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Det är inte bara gifter och 
övergödning som hotar 
Östersjön. Det största hotet 
utgörs kanske av utrotningen av 
torsken.  
   Eftersom torsken är den fisk som 
är högst upp i näringskedjan så 
kollapsar hela ekosystemet när den 
dör ut. Detta får ytterst allvarliga 
konsekvenser för såväl vattenmiljö 
som djurliv i vårt innanhav. Men 
vi kan reparera en hel del av de 
redan uppkomna skadorna om vi 
agerar nu och behandlar 
utfiskningen av torsk som en 
miljöfråga. Idag är det fortfarande 
inte en tillräckligt prioriterad fråga 
för makthavare och politiker. 
 
Bakgrund 
Som kulturjournalist med ett starkt 
miljöengagemang skrev Isabella 
Lövin (bland andra) i början på 
90-talet i sin veckospalt i 
Expressen om miljögifter och 
genom påtryckningarna från den 
alltmer informerade allmänheten 
så skedde flera positiva 
förändringar. Tvättmedel började 
bli miljövänligare, det togs fram 
alternativ till klorblekt papper och 
det första freonfria kylskåpet 
uppfanns på mycket kort tid efter 
en provokativ insats från 
Greenpeace. Konsumentmakten 
var något att räkna med. Så 
småningom hamnade hon på 
tidningen Allt om Mat samtidigt 
som det var valår och miljöpartiet 
ställde krav på att förbjuda 
torskfisket i Östersjön. Detta blev 
ett uppvaknande. Hittills hade man 
mest hört talas om övergödning 
och andra föroreningar. Att det 
fanns ett överfiske som skulle hota 
havet var nytt för de flesta. Lövin 
bestämde sig för att ta reda på mer 
och efter att ha förvärvat 
skrämmande insikter och nyttiga 
kunskaper från såväl forskare som 

politiker så skrev hon boken ”Tyst 
hav”.  
 
Politik och överfiske 
Eftersom socialdemokraterna 
behövde miljöpartiets stöd för ett 
regeringssamarbete så godtog de 
kravet på att stoppa torskfisket 
efter att fiskeriverket fått utreda 
frågan. Alla var överens. Såväl 
regeringen som fiskeriverket och 
naturvårdsverket hade tillgång till 
samma odiskutabla fakta – 
torskbestånden var akut hotade 
och ett stopp skulle ge 
återhämtning inom några år. 
Åtminstone trodde man att 
Östersjön och Kattegatt kunde 
återhämta sig. Skagerack var man 
mer pessimistisk inför – där var 
torsken redan försvunnen. 
Socialdemokraterna lade upp en 
plan där även fiskarna skulle 
kompenseras för deras minskade 
inkomster. Då förbjöd EU-
kommissionen Sverige att anta ett 
nationellt fiskestopp pga 
gemensam fiskeripolitik och man 
ansåg att de svenska fiskarna 
diskriminerades. Efter detta blev 
allt tyst. 
    Lövin började undersöka saken 
vidare och fann till sin förvåning 
att total enighet rådde bland de 
främsta experterna på området. 
Dessa forskare är anställda av 
fiskeriverket och en del ingår i 
Internationella 
Havsforskningsrådet med 
representanter från de 
nordatlantiska länderna och 
Norden. Man hade beräknat att de 
två torskbestånden i Östersjön var 
kraftigt decimerade och att det 
östra beståndet riskerade kollaps 
om fisket fortsatte på samma nivå. 
En miniminivå på beståndets 
storlek för att undvika 
överfiskning angavs till 240 000 
ton. 2003 antogs en 
återhämtningsplan som skulle se 

till att just den gränsen inte 
underskreds. Detta skulle ske med 
hjälp av selektiva fiskeredskap 
samt fiskestopp några månader 
sommartid varje år.  
   2001 räknade man till endast 
100 000 ton torsk inom samma 
bestånd. Nu fick man justera 
siffrorna till en miniminivå på 160 
000 ton, som är det värde under 
vilket man inte bör gå om man vill 
undvika en total kollaps av 
bestånden. Idag har vi endast 80 
000 ton torsk kvar av beståndet i 
Östersjön. Varför händer inget? 
 
Lärdomar av Kanada 
1992 stoppade Kanadensiska 
myndigheter torskfisket helt efter 
många års överfiske. Det från 
början torskrika vattnet utanför 
Grand Banks, Newfoundland, 
hade år efter år utsatts för ett 
makalöst rovfiske. Från att ha varit 
ett hav som formligen kokade av 
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fisk hämtade man årligen upp 800 
000 ton så bestånden minskade till 
300 000 ton på 80-talet och till 2 
000 ton 1992. Då först satte man 
stopp. Torsken där har aldrig 
återhämtat sig. Idag tjänar fiskarna 
bra på att fiska hummer – det djur 
som tog över i det obalanserade 
ekosystemet som följde. Vem 
tjänar på att fiska slut på torsken i 
Sverige? De som fiskar sill som 
används till djurfoder? 
 
