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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport har varit att redogöra för och analysera gällande rätt på internationell 

nivå, EU-nivå och nationell nivå och att undersöka de styrmedel som verkar för att motverka 

överfiske. Uppsatsens utgångspunkt har varit att den biologiska mångfalden ska främjas i en-

lighet med CBD. Det övergripande syftet har varit att undersöka om det förekommer sådana 

brister som motverkar att konventionens mål uppfylls och att identifiera vilka styrmedel som 

saknas i dagsläget. En rättsvetenskaplig och jämförande metod har använts. Materialet har 

främst införskaffats från rättskällor såsom författningar, förarbeten, doktrin samt praxis när 

detta varit relevant, men även webbaserad information från relevanta myndigheter och organi-

sationer. Havet är en unik resurs genom att dess tillgångar typiskt sett är allmänna, vilket kräver 

styrmedel som skapar incitament till att vårda havets resurser väl och därmed förhindra att all-

männingarnas tragedi uppstår. Resultatet visade att förbättringar har skett sedan EU:s gemen-

samma fiskeripolitik reformerades 2014, men att det ännu finns förbättringsområden.  
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1 Introduktion 
I den klassiska artikeln ”the tragedy of the commons” myntade Garrett Hardin, professor i hu-

manekologi, begreppet allmänningarnas tragedi. Allmänningarnas tragedi illustrerar den pro-

blematik som uppstår när människor har fri tillgång till en resurs. I artikeln använder sig Hardin 

av exemplet med flera boskapsägare som gemensamt nyttjar en betesmark. I denna situation är 

det självklart att varje boskapsägare kommer vilja nyttja marken så mycket som möjligt, ef-

tersom människan som rationell varelse kommer att välja att agera på ett sätt som maximerar 

den egna nyttan. Nyttan av ett extra djur tillkommer nämligen boskapsägaren ensam, medan 

kostnaden för det extra djuret, i form av belastning på betesmarken delas av alla boskapsägare 

som brukar marken. Om betesmarken är fri, dvs. utan kostnader för individen, kommer männi-

skans nyttomaximering således att leda till att marken blir överbetad och förstörd.1 

Tragedin kan alltså uppstå även när det gäller fiske; världens hav är, typiskt sett, en fri resurs 

och detta gäller även fisket. Överfiske kan alltså förklaras av allmänningarnas tragedi; en fis-

kare, vars inkomst helt beror på fångsten av fisk kommer sannolikt att fiska så mycket som 

möjligt. Trots att överfiske på sikt är minst ekonomiskt fördelaktigt för alla fiskare och rent av 

riskerar att försätta dem i en situation där de inte alls kan försörja sig så fortsätter det eftersom 

kostnaden i form av utarmning av resurserna inte finns med i beräkningen för den enskilde. Ett 

sätt att minska risken för att allmänningarnas tragedi uppstår är alltså att göra resursen mindre 

fri.2 

Biologisk mångfald är ett begrepp som beskriver den genetiska variationen inom en art, mellan 

olika arter och mellan olika naturtyper. Världens biologiska mångfald går idag förlorad i snabb 

takt, vilken innebär en förlust av arter, populationer och ekosystem.3 Ett mycket omfattande hot 

mot den biologiska mångfalden är överexploatering. Ett exempel på överexploatering är över-

fiske, vilket denna uppsats kommer behandla. Den totala konsumtionen av fisk har ökat dras-

tiskt i världen och nästan fördubblats sedan 1960-talets början. Detta har lett till att många fisk-

bestånd är hårt drabbade.4  

Överfiske definieras som ett fångstuttag av fisk som överskrider den naturliga produktionen 

och därmed resulterar i minskade fiskbestånd. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisat-

ion (FAO) så är ungefär 30 procent av världens kommersiellt utnyttjade havsresurser maximalt 

utnyttjade eller överfiskade.5 

Konventionen om biologisk mångfald (CBD) undertecknades år 1992 vid FN:s konferens om 

miljö och utveckling och trädde i kraft året därefter.6 Nagoya-planen är en strategisk plan med 

20 delmål som antogs år 2010 för konventionen, de så kallade Aichimålen. Målen har till syfte 

att uppfylla konventionen och behandlar perioden 2011–2020.7 Mål nummer 3 handlar om 

skadliga subventioner och incitament för den biologiska mångfalden. Dessa ska ha avskaffats 

eller förändrats senast år 2020 så att de negativa effekterna de bidragit till minimeras. Andra 

                                                           
1 Hardin. The tragedy of the commons 
2 Lövin, s. 65 
3 Centrum för biologisk mångfald. Biologisk mångfald, s. 1 
4 Nationalencyklopedin. Överfiske  
5 FAO. The state of world fisheries and aquaculture, s.1  
6 CDB. From conception to implementation, s. 2 
7 WWF. Nagoyamålen och Sverige, s. 3 
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positiva incitament för hållbart nyttjande och bevarande av den biologiska mångfalden ska istäl-

let ha införts och utvecklats i enlighet med CBD och övriga relevanta internationella åtaganden. 

Detta med beaktande av nationella socioekonomiska omständigheter.8 

Mål nummer 6 behandlar bevarandet av fiskbestånd och inrättandet av återhämtningsplaner för 

hotade arter. Målet fastslår att senast år 2020 ska samtliga fiskar, ryggradsdjur och vattenväxter 

hanteras hållbart. Hanteringen ska vara laglig och ett ekosystembaserat tillvägagångssätt ska 

tillämpas. Överfiske ska undvikas och för hotade arter ska åtgärder och återhämtningsplaner 

finnas på plats. Fisket ska inte ha någon negativ effekt på utarmade arter eller utsatta ekosystem, 

utan det ska bedrivas på ett sätt som garanterar att ekosystem och arter inte skadas.9 

Inom EU så regleras fiske genom den gemensamma fiskeripolitiken. Den senaste reformen av 

den nya gemensamma fiskeripolitiken trädde i kraft 2014. Syftet är att skapa ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt hållbart fiske. Grundbultarna och målet med politiken är att fiskbestån-

det ska få en chans att återhämta sig, att man succesivt ska sluta kasta fisk överbord och att 

starka fiskenäringen.10 Varje år bestämmer EU vilka fiskekvoter som ska gälla och sedan för-

delar medlemsländerna de nationella kvoterna. En annan viktig komponent i den nya politiken 

