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Världsnaturfonden WWF och representanter från
livsmedelsbranschen uppmanar regeringen att stoppa
olagliga utkast av fisk
Trots att det sedan 1 januari i år är förbjudet att kasta tillbaka fisk i havet
riskerar det olagliga utkastet fortsätta i svenskt vatten. Det äventyrar såväl
fiskbestånds överlevnad liksom det kommersiella fiskets trovärdighet.
Regeringen måste nu ta denna fråga på allvar och införa kameraövervakad
fiskerikontroll på fiskebåtar för att komma tillrätta med det olagliga
beteendet.
När den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) trädde i kraft 2014 var den så kallade
landningsskyldigheten en stor seger. Denna skyldighet som också tidigare gått under
benämningen ”utkastförbud” innebar att fiskefartygen skulle vara tvungna att ta i land all
fisk som de fått upp för att räkna av fångsten mot de tilldelade fiskekvoterna för arterna som
fångats. I vanlig ordning inom EU beslutades att den nya landningsskyldigheten skulle fasas
in successivt i den europeiska fiskeflottan men att det skulle vara fullt genomfört senast
2019. Trots flera års omställningstid så är Sverige fortfarande inte i hamn med att leva upp
till landningsskyldigheten.
Varje år kastas stora mängder oönskad fisk tillbaka i havet. I en rapport av SLU från 2018
rapporteras att det mellan 2008 och 2015 kastades i genomsnitt 5 700 – 9 200 ton fisk och
skaldjur över bord varje år.1 Denna destruktiva handling måste få ett slut.

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aqua-reports2018_3_ny.pdf
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Om vi inte får ett stopp på det oacceptabla utkastet av fisk som sker till havs kommer vi inte
att uppnå målen med mer hållbart fiske och riskerar både arternas och ekosystemens
överlevnad. I förlängningen påverkas också det kommersiella fiskets lönsamhet.
Kameraövervakning har visat sig vara ett kostnadseffektivt verktyg för att förbättra
fiskerikontrollen och regelefterlevnaden till havs. Globalt har redan 100 pilotprojekt
genomförts med kameraövervakning ombord varav 19 i Europa. Testerna har visat att
kameraövervakning kan användas i alla typer av fiskeflottor, säkra regelefterlevnaden och
bidra till mer korrekt fångstdata. Missuppfattningen att denna typ av kamerakontroll skulle
äventyra fiskarnas integritet är ett argument som ofta hörts, men egentligen är det inte ett
problem. Redan idag används kameraövervakning på flera svenska arbetsplatser, till
exempel i dagligvarubutiker. Länder som Chile har redan utrustat 150 fiskefartyg med
kamerasystem och i Australien, Kanada och USA används kamera på ca 1000 fartyg. Även
vårt grannland Danmark har genomfört tester och arbetar nu mot en stegvis infasning av
kameraövervakning i sin fiskeflotta.
Jämfört med andra metoder för fiskerikontroll är kameraövervakning den absolut mest
kostnadseffektiva metoden. 2014 fick Havs- och Vattenmyndigheten och Kustbevakningen
ett regeringsuppdrag att ta fram en kontrollstrategi för det svenska räkfisket. Där framgick
tydligt att kameraövervakning var betydligt mer kostnadseffektivt än att använda sig av
observatörer på fartygen, sjökontroll med patrullfartyg eller flyg2.
För att minska mängden utkast är även en fortsatt utveckling och användning av selektiva
fiskeredskap nödvändigt. Sverige med stöd av bland annat Europeiska havs och fiskefonden
har finansierat flera projekt för att testa nya mer selektiva fiskeredskap men användningen
dessa nya redskap har hittills varit begränsat3. Det är därför viktigt att denna utveckling
fortsätter både för att minska den negativa påverkan på arter och ekosystem men även för att
hjälpa fisken med bifångstproblematik att leva upp till landningsskyldigheten.
Mot denna bakgrund vill vi uppmuntra regeringen och Havs- och Vattenmyndigheten att:
-

Satsa på fler utvecklingsmöjligheter för fiskeredskap för att minska bifångster och
därmed säkra genomförandet av landningsskyldigheten.
Göra grundliga utvärderingar av genomförda projekt samt underlätta införandet av
selektiva redskap (som minimerar oönskad fångst) med goda resultat.
Se över systemet för fiskets fördelning för att främja fisken som använder skonsamma
och selektiva redskap.
Införa kameraövervakning i det svenska yrkesfisket ör att få till kostnadseffektiv och
tydligare fiskerikontroll, som understryker fiskets tydliga regelefterlevnad.

https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/hallbar-havsmiljo/rapport-ru---kontrollstrategi-rakfisketpdf
http://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidanpublikationer/aqua-reports-2016/aqua-report2016_8-selektivt-fiske_small.pdf
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