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NATURSKYDDSFÖRENINGENS SYNPUNKTER PÅ LANDSBYGDSDEPARTEMENTETS REMISS AV EU 

KOMMISSIONENS FÖRSLAG PÅ EN FLERÅRIG FÖRVALTNINGSPLAN FÖR TORSK, SKARPSILL OCH 

STRÖMMING/SILL I ÖSTERSJÖN  

  

Sammanfattning av Naturskyddsföreningens synpunkter 
Naturskyddsföreningen välkomnar en flerartsplan för de viktigaste kommersiella fiskarterna i Östersjön men 
anser att planen behöver förändras på flera avgörande punkter för att leva upp till kraven för förvaltningsplan 
under den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Föreningen anser att Sverige, som förespråkare för en 
ambitiös implementering av en hållbar fiskepolitik, och som en av de största fiskenationerna på de berörda 
arterna, måste ta en aktiv roll i detta arbete.  
Främst behöver Sverige driva två saker: Att länken till marina direktivet och fiskets effekter på ekosystemet 
stärks samt, Att fisketrycket på samtliga arter lever upp till målen om Fmsy och bestånd över SSBmsy-nivåer 
och säkerställer att bestånden har en naturlig ålders- och storleksfördelning. Föreningen skulle också välkomna 
ett max-tak för upp- och nergången i kvoterna mellan åren för att säkerställa en mer långsiktig och 
vetenskapligt förankrad förvaltning.  

 
Naturskyddsföreningen lämnar härmed dels synpunkter inskrivna direkt i den föreslagna lagtexten (se bilaga) 
och dels i texten nedan.   

 

Generella kommentarer 
Den fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön är hett efterlängtad. Den gamla förvaltningsplanen för torsk har 
visat sig ha för höga riktvärden för fiskedödligheten för att fungera som en bevarandeplan för torsken och 
ministerrådet har därför vid ett flertal tillfällen varit tvungna att avvika från planen. Förvaltningen av 
strömming/sill och skarpsill i Östersjön har också länge präglats av en ad hoc förvaltning och behöver bättre 
långsiktig styrning.   
 
Planen släpps efter mångåriga förberedelser och konsultationer med berörda parter och är redan kraftigt 
försenad. Ändå förhåller sig Naturskyddsföreningen tveksam till om planen släpptes vid rätt tidpunkt. 
Situationen för torsken i Östersjön präglas idag av stor osäkerhet och ICES har låtit meddela att viktiga data 
som de använt och vetenskapliga råd som de givit om populationerna de senaste åren, kan ha varit helt 
felaktiga. Att i ett sådant osäkert läge försöka sig på att fastställa fiskdödlighet och biomassor för torsk får anses 
vara ett allvarligt vågspel. Samtidigt är föreningen medveten om de politiska omständigheter som ligger bakom 
beslutet att släppa en så pass ofärdig plan. Desto viktigare då att Sverige och andra progressiva länder i regionen 
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driver på för att planen förbättras på många punkter. Detta gäller förvaltningen av målarterna men också att 
planen tydligare måste spegla de högre miljöambitioner som dels kommer av unionens marina direktiv, dels av 
den reformerade gemensamma fiskepolitiken. Idag anser föreningen att planen varken säkerställer kraven på 
Fmsy (maximalt uthålligt fisketryck) och SSBmsy (bestånd som kan ge maximalt uthålligt fisketryck) för de 
förvaltade fiskpopulationerna, att fiskarna ska uppvisa en naturlig åldersfördelning eller att de negativa 
effekterna av fisket på icke målarter och den marina miljön ska minimeras.  

 

Specifika kommentarer till förordningen 
Förutom att ge förslag på förändringar direkt i lagtexten (se bilaga), vill föreningen också ta upp vissa särskilt 
viktiga element av förslaget som föreninen anser behöver förstärkas/ändras.  

 
Eftersom/Recitals 
Föreningen saknar här flera viktiga referenser. Bland annat anser föreningen att det är viktigt att marina 
havsmiljödirektivet och dess krav på att fisk- och skaldjurspopulationer ska ha en naturlig ålders- och 
storleksfördelning betonas; framförallt torskfiskets negativa effekter på både sjöfågel och tumlare måste belysas. 
Även om lagförslaget sedan inte ger förslag på specifika tekniska åtgärder som kan implementeras för att 
skydda dessa arter så är det viktigt att de nämns för att öppna upp för medlemsländer respektive kommissionen 
att senare föreslå åtgärder genom ”delegated acts”. Att denna möjlighet ska finnas nämns särskilt i EU-
kommissionens Sea bird action plan.  
 

Syfte med planen 
Det är centralt att syftet med planen är rätt. Idag saknar denna del av förvaltningsplanen 
referenser till havsmiljödirektivet trots att tre separata kriterier har satts upp för kommersiella 
fiskarter genom direktivet - Fmsy; SSBmsy samt populationernas ålders och storleksstruktur. Det 
är viktigt att Sverige kräver att planen inte enbart ska uppnå artikel 1 i basförordningen för fiske 
utan lika mycket artikel 3 i samma förordning (om effekter på ekosystemen) samt målen i 
havsmiljödirektivet. Föreningens föreslagna syfte med planen är: 
”The plan shall aim at contributing to the objectives of  the common fisheries policy listed in 
Article 2 and 3 of  Regulation (EU) No 1380/2013 and the objective of  Article 1 of  Directive 
2008/56/EC establishing a framework for community action in the field of  marine environmental 
policy and in particular:  

(a) achieving and maintaining maximum sustainable yield for the stocks concerned, and 
(b) reaching Bmsy for the stocks concerned, and 

(c) ensuring the conservation of  the stocks of  plaice, brill, flounder, salmon and turbot in 
line with the precautionary approach, and 

(d) achieving population age and size distribution that is indicative of  a healthy stock for the 
stocks concerned, and 

(e) ensure that the impacts of  the fishing activities on the marine ecosystem are minimized.” 
 

Målsättningar 
Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till flera av de föreslagna F-värdena som används i planen. Situationen 
för torsken är i dagsläget högst osäker och ICES har själv sagt att de värden som uppgivits för torsk inte är 
ändamålsenliga. Att sätta en fiskedödlighet för en rovfisk på uppåt 0,51 är högst anmärkningsvärt och kan 
heller inte vara i linje med kraven på ett fisketryck som ger ett bestånd som kan producera MSY.  Så höga F-
värden går emot i princip all internationell expertis om ett rimligt fisketryck på ett hållbart förvaltat 
rovfiskbestånd vilket vanligen ligger på mellan 0,1 och 0,3. Östra torskbeståndet anses dessutom för tillfället 
vara databegränsad. NOAA anser att naturlig mortalitet, M ska vara den övre gränsen för fiskeridödligheten, F i 
en databegränsad population. M för östra torskbeståndet är 0, 2.  

Samtliga av de föreslagna F-värdena är uppenbart satta för att maximera det antal ton fisk som kan plockas ut 
ur ekosystemet, inte maximera värdet på fisket eller minimera miljöskadan av fisket. Principen är att man ska 
minimera torskbeståndet för att minska både kannibalism och predation på pelagiska arter och på så sätt få 
maximalt med strömming/sill och skarpsill. Men värdena och den datasimulering som gjorts för att nå dem, har 
varken tagit hänsyn till kraven i marina direktivet på att fiskpopulationerna ska ha en naturlig ålders- och 
storleksstruktur, eller på att samtliga dessa tre arter fyller andra viktiga funktioner som föda till säl, tumlare, lax, 
öring och sjöfågel i det starkt artbegränsade Östersjöekosystemet. Arterna är också viktiga reglerare av 



 3 

planktonsamhället och påverkar därmed övergödningssituationen. Östersjön har också ett stort problem med 
döda bottnar som kraftigt begränsar torskens, och möjligen också strömming och skarpsills, möjlighet till 
framgångsrik reproduktion. Att inte ta hänsyn till alla dessa viktiga faktorer och frångå försiktighetsprincipen är 
minst sagt anmärkningsvärt. 
 
EU:s arbete med att ta fram fleråriga förvaltningsplaner har i stort sett stått stilla sedan Lissabonfördraget 
antogs. Sedan dess har en makttvist mellan EU:s parlament och råd lamslagit processerna. Tvisten löstes förra 
året genom en så kallad ”task force agreement” som bland annat ska säkerställa att rådet, som ju har full 
kontroll över de årliga kvotsättningarna, inte ska kunna frångå de principer för fiskeförvaltning som satts i 
sambeslut med parlamentet. I punkt 13 i överenskommelsen står att läsa: “Following the discussions, a 
consensus emerged with regard to common elements of  future multiannual management plans. These are 

 an MSY target which is in conformity with the objective of  Article 2(2) of  Regulation (EU) No 
1380/2013, and a timeline; 

 a conservation reference point to trigger safeguards and an appropriate procedure for their 
implementation; 

 a mechanism for adapting to unforeseen changes in the scientific advice; and a review clause.” 
 
Utifrån detta kan föreningen konstatera att planen saknar flera essentiella element som bör adderas för att 
planen ska kunna godkännas av parlamentet, framförallt:  

 MSY mål för biomassan – SSBmsy i enlighet med art 2.2 i basförordningen för fiske. Planen föreslår 
endast så kallad ”minimum spawning biomass” för några av de berörda populationenra. Men denna 
term finns inte ens nämnd i CFP och motsvarar i vilket fall som helst inte Bmsy.  

  Lämpliga processer för att implementera de olika F värdena. Dvs vilket värde ska användas när och 

hur ska prioriteringar göras mellan arterna?  

 Mekanismer och processer “for adapting to unforeseen changes in the scientific advice”, både vad 

gäller F and SSB  

Dessa tillkortakommanden måste lyftas och förbättras.  

 
Årliga förändringar av kvoter 
En del av framgången med den förra torskplanen och en del av fördelen med fleråriga planer för yrkesfiskarna 
är att det fanns en max +/- 15 % upp- och nedgång i kvoterna per år. Det senaste årets vetenskapliga råd är 
alltid det mest osäkra. Stora skillnader i kvoter gör det också svårt både för yrkesfiskare och handelskedjan att 
planera för sin verksamhet. Föreningen skulle därför gärna se att planen innehöll en sådan formulering. 
Samtidigt måste det givetvis finnas en möjlighet till nödbroms om läget är akut.   
 

 
Stockholm den 7 jan 2015 
Naturskyddsföreningen 
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ordförande     Ellen Bruno 
      sakkunnig marina ekosystem och fiske 

 
  

 