är landningsskyldigheten som innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas 

ombord och föras i hamn.11  

Målsättningar om maximal hållbar avkastning (MSY) har förts in i politiken tillsammans med 

målet om att fiskbestånden ska få en chans till återhämtning och därmed växa till nivåer som 

ligger över MSY till år 2015, men allra senast 2020.12 Målsättningarna har dock ännu inte upp-

nåtts, då alla fiskbestånd inte förvaltas i nivå med MSY. År 2018 förvaltas totalt 53 fiskbestånd 

i nivå med MSY, vilket innebär en ökning med nio fiskbestånd sedan år 2017. Inom EU betrak-

tas 2018 som ett avgörande år på området, då krafttag tagits för att fullt ut genomföra den ge-

mensamma fiskeripolitiken. Det har även fattats beslut om ett 3 månader långt förbud av ålfiske 

till följd av ålens kritiska tillstånd.13 

Miljömärkning av fisk är ett sätt att informera konsumenter om vilka fiskprodukter som produ-

cerats på ett hållbart sätt. Syftet är att bidra till ett mer levande hav och att förhindra utarmning 

av fiskbestånd. De vanligaste miljömärkningarna för fiskprodukter idag är Marine Stewardship 

Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC) och KRAV. Inom EU finns det i 

dagsläget inga gemensamma bestämmelser om miljömärkning av fisk.14 

1.1 Syfte  

Uppsatsens utgångspunkt är att den biologiska mångfalden ska bevaras som ett led i främjandet 

av en hållbar utveckling, i enlighet med CBD. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

hotet med överfiske har hanterats rättsligt, både på internationell nivå, EU-nivå och på nationell 

nivå. Det övergripande syftet med studien är att redogöra för och analysera gällande rätt och 

undersöka om det föreligger brister i nuvarande regleringar som förhindrar att de mål som upp-

ställts för bevarande av den biologiska mångfalden uppfylls. 

Följande frågeställningar är vägledande för arbetet: 

                                                           
8 Aichi Biodiversity Targets, Target 3 
9 Ibid, Target 6 
10 Europeiska kommissionen. Havsfrågor och fiske, s. 6 
11 Havs- och vattenmyndigheten. Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015, s.17 
12 Ibid, s.12 
13 Council of the EU. Pressmeddelande 
14 Jordbruksverket. Miljömärkning av fisk 
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• Hur är det rättsliga skyddet utformat när det gäller överfiske på de olika nivåerna? 

• Råder det några brister i nuvarande regleringar? 

• Vilka rättsliga och ekonomiska styrmedel är lämpliga för att reglera överfiske? 

• Är miljömärkningar såsom MSC- certifiering ett lämpligt verktyg för att skydda våra 

hav? 

1.2 Metod 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer en rättsvetenskaplig metod användas för att identifiera 

och analysera gällande rätt. De huvudsakliga rättskällorna består av författningar, inklusive in-

ternationella konventioner och EU-rättsakter, förarbeten och praxis när detta är relevant, samt 

doktrin. Till detta kommer webbaserad information från relevanta myndigheter och organisat-

ioner. En jämförande metod kommer användas när olika styrmedel studeras, för att undersöka 

verktygens olika effekter.  

[Nyckelord: Överfiske, fiskeripolitik, fishery policies, individuella överförbara kvoter, ITQ, 

eco-certification, miljömärkning, MSC- certification.] 

1.3 Avgränsning 

I uppsatsen behandlas inte fritidsfiske, utan arbetet är avgränsat till att behandla de rättsliga 

förutsättningarna för yrkesfiske. 

  



 

7 
 

2 Överfiske  
Idag är de flesta forskare överens om att överfiske är ett av de största hoten mot våra hav.15 

Överfisket har lett till skadade fiskbestånd, osäkra fångster och en fiskenäring som är ekono-

miskt sårbar. Att fångsterna inte är optimala har i sin tur lett till ett alltmer intensivt fiske. De 

fiskbestånd som överfiskas består ofta av mindre fiskar som har ett lågt värde för fiskare. Dessa 

fiskar kastas vanligen tillbaka, på grund av det låga värdet eller för att de är under minsta tillåtna 

storlek.16 

Nästan hälften av den globala fiskproduktionen består idag av odlad fisk, med Norge och Chile 

som de största producenterna. I de trånga livsutrymmena koncentreras foderrester och fiskex-

krementer till vissa områden vilket leder till bottenförändringar. Olagligt fiske är utbrett och 

omsätter stora summor. Revfiske där dynamit och cyanid används förekommer också, vilket 

leder till skadade korallrev.17  

Ett flertal faktorer har lett till ökad fångstkapacitet. Exempelvis mer eller mindre oreglerat fiske, 

en växande marknad för fiskprodukter, större fiskefartyg och förbättrad teknik. Världens fiske-

flottor har idag en hög kapacitet att fånga fisk vilket också är av betydelse. Överfisket beror på 

faktorer såsom bristande politisk vilja, subventioner och att det länge rått avsaknad av begräns-

ningar som anpassar fångstkapaciteten till en sådan nivå som inte utarmar fiskbeståndet.18 

2.1 Ett hot mot biologisk mångfald 

Det kommersiella fisket är även ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.19 De 

fiskarter som har en sen könsmognad och låg reproduktionstakt drabbas allra hårdast, häribland 

arter som rockor, hajar och tonfisk. Överfiskningen har bland annat påverkat nedgången av 

norsk vårlekande sill i norska havet, bottenfiskar som torsk i Nordsjön och Östersjön, antark-

tiska fiskar och tonfisk. Beräkningar visar att bestånden av kolja, torsk, flundra och tonfisk i 

Nordatlanten har minskat drastiskt sedan år 1900 och idag finns därför enbart en sjättedel av 

bestånden kvar. De mest utsatta arterna i Nordsjön är torsk, makrill och sill, men även arter som 

rödspätta, kolja och tunga är hotade. På västkusten har en kollaps av beståndet skett, men torsk-

fisket fortsätter samtidigt som bara 1 procent av torsken uppnår könsmogen ålder.20 