Kollapsande ekosystem 
Ekosystemen beskriver hur allt liv 
hänger ihop och är beroende av 
varandra. När en viktig länk i 
kedjan brister så faller allt 
samman. Torsken är högsta 
rovfisken i Östersjön. Torsk äter 
sill (strömming) och skarpsill. När 
torsken minskar i antal ökar 
sillbestånden och breder ut sig på 
nya områden där de tidigare inte 
funnits. Konkurrensen om föda – 
djurplankton – ökar. Bristen på 
djurplankton leder till att mängden 
växtplankton ökar. Därmed ökar 
också algblomningen.  
   Flera andra allvarliga 
konsekvenser ses. Sälar och 
sillgrisslor blir allt magrare och 
svälter då deras föda utgörs av 
sillen som också svälter och inte 
ger samma näring längre. 
Gäddyngel och aborryngel svälter 
ihjäl pga brist på djurplankton och 
för att de själva blir föda åt de 
stora svältande sillbestånden. 
Akuta bristsjukdomar (B-vitamin) 
drabbar såväl fiskbestånd som 
sjöfågel och kan troligen relateras 
till överfisket som rubbat 
ekobalansen i havet.   Gulorna i 
trutars och ejdrars ägg är blekare 
idag än 70-talet på grund av brist 
på antaxantin, den antioxidant som 
gör laxens kött rött.  
   Det kan tyckas vara 
komplicerade samband, men 
genom att man konsekvent har 
underskattat beståndens storlek 
som en viktig faktor för att 
upprätthålla en god havsekologi 
och bara tittat på miljögifter så är 
läget mer än akut. Här gäller 
faktiskt att kvantitet ger kvalitet. 
Och att försöka komma åt 
problemet genom att överfiska 
sillen istället skulle bara leda till 

ännu en miljökatastrof. Boten får 
inte vara värre än soten!  
 
Nuläget 
Det finns ett lekområde kvar i 
Östersjön där botten inte är död. 
Det finns inga marginaler för hur 
mycket salthalten kan förändras i 
vårt speciella bräckta innanhav för 
att torskynglen ska kunna 
överleva. 2008 års fiskekvot av 
torsk är 50 000 ton, vilket är en 
otroligt hög kvot med tanke på hur 
lite torsk som finns kvar i 
Östersjön. Det finns inga 
marginaler där heller. En torsk kan 
bli upp till 40 år gammal och 
mycket, mycket större än de små 
fiskar som vi tar upp idag. Ibland 
är de inte ens könsmogna när de 
fiskas och har alltså inte kunnat ge 
upphov till nya fiskar. Vid senare 
mätningar av bestånden fanns på 
vissa ställen i Östersjön endast ett 
fåtal individer över 1 år.  
   Västerhavet är ännu värre 
drabbat där många kustnära 
bestånd redan har utrotats helt och 
kommer inte tillbaka. De torskar 
man kan fånga längs kusten är 
Nordsjötorsk som simmat in och 
söker föda. Ekosystemen är 
rubbade på grund av överfisket. 
Fiskar, fåglar och sälar svälter 
ihjäl. Vi har passerat alla gränser 
för det tillåtna och att fortsätta 
torskfisket är inte etiskt 
försvarbart. 
 
Framtiden 
Det som krävs är ett totalstopp på 
torskfisket nu. Bara då kan vi ge 
torsken en chans att återhämta sig 
och på några års sikt börja fiska 
torsk igen med metoder förenliga 
med ekologiskt hållbar utveckling. 
Det i sin tur skulle förhoppnings-
vis generera positiva effekter på 
resten av ekosystemet i havet. Här 
gäller det att ta tillbaka 
konsumentmakten och ställa 
politikerna till svars.  
   Brian Tobin som var fiskeri-
minister i Kanada, höll 1994 ett tal 
till forskarna där han ansåg att det 
som skett i Newfoundland varken 
var en olycka eller ett mysterium. 
Han menade att man hade gått 
med öppna ögon rakt mot 
katastrofen pga bristande hänsyn 
och omdöme och att man inte hade 

agerat etiskt försvarbart. Han 
hoppades att man kunde enas om 
att förhindra ett upprepande av 
den miljökatastrofen till varje pris.  
   Översatt till svenska 
förhållanden borde det vara ett 
mycket billigt pris, att ekonomiskt 
kompensera några hundra 
yrkesfiskare jämfört med att låta 
framtida generationer betala för en 
kollapsad Östersjö där man varken 
kan fiska, simma i eller dricka av 
vattnet.   

Anna Spencer 
Läkare för Miljön 
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