteten gör att fiskeripolitiken präglas av kortsiktighet, stora 
mängder regler samt ett behov av en stor kontrollapparat. I överkapaciteten finns även en inbyggd 
olönsamhet.
Lösning – Fördela resursen genom Fiskeriverkets föreskrifter samt genom EU-medel för skrot-
ning. Genom att aktivt fördela resursen (torsk) till det småskaliga tonnaget minskar lönsamheten 
i det storskaliga och det skapas incitament till minskning av kapaciteten (skrotning av de större 
trålarna). 
Behov av ny kunskap
• Ökad selektivitet i trålfisket för att minska fångsten av undermålig torsk.
• Selekteringsrister (BACOMA-trålen) behöver utvecklas.

Stärkt konsumentinflytande

Problem – Flertalet konsumenter upplever informationen kring fiskprodukter som förvirrande. 
Det finns etablerade system (till exempel MSC) som bör användas i möjligaste mån. Eftersom 
flera målarter för Östersjöfisket är klassade som hotade så är detta emellertid inte möjligt. 
Yrkesfiskenäringen  känner sig förfördelad och söker egna system. 
Lösning – Det bör snarast inledas diskussioner med marknadens parter. Yrkesfisket håller för 
tillfället på att utforma ett eget system; ”närfiskat”. Risken är att detta ytterligare förvirrar konsu-
menten. KSLA kan ha en viktig funktion att fylla i arbetet med att utforma trovärdiga system för 
att öka konsumenternas inflytande över yrkesfisket. 
Behov av ny kunskap
• Livscykelanalyser som väger in andra delar såsom transporter, energiåtgång med mera för att 
åstadkomma klimatanpassade fiskmärkningssystem.
• Jämförande miljökonsekvensanalyser för fisk i förhållande till andra livsmedel. 

Stärkt inflytande från den biologiska rådgivningen i EU:s gemensamma fiskeripolitik

Problem – Det internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer gällande yrkesfis-
kets storlek följs inte. Vid förhandlingarna om fiskeuttaget är det andra aspekter som styr utfallet, 
vilket leder till utfiskning av bestånden. 
Lösning – Sverige skall formulera en strategi för att skapa långsiktiga allianser inom EU. 
Målsättningen är att tillsammans med andra nationer med emfas driva ICES rekommendationer 
i förhandlingar om fiskets uttag. 
Behov av ny kunskap
• Bättre biologiska underlag för ICES rådgivning, vilka inte baseras på enartsmodeller utan tar 
hänsyn till ekosystemansatsen.
• Utveckla ekologiska indikatorer för att bedöma strukturen i hela fisksamhället.
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I Sverige är den fiskeripolitiska debatten intensiv. Torsken har blivit en symbolfisk för 
en fiskeripolitik som inte fungerar; för ett överfiske i haven. 

Alla är egentligen överens om varför det blivit som det är, men hur ser vägen till 
en framtid i ekologisk balans ut? 

År 1992 kollapsade världens största torskbestånd utanför Newfoundland. Torsken 
har ännu inte kommit tillbaka. 

Vad händer i våra fiskevatten? Håller fiskbestånden på att försvinna? Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Sportfiskarna genomförde en temadag 
om Östersjöns fiskeproblematik på Svenska Mässan i Göteborg den 11 april 2008. 
Närmare 175 personer deltog. Moderator var frilansjournalisten Olle Rossander.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806, 113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och  
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!