Fiske med bottentrålning har negativa effekter på bottenfauna. Bottentrålning påverkar habitat-

bildande arter såsom större koralldjur, bidrar till ökad sedimentation och störda bottnar. I 

svenska vatten är idag 34 ryggradslösa arter rödlistade. Arternas minskning anses till största 

delen bero på bottentrålning. Antalet bottenlevande djur som påverkas av fiske med bottentrål 

anses dock vara mer utbrett än så, men det råder ännu kunskapsbrist när det gäller alla arters 

status. Antalet rödlistade djur i marin miljö bedöms dock som högre än i alla andra livsmiljöer, 

med fiske och bottentrålning som de två huvudorsakerna.21 

Denna nedåtgående trend i fiskbestånden märks inte bara i svenska vatten. Utanför Afrikas 

västkust har en minskning på 80 procent av fångstmängden skett på 25 år. Om man jämför 

                                                           
15 Havsmiljöinstitutet. Överfiske - en miljöfarlig aktivitet, s.3 
16 Europeiska kommissionen. Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – principen om maximalt hållbart 

uttag, s. 1 
17 Nationalencyklopedin. Överfiske  
18 Ibid, Överfiskning 
19 Havsmiljöinstitutet. Överfiske - en miljöfarlig aktivitet, s.9 
20 Nationalencyklopedin. Överfiskning 
21 Havsmiljöinstitutet. Överfiske - en miljöfarlig aktivitet, s.9 
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världsbeståndet av gulfenad tonfisk med 1960-talets nivå, så kvarstår enbart 5 procent. Av ålen 

så återstår enbart 1 procent av det ursprungliga beståndet.22 

2.2 Påverkan på ekosystem 

Överfiske har även en påverkan på ekosystem, genom att bidra till att ekosystem förändras. När 

vattnet i ett marint ekosystem förorenas eller förändras så påverkas habitat och arter och det är 

därmed inte bara den art som fångas som påverkas, utan även andra arter inom ett ekosystem. 

De arter som fångas är kopplade till andra arter i ekosystemet såsom andra fiskarter, fåglar och 

alger. Fångst av fiskarter som är toppredatorer leder därför till att balansen i ekosystemet rubb-

bas, vilket har en effekt på hela näringsväven. Rubbningen leder till en nedsatt bäringsförmåga, 

vilket exempelvis kan leda till övergödning.23 

Bifångster och fiskemetoder som bottentrålning kan också skada ekosystem. Fisket kan också 

indirekt påverka ekosystem genom att bidra till att vattnets kemiska status förändras. En sådan 

förändring kan leda till att balansen av näringsämnen i vattnet rubbas. Fiskarter är således en 

viktig komponent av ett större ekosystem och fiske är en av de aktiviteter som kan påverka ett 

ekosystems balans, vilket gör att det finns ett särskilt behov av miljöhänsyn vid fiske. Det finns 

även ett särskilt behov av ökad miljöhänsyn i detta hänseende eftersom vissa fiskarter migre-

rar.24 

Det finns inga garantier att en fredning efter en lång tids överfiske leder till att fiskbestånden 

återhämtar sig. Två exempel på detta är Grand Banks i Kanada och Georges Bank i USA, där 

ingen återhämtning skett av torsken som ursprungligen fanns i överflöd. En ökning har däremot 

skett av arter som kolja, plattfisk och musslor. Det finns således ingen garanti att ett ekosystem 

lyckas återhämta sig, då naturen kan välja att skapa en ny balans i systemet genom att andra 

arter tar över. Ur ett ekosystemperpektiv är detta oroande då tecken finns på att överfisket leder 

till att de största däggdjuren utrotas från havet. Efter att nästan ha gjort slut på valarna, som är 

de största däggdjuren i havet, så hotas nu de näststörsta däggdjuren, arter som tonfisk, hajar, 

torsk och lax. Efter dessa följer stimfiskar och skaldjur och därefter finns inget annat än plank-

ton och maneter kvar. Redan idag förekommer fiske av maneter i Australien och USA som 

sedan exporteras till Japan.25 

  

                                                           
22 Nationalencyklopedin. Överfiskning 
23 Michanek och Christiernsson. Adaptive Management of EU Marine Ecosystems – About Time to Include 

Fishery s. 203 
24 Ibid. Migration innebär att vissa fiskarter vandrar regelbundet. För mer om fiskvandring se exempelvis 

https://www.havochvatten.se/download/18.5f66a4e81416b5e51f73111/1383209282318/rapport-hav-2013-11-

fiskvandring.pdf 
25 Lövin, s. 194 
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3 Rättsligt skydd mot överfiske 

3.1 Internationell nivå 

FN:s havsrättskonvention betraktas ofta som havets grundlag. Lagen omfattar det mesta som 

rör havet, däribland fiske. År 1982 öppnades konventionen för påskrifter och den trädde i kraft 

år 1994 efter att 60 länder anslutit sig. I och med konventionen infördes regler om gränsdrag-

ningar. När det gäller fiske så får en kuststats suveräna rättigheter utövas inom ramen för en 

ekonomisk zon som sträcker sig upp till 200 nautiska mil från en baslinje. Anledningen till att 

dessa regler infördes var för att få stopp på olika konflikter, bland annat konflikter gällande 

fiskerättigheter. Målet var att skapa en balans mellan kuststaters rätt att kontrollera verksam-

heter i deras kustnära områden, samtidigt som alla staters rätt att utnyttja fria havet inte skulle 

begränsas i onödig utsträckning. Konventionen innehåller även omfattande bestämmelser till 

skydd för den marina miljön.26 

Med förorening av den marina miljön ingår fiske som en faktor.27 Om utländska fartyg vid 

genomfart bedriver fiske så anses de störa ett territoriumhav.28 Medborgare i kuststater och 

andra stater som bedriver fiske i en region med långvandrande arter ska samarbeta för att sä-

kerställa bevarandet av dessa arter. Samarbetet ska ske direkt eller via behöriga internationella 

organisationer.29 

En problematik som uppstått är att EU lyckats skaffa sig fiskerätter även i länder som redan har 

