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Åtgärdslista för landsbygdsministern
Landsbygdsminister Jennie Nilsson och miljöminister Isabella Lövin skriver om 
östersjötorskens kris i en debattartikel i SvD. Det är bra att östersjötorsken nu är på 
båda ministrarnas dagordning. Även om det finns flera orsaker till krisen, menar vi att 
det gäller att hålla fokus på det som kan påverkas på kort sikt - fiskepolitiken. 

Rädda östersjötorsken bad några forskare och experter att sammanställa en 
åtgärdslista till landsbygdsministern för att rädda östersjötorsken:

Lyft frågan till politisk nivå redan nu. Vänta inte till strax före ministerrådet i oktober. 
Viktigast är att den svenska tjänsteman som är ordförande i The Baltic Sea Fisheries 
Forum (BALTFISH) får politiskt stöd och tydliga instruktioner vid möten med andra 
medlemsstater runt Östersjön. 

Långsiktiga åtgärder för torskbeståndets återhämtning behöver förberedas och 
förankras redan nu (se pkt 3 och 4).

Samråd med Kommissionen om ”emergency measures” som skulle innebära att 
fisket stoppas redan under 2019. Understryk att ett sådant stopp inte ersätter 
behovet av långsiktiga åtgärder.

Verka för att ministerrådet beslutar om ett minst femårigt fiskestopp för det östra 
beståndet. Det är den tid som krävs för att få en ny förvaltningsplan på plats.  
Att återfå ett torskbestånd i god kondition som har en balanserad ålders- och 
storleksfördelning kommer att ta betydligt längre tid.

Ge uppdrag åt Havs- och vattenmyndigheten att förse Internationella 
Havsforskningsrådet (ICES) och EU:s organ med underlag för en långsiktig 
återhämtningsplan som bör innefatta:

a. Att särskild hänsyn tas till torskens stora betydelse för Östersjöns ekologi.

b. Att beståndet ska uppnå normal tillväxt, storleks- och ålderssammansättning 
innan fiske återupptas och att detta ska vara viktiga kriterier i en ny 
förvaltningsplan.

c. Att flytta fisket på torskens föda sill och skarpsill bort från torskens reproduktions- 
och tillväxtområden.

d. Verka för att när fiskestoppet hävs, så ska nuvarande bottentrålning ersättas med 
andra redskap som möjliggör för fler torskar att växa sig stora.

Verka för att det införs väl fungerande övervakning så att nuvarande och kommande 
bestämmelser efterlevs.
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Tillståndet för torsken i Östersjön har vi beskrivit i tidigare Fiskebrief. Många har den senaste tiden 
uppmärksammat allt mer oroande tecken: WWF, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna har skrivit 
ett öppet brev, filmaren Peter Löfgren har kommit med en ny dokumentär, 18 år efter sin film ”Den sista 
torsken” och i Aftonbladet beskriver Nils Höglund, Fisheries Policy Officer på Coalition Clean Baltic, torsken i 
Östersjön som ”zombiefiskar”. 

https://www.svd.se/fiskestopp-for-torsk-kan-inte-uteslutas
https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7546
https://www.svtplay.se/video/21832166/torsken-havets-hopp
https://www.aftonbladet.se/a/jd0RnL