överfiskade vatten. Världens rika fiskeflottor har idag köpt sig in i de fattigare ländernas fiske-

vatten. Detta trots att FN:s havsrättskonventionen föreskriver att detta är tillåtet enbart om det 

finns ett överskott av fisk på platsen.30 

3.1.1 FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har infört en uppförandekod för ansvarsfullt 

fiske. Den antogs av 170 av FAO:s medlemsländer år 1995 och är en global överenskommelse 

med syfte att säkra den hållbara utvecklingen inom fiske- och vattenbruksindustrin. Fiske är en 

viktig matkälla som ger människor världen över inkomst och arbetstillfällen. Att de människor 

som idag är involverade i fiskeindustrin ansvarar för fisket på ett hållbart sätt är av yttersta 

betydelse för att framtida generationer ska kunna ta del av fisket. Länders politik kring fiske 

och fiskeverksamheter måste utformas på ett vis som innebär att maximala kvoten för att säker-

ställa ett hållbart fiske inte överstigs. Genom att uppfylla detta, säkras att fisket är en naturresurs 

som även i fortsättningen kan ge en tryggad livsmedelsförsörjning.31 

3.1.2 Fiskbeståndsavtalet 

Under havsrättskonventionen finns avtalet om bevarande och förvaltning av gränsöverskri-

dande och långvandrande fiskbestånd, även kallat fiskbeståndsavtalet. Avtalet tillkom för att 

förbättra de brister som fanns i det redan existerande regelverket. Det undertecknades 1995 och 

trädde sedan i kraft 2001 och är antaget av FN:s generalförsamling. Avtalet har till syfte att 

motverka överutnyttjande av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd. Målsätt-

ningen är att säkerställa ett hållbart nyttjande av fiskbestånd och de arter som rör sig mellan 

                                                           
26 Globalis. FN:s havsrättskonvention 
27 FN:s havsrättskonvention. Art. 1 p. 4 
28 Ibid. Art. 19. p. i 
29 Ibid. Art. 65. p.1 
30 Nationalencyklopedin. Överfiske  
31 FAO:s uppförandekod för ansvarfullt fiske 
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länders ekonomiska zoner. Exempel på gränsöverskridande och långvandrande fiskar är tonfisk 

och svärdfisk. 

Fiskbeståndavtalet utvecklar den internationella havsrättens regler i många avseenden. Staterna 

gjordes i och med avtalet skyldiga att samarbeta när det gäller förvaltningen av gränsöverskri-

dande bestånd. Avtalet innehåller särskilda regler om hur samarbetet ska ske inom ramen för 

regionala fiskeriorganisationer.32 

3.1.3 Gdansk-konventionen 

Gdansk-konventionen avser fisket och bevarande av de levande tillgångarna som finns i Öster-

sjön och bälten. Parterna till konventionen är skyldiga att genomföra projekt som har till syfte 

att bevara och skapa tillväxt av levande resurser. Syftet med konventionen är att skapa ett sam-

arbete mellan parterna där man arbetar för att uppnå optimal avkastning från de levande resur-

serna.33 

En internationell fiskerikommission för Östersjön upprättades i och med att konventionen an-

togs.34 Dess syfte är att samla in, analysera och sprida data om de levande resurserna och fisket 

i regionen och att utarbeta förslag för att samordna vetenskaplig forskning och lämna rekom-

mendationer till parterna som utgår från forskningen.35 Rekommendationerna ska omfatta re-

glering av exempelvis fiskens storlek, fiskeredskap, förbättring och ökning av marina resurser 

och total tillåten fångst.36 

3.2 EU-nivå 

På EU-området återfinns ett flertal rättsakter som behandlar fisket. I det följande redogörs för 

de mest relevanta akterna kopplade till fisket. 

3.2.1 Den gemensamma fiskeripolitiken  

Den senaste reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik trädde i kraft 2014 genom förordning 

(EU) nr 1380/2013 om nya gemensamma fiskeripolitiken. Enligt den nya förordningen innebär 

ett hållbart fiske att inte fiska mer än vad fiskbeståndet klarar av, vilket på sikt även antas leda 

till större fångster. Andra mål är att hjälpa mindre aktörer och att lyfta fram fiskodlingsindustrin 

som ett gott komplement till det regelmässiga fisket.  

Samma hållbarhetsregler som råder på hemmaplan ska gälla för de fiskare som fiskar utanför 

EU:s vatten. Ett sådant fiske som inte riskerar att skada den lokala fiskeflottan ska bedrivas och 

de vetenskapliga fastställda begränsningarna ska gälla även utanför EU. Ett utförligt vetenskap-

ligt underlag ska arbetas fram av EU-länderna när det gäller fiskbestånd och påverkan av fisket 

i olika havsområden. Det ska även ske ett utbyte av information länderna emellan.37  

För att de marina resurserna ska kunna nyttjas hållbart bör nyttjandet bygga på en försiktighets-

ansats. Försiktighetsansatsen kan avledas från försiktighetsprincipen i fördraget om Europeiska 

                                                           
32 Havs- och vattenmyndigheten. Skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande bestånd  
33 Gdansk-konventionen. Art. 1 
34 Ibid. Art. 5 
35 Ibid. Art. 9 
36 Ibid. Art. 10 
37 Europeiska kommissionen. Havsfrågor och fiske, s. 6 
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unionens funktionssätt, artikel 191.2.38 och ska beakta vetenskapliga rön. 39 I förarbeten till för-

ordningen framgår att medlemsländerna ska kunna ge yrkesfiskare som bedriver fiske på ett 

hållbart sätt företräde till fiskeresurserna.40 

Den nya fiskeripolitiken ger medlemsländerna större nationellt och regionalt inflytande.41 I den 

nya fiskeripolitiken vill man undvika den tidigare detaljregleringen på unionsnivå och istället 

göra det möjligt för medlemsstaterna att anpassa reglerna till ländernas individuella förutsätt-

ningar. Ramverket ska därmed kompletteras på regional nivå i samråd med andra medlemslän-

der som kan komma att beröras. Konsultation ska även ske med rådgivande nämnder.42 Av 

förordningen framgår även att medlemsstaterna får införa ett system med överlåtbara nyttjan-

derätter. Medlemsstater med ett sådant system ska se till att införa register över sina överlåtbara 

fiskenyttjanderätter.43 Beslut bör fattas i enlighet med tillgänglig vetenskaplig rådgivning och 

ur ett långsiktigt perspektiv.44  

Redan på 90-talet anslöt sig EU och dess medlemsstater till principen maximal hållbar avkast-

ning (MSY) genom Havsrättskonventionen. Länder som USA och Australien har redan vidtagit 

sådana åtgärder samtidigt som EU, trots anslutningen, en lång tid har legat i efterkant. I och 

med den nya gemensamma fiskeripolitiken så infördes MSY som en central del. MSY är en 

slags beräkning av hur stort fångstuttag som kan ske utan att fiskbestånd skadas. Principen om 

MSY har till syfte att förhindra att överfiskning sker på alltför små fiskbestånd och på så vis 

även ge bestånden en chans att återhämta sig. På sikt antas detta kunna leda till större fångster 

och ökade inkomster för fiskenäringen. Även fiskarna kommer härigenom att bli större och 

därmed kunna inbringa ett högre pris.  

Ett sätt att genomföra MSY-principen är genom att anta fleråriga planer för fiskeuttag. I dessa 

planer bör nivån enligt kommissionen placeras så att den ger fiskbestånden en chans att åter-

hämta sig.45 Olika förordningar som har till syfte att bidra till återhämtning av hotade arter har 

upprättats. Häribland förordning (EU) 2016/1139, som är en flerårig plan för bestånden av 

torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön, samt förordning (EG) nr 1342/2008 som reglerar 

torsk i Västerhavet och förordning (EG) nr 1100/2007 som reglerar ål.46 

I den gemensamma fiskeripolitiken återfinns även bestämmelser om total tillåten fångst (TAC). 

Fiskekvoterna begränsar hur stor fångst som får bedrivas och bestäms för sådana arter som har 

ett högt kommersiellt värde. De förslag på fiskekvoter som kommissionen tar fram ska bygga 

på vetenskapliga råd om de aktuella fiskbeståndens tillstånd. Rådgivande organ i detta hänse-

ende är Internationella havsforskningsrådet (ICES) och Vetenskapliga, tekniska och ekono-

miska kommittén för fiskerinäringen. (STECF).  

Kvoterna bestäms årligen för majoriteten av fiskbestånd av fiskeriministrarna i rådet. I de fall 

där bestånd förvaltas tillsammans med andra länder utanför EU så ska kvoterna bestämmas i 

samråd med dessa länder. Den totalt tillåtna fångstmängden i ett land, de nationella kvoterna, 

                                                           
38 Art. 191. 2 första stycket i fördraget föreskriver att miljöpolitiken inom EU ska syfta till en hög skyddsnivå 

och bygga på försiktighetsprincipen. Förebyggande åtgärder bör vidtas, miljöförstöring bör hejdas och principen 

om att förorenaren betalar ska gälla. 
39 Förordning (EU) nr 1380/2013. Preamble, p. 10 
40 Förordning (EU) nr 1380/2013. Preamble, p. 33 
41 Europeiska kommissionen. Den gemensamma fiskeripolitiken 
42 Hav och vattenmyndigheten. Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015, s. 17 
43 Förordning (EU) nr 1380/2013, art. 21 
44 Ibid. Preamble, p. 14 
45 Europeiska kommissionen. Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – principen om maximalt hållbart 

uttag, s. 1 
46 Havs- och vattenmyndigheten. Lagstiftning om yrkesfisket 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:248:0017:0023:SV:PDF
https://ec.europa.eu/fisheries/partners/stecf
https://ec.europa.eu/fisheries/partners/stecf
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beslutas genom årliga förordningar från EU. Inom EU så fördelas fiskekvoterna mellan med-

lemsländerna genom nationella kvoter. Kvoterna kan sedan bytas mellan EU-länderna. När 

kvoterna till fiskare fördelas på nationell nivå ska objektiva kriterier tillämpas och länderna är 

skyldiga att säkerställa att kvoterna inte överskrids. När en kvot för en specifik fiskart är utnytt-

jad så är landet skyldigt att förbjuda fiske av den arten.47 

För att kunna fastställa nivåerna för MSY så krävs, som nämnts ovan, att dessa utformas utifrån 

vetenskapliga belägg. För att kunna uppfylla detta är även landningsskyldigheten en särskilt 

viktig komponent i den nya fiskeripolitiken. Införandet av landningsskyldigheten påbörjades 

2015 för ett antal av EU:s kvoterade arter och innebär att all fisk som fångas och landas inom 

EU ska tas ombord och föras i hamn. Kommersiella arter som fångas ska registreras av fiskare. 

De som är under minsta referensstorlek för bevarande får inte säljas. Syftet är att minska antalet 

fiskar som kastas överbord och därmed skynda på utvecklingen mot ett selektivt fiske.48 De 

arter som fångas ska även dokumenteras i en loggbok och sedan dras av från kvoterna. Även 

sådana fångster som är under minsta referensstorlek för bevarande ska landas.49 

I och med den nya gemensamma fiskeripolitiken så har en ny fond för att verkställa den nya 

politiken inrättats för perioden 2014- 2020. Trycket på fiskbestånden ska lättas för att de ska få 

en chans att återhämta sig och de som är beroende av fiskenäringen måste under tiden hitta 

alternativa inkomstkällor. Fonden kommer att ge stöd till fiskare i syfte att bland annat åstad-

komma en modernisering av fiskemetoder. Fonden kan vidare användas för att främja en över-

gång till användning av selektiva redskap, förbättrad statistikinsamling och ett bättre kontroll-

program.50 

3.2.2 EU:s kontrollsystem för fiske  

För att effektivitet av den gemensamma fiskeripolitiken ska uppnås och för att säkerställa att 

politiken följs i praktiken har förordning (EG) nr 1224/2009 om ett kontrollsystem för fisket in-

förts. De viktigaste punkterna i kontrollsystemet är att: 

- säkerställa att den mängd fisk som fångas är tillåten 

- nödvändig information för att hantera fiskemöjligheter samlas in 

- EU-ländernas och EU-kommissionens roller klargörs 

- de uppställda reglerna tillämpas på samma sätt för alla fiskare och med samma sankt-

ioner 

- det säkerställs att fiskprodukter kan spåras och kontrolleras genom hela ledet från nätet 

till tallriken.  

Förordningen ska tillämpas på allt fiske i EU:s vatten samt för EU-fartyg och EU-medborgares 

verksamhet i annat vatten än EU-vatten. Så även när det gäller bearbetning och försäljning av 

fiskeriprodukter, fritidsfiske som rör känsliga bestånd och vattenbruksprodukters spårbarhet. 

EU-länderna är ansvariga för att genomdriva den gemensamma fiskeripolitiken. De ska bedriva 

kontroll och övervakning i hela produktionskedjan med fokus på landning, bearbetning, trans-

port och försäljning. Kommissionen kan även utföra egna oberoende inspektioner för att säker-

ställa att reglerna tillämpas korrekt av de nationella myndigheterna.51  

                                                           
47 Europeiska kommission. Fiskekvoter. 
48 Selektivt fiske innebär ett fiske där fisk av rätt art och storlek fångas, med effekten att antalet oönskade fångs-

ter kan minimeras. (https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/miljoanalys/selektivt-fiske/) 
49 Hav och vattenmyndigheten. Information om landningsskyldigheten, s. 1 
50 Europeiska kommissionen. Havsfrågor och fiske, s. 10 
51 EUR-lex. EU:s kontrollsystem för fiske 



 

13 
 

För att avskräcka medborgare i medlemsstaterna från att överträda bestämmelserna så föreskri-

ver förordningen att införandet av ett administrativt sanktionssystem i kombination med ett 

system med straffpoäng för de som innehar fisketillstånd bör ske. Tidigare har straffsystemen 

skiljt sig åt avsevärt mellan olika länder och eftersom ett otillräckligt kontroll- och sanktions-

system förhindrar att den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs anses införandet nödvändigt 

inom EU.52 Enligt förordningen bör ett system med straffpoäng gälla vid allvarliga överträdel-

ser. Om en fiskelicensinnehavare har tilldelats ett visst antal straffpoäng så bör fiskelicensen 

tillfälligt dras in. Ifall fiskelicensinnehavaren fått sin licens tillfälligt återkallad minst fem 

gånger och därefter återigen tilldelas ett visst antal straffpoäng, så bör licensen återkallas per-

manent. Medlemsstaterna bör föra ett dataregister över alla överträdelser som skett mot bestäm-

melserna i den gemensamma fiskeripolitiken.53 

Även EU-länderna riskerar sanktioner om den gemensamma fiskeripolitiken inte respekteras. 

Sanktionerna kan exempelvis innebära att länderna undanhålls stöd från europeiska havs- och 

fiskerifonden eller förbud mot fiske tills situationen är löst. Ifall länderna överskrider den till-

delade nationella kvoten (dvs. bedriver överfiske) kan en minskning av kvoterna ske nästkom-

mande år. I de fall där ett EU-land inte vidtagit de åtgärder som krävts för att lösa problemet 

kan kommissionen även ställa landet inför Europeiska unionens domstol.54  

3.2.3 EU:s gemensamma marknadsordning 

Även förordning (EU) 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och 

vattenbruksprodukter är en del av den gemensamma fiskeripolitiken och syftar därför till att 

bidra till uppnåendet av fiskeripolitikens mål.55 

Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om konsumentinformation; för att få sälja 

produkter till slutkonsumenter och storhushåll måste producenter av fiskeri- och vattenbruks-

produkter märka sina produkter med information om: 

- Artens handelsbeteckning och vetenskapligt namn; 

- Området där fisken har odlats/ fångats samt vilka redskap som har använts vid fångst av 

vildfångade arter; 

- Fisken är vildfångad eller odlad; 

- Vilka fiskeredskap som använts: 

- Fångst eller odlingsplats;   

- Produkten är upptinad och sista förbrukningsdatum (när det är lämpligt).56  

Miljömärkning av produkterna är dock frivilligt. I motiven till förordningen framgår att: 

”Användning av en miljömärkning av fiskeri- och vattenbruksprodukter, oavsett om de har sitt 

ursprung inom eller utanför unionen, gör det möjligt att tillhandahålla tydlig information om 

sådana produkters ekologiska hållbarhet. Det är därför nödvändigt att kommissionen utreder 

möjligheten att utarbeta och fastställa minimikriterier för utarbetandet av en miljömärkning av 

fiskeri- och vattenbruksprodukter på unionsnivå”.57 

Enligt förordningen skulle Europakommissionen ha överlämnat en genomförbarhetsrapport om 

möjligheten att införa ett system för miljömärkning senast 1 januari 2015 till Europaparlamentet 

                                                           
52 Förordning (EG) nr 1224/2009, Preamble p. 38 
53 Ibid. Preamble p. 40 
54 EUR-lex: EU:s kontrollsystem för fiske 
55 Förordning (EU) 1379/2013. Preamble, p.1 
56 Ibid. Art. 35, p. 1 
57 Ibid. Preamble, p.22 
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och rådet. Rapporten skulle gälla införandet av ett sådant system på EU-nivå och vilka mini-

mikrav som ska uppfyllas för att medlemsländerna ska kunna använda sig av ett EU-miljö-

märke.58       

Mer om miljömärkning och uppdateringar på området behandlas under Kapitel 6 Miljömärk-

ning. 

3.2.4 Skydd av känsliga marina ekosystem 

Förordning (EU) nr 734/2008 om skydd av känsliga marina ekosystem innefattar regler för 

fiskefartyg registrerade i EU-länder och dess användning av bottenredskap vid fiske på öppet 

hav eller på områden som inte regleras av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer/ där dessa 

inte har vidtagit åtgärder mot fiskeriverksamheter. I enlighet med FN:s havsrättskonvention 

samarbetar regionala fiskeriförvaltningsorganisationer med kuststater och andra stater när det 

gäller förvaltningen och bevarandet av fiskbestånd. EU har en aktiv roll i ett antal av de region-

ala fiskeriförvaltningsorganisationerna.  

Bottenfiske är bara tillåtet då det inte är förenat med en risk för att skada känsliga marina eko-

system. Det krävs ett särskilt fisketillstånd för EU-registrerade fartyg som använder bottenred-

skap. För att erhålla sådant tillstånd måste en ansökan om särskilt fisketillstånd lämnas som 

innehåller en fiskeplan som anger verksamhetsområde, de arter fisket avser, vilken typ av red-

skap som ska användas och på vilket djup de kommer användas, samt en karta över havsbotten 

där verksamheten ska bedrivas. Det är det land som fartyget är registrerat i som utfärdar till-

ståndet. De ansvariga myndigheterna i landet ska bedöma uppgifter om känsliga marina ekosy-

stem i området och det krävs vetenskaplig bedömning för att det ska vara tillåtet med botten-

redskap. Om ett fartyg inte följer sin fiskeplan kan tillståndet återkallas.59 

3.2.5 Art- och habitatdirektivet 

Art- och habitatdirektivet syftar till att säkerställa biologisk mångfald genom bevarandet av 

livsmiljöer, vilda djur och växter.60 Av direktiven framgår att bevarandeområden (så kallade 

Natura 2000-områden) ska inrättas. Områdena ska bestå av sådana livsmiljöer som finns för-

tecknade i bilaga 1 och habitat för arter som finns förtecknade i bilaga 2. Syftet med dessa 

områden är att möjliggöra att en gynnsam bevarandestatus bibehålls eller, i vissa fall, återställs 

i området.61  

I Natura 2000-områden ska medlemsländerna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa be-

varandet, det kan exempelvis gälla sådana förvaltningsplaner eller lagar och avtal som krävs 

för att säkerställa de ekologiska behoven som finns hos livsmiljöerna i området.62 Sådana planer 

eller projekt som inte är direkt kopplade till förvaltningen av ett Natura- 2000-område, får bara 

godkännas då behöriga nationella myndigheter har försäkrat sig om att området inte kan skadas 

av åtgärden. Då det är lämpligt ska även allmänhetens åsikt ha hörts innan sådan åtgärd god-

känns.63 Ifall att alternativa lösningar saknas, och åtgärder på grund av ett väsentligt allmänin-

tresse måste vidtas, så ska nödvändiga kompensationsåtgärder vidtas för området.64  

I fallet Waddenzee aktualiserades frågan om yrkesfiske är att betrakta som ett ingrepp i miljön 

och därmed som en plan eller ett projekt. EU-domstolen kom fram till att bottentrålning såväl 

som andra fiskemetoder är en sådan aktivitet som ska anses som ”en plan eller ett projekt” och 

                                                           
58 Ibid. Art. 36 
59 EUR-lex. Känsliga marina ekosystem: skydd mot fiske med bottenredskap på öppet hav 
60 Direktiv 92/43/EEG, art. 2 
61 Ibid. Art. 3 
62 Ibid. Art. 6. p. 1 
63 Ibid. Art. 6. p. 3 
64 Ibid. Art. 6. p. 4 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32008R0734
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32008R0734
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därmed omfattas av artikel 6.3 i habitatdirektivet. I fallet som rörde hjärt- och musselfiske så 

kom EU-domstolen fram till att bedömning ska ske då det inte går att utesluta att en plan/ ett 

projekt kan påverka ett Natura 2000-området. Huvudregeln är att tillstånd inte får lämnas då 

fiske kan skada sådan livsmiljö eller sådana arter som området är avsett att skydda. Bedöm-

ningen är restriktiv och EU-domstolen föreskriver att myndigheter endast kan godkänna verk-

samhet efter att ha försäkrat sig ur ett vetenskapligt perspektiv om att skada inte kan uppkomma 

till följd av verksamheten.65  

3.3 Nationell nivå 

Den gemensamma utgångspunkten för den svenska regleringen av yrkesfiske är EU:s gemen-

samma fiskeripolitik.66 Här fastställs exempelvis fångstkvoter för olika fiskarter. Utöver de EU-

rättsliga förordningarna och bestämmelserna har medlemsländerna möjlighet att utforma nat-

ionella bestämmelser angående fisket. I den svenska fiskelagstiftningen återfinns därför dels 

föreskrifter för verkställighet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och dels bestämmelser av 

nationell karaktär. När det gäller de nationella bestämmelserna så får dessa enbart innebära en 

skärpning av EU-bestämmelser och endast beröra det lokala fiskbeståndet eller det egna landets 

fiskare.67 

Sverige har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som ska nås senast 2020, där målen om 

ett ”hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”levande sjöar och vattendrag” berör 

fisket. Av målet om hav i balans samt levande kust och skärgård framgår att: 

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biolo-

giska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av 

hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 

områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar." 

Målet om levande sjöar och vattendrag föreskriver att: 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskap-

ets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 

friluftsliv värnas.”68 

3.3.1 Fiskelagen 

Den mer specifika regleringen kring fisket återfinns i fiskelagen (1993:787), förordningen 

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen) och i de föreskrif-

ter som havs-och vattenmyndigheten (HaV) gett ut. Fiskelagen innehåller restriktioner kring 

hur fisket får utföras, med hänsyn till fiskevård och miljö. Dessa råder vid sidan om civilrätts-

liga regler om rådighet över fiskeresurser. Miljöbalken som ska främja en hållbar utveckling 

verkar även vid sidan om fiskelagen. Miljöbalken ska tillämpas på ett sätt som verkar för att 

                                                           
65Mål C–127/02. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee och Nederlandse Vereniging tot Bescher-

ming van Vogels mot Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
66 Michanek och Zetterberg, s. 537 
67 Ibid, s. 538 
68 Sveriges miljömål. (http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/) 
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den biologiska mångfalden bevaras, att naturresurser utnyttjas effektivt och till skydd mot för-

orening och störningar mot miljön. Fiske avses som en av många andra verksamheter i miljö-

balken.69 

Fiskerilagstiftningen gäller inom Sveriges ekonomiska zon och gäller både för yrkesfiske och 

annat fiske. På allmänt vatten gäller som huvudregel att alla svenska medborgare får fiska, me-

dan fiskerätten på enskilt vatten tillkommer fastighetsägaren (med vissa undantag).70 Fiskela-

gen innehåller skyddsinstrument med syfte att skydda naturen och främja fiskevård. Restrikt-

ioner till skydd för fiskevården kan gälla vilka fiskarter som får fångas. Det råder för vissa arter 

minimimått för när de får behållas.71 

HaV har ansvaret för uppföljning av miljökvalitetsmålen och sektorsansvaret för miljön. Myn-

digheten ska bland annat verka för att fiskeresurserna förvaltas hållbart.72 HaV kan utfärda fö-

reskrifter om naturvårdshänsyn vid fiske, det kan exempelvis gälla förbud mot trålning inom 

känsliga områden.73 HaV har bland annat utfärdat föreskrifter 2015 om fiskestopp för torsk och 

lax i vissa områden. Andra restriktioner styr användning av fiskefartyg, fiskemetoder och fiske-

redskap. Det råder till exempel förbud mot att använda gift och sprängämnen och minimimått 

för nätmaskor. När det gäller naturvård kan föreskrifter meddelas som har till syfte att förhindra 

bottentrålning i känsliga områden som är av betydelse för reproduktionen.74 I motiven till lagen 

framgår att sådana restriktioner inte har direkt med fiskevården att göra.75 

Om en åtgärd syftar till fiskevård eller naturvård har rättslig betydelse. När det gäller föreskrif-

ter som syftar till naturvård finns en begränsning om att fisket inte ”avsevärt får försvåras”.76 I 

propositionen till den nu gällande fiskelagen framgår att föreskrifterna inte är avsedda att ”ut-

nyttjas i vidare mån än att ett rationellt fiske, om än i anpassad form, kan utövas i normal om-

fattning på platsen”.77 

I motiven framgår även att i de fall då det finns skäl i syfte att bevara bestånd, att allmänt 

inskränka fisket på en plats, så bör det ske med stöd av naturvårdslagen (som idag motsvaras 

av vissa bestämmelser i miljöbalken) och föreskrifter för fiskevården.78 Fiskelagstiftningen 

räcker således inte alltid till och miljöbalken kan därmed användas som ett komplement.79 

3.3.2 Miljöbalken 

Miljöbalkens övergripande mål är att främja en hållbar utveckling. För att även kommande 

generationer ska kunna ta del av fiskbestånd krävs att uttaget av fisk sker ur ett långsiktigt 

perspektiv. Specifika mål såsom att miljöbalken ska tillämpas så att hälsa och miljö skyddas 

mot olika typer av påverkan,80 att hushållning av varor främjas och att den biologiska mångfal-

den bevaras har även betydelse för fisket. Riksdagens miljömål syftar till att skydda fiskbestån-

det såsom målet om ”ett rikt växt- och djurliv” och ”hav i balans samt levande kust och skär-

gård”. Dessa genomförs genom rättsliga instrument i miljöbalken.  

                                                           
69 Christiernsson och Michanek. Miljöbalken och fisket, s.12 
70 Michanek och Zetterberg, s. 536 
71 Miljöbalken och fisket, s.14 
72 Michanek och Zetterberg, s. 536 
73 Ibid, s. 537 
74 Miljöbalken och fisket, s.14 
75 Prop. 1992/93:232, s. 44 
76 Michanek och Zetterberg, s. 537 
77 Prop. 1992/93:232, s. 44  
78 Ibid. 
79 Miljöbalken och fisket, s.14 
80 Ibid. 
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De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller för alla som bedriver en verksamhet eller 

vidtar en åtgärd. Vissa undantag föreligger.81 I enlighet med MB 2 kap. 3§ ska: ”Alla som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåt-

gärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att före-

bygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa 

möjliga teknik”. Att fiska räknas som sådan verksamhet/åtgärd och den som fiskar ska därmed 

vidta lämpliga åtgärder mot bakgrund av omständigheterna i enskilda fallet. Bästa möjliga tek-

nik ska även användas. 82  

Den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet ska även skaffa sig de kunskaper som krävs 

om fiskets omfattning och art för att skydda människors hälsa och miljö mot skador.83 När det 

gäller teknik handlar det om exempelvis val av fiskeredskap, fiskhantering och framförande av 

fartyg. Hänsynskraven får dock inte vara orimliga för fiskaren och en avvägning görs mellan 

miljönytta och de kostnader som krävs för att vidta miljöskydd. I de fall där det föreligger risk 

för ”olägenhet av väsentlig betydelse” är fisket inte tillåtet trots att fiskaren iakttagit de krav 

som nämnts ovan.84 Denna stoppregel tillämpas dock i sist hand och det krävs mycket för att 

den ska tillämpas.85 

Vid tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna gäller försiktighetsprincipen, som gör det möj-

ligt att förbjuda fiske i ett enskilt fall trots att de krav som finns har vidtagits. Detta då det finns 

skäl att anta att skada eller annan olägenhet kan uppkomma för miljön eller hälsa. Ett exempel 

är när fiske av en fiskart indirekt kan hota beståndet av en annan art. Fiskaren är den som ska 

kunna visa att skäl inte föreligger att anta att sådan skada eller olägenhet kan uppstå.86 

Fiske kräver vanligtvis inte tillstånd men en prövning av fiske kan bli aktuell i vissa fall, t.ex.  

när fisket kan påverka miljön i ett marint Natura 2000-område (som skyddas av EU-rätten) på 

ett betydande sätt.87 I dessa fall krävs tillstånd i enlighet med 7 kap. 28 a §, miljöbalken. Om 

fisket är att anse som ”miljöfarlig verksamhet” och medför ”risk för betydande föroreningar 

eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön” kan fiskaren föreläggas 

att söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. För att fiskeåtgärder ska betraktas som miljöfarliga 

krävs att det gäller ”användning av mark, byggnader eller anläggningar”(där vattentäckt grund 

räknas som mark) och att fisket medfört risk för förorening av mark/vatten eller buller, skak-

ningar samt dylika störningar. Ett exempel som faller in under definitionen ”miljöfarlig verk-

samhet” är bottentrålning som kan innebära att miljögifter frigörs från botten. Trålning som 

däremot enbart orsakar skador på exempelvis koraller räknas inte dit.88 Sådan trålning betraktas 

varken som förening eller en störning som kan betraktas ”som annan liknande störning” till 

buller.89  

Att de allmänna hänsynsreglerna efterföljs ska kontrolleras genom tillsyn. Detta tillsynsansvar 

åligger myndigheter som kan fatta beslut om försiktighetsmått och förbud för att se till att be-

stämmelser efterföljs.90 Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har det tillsynsvägledande ansva-

ret. När ingen annan myndighet har utpekats som ansvarig för vissa frågor har HaV även det 

                                                           
81 Ibid, s.15 
82 Miljöbalk (1998:808) 2 kap. 3 § 
83 Ibid. 2 kap. 2 § 
84 Miljöbalken och fisket s.15 
85 Prop. 1997/98:45 I, s. 237. 
86 Miljöbalken och fisket, s.15 
87 Michanek och Zetterberg, s. 537 
88 Miljöbalken och fisket, s.17 
89 Ibid, s.18 
90 Miljöbalk (1998:808) 26 kap. 9§ 
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operativa tillsynsansvaret. Kommunal nämnd bär tillsynsansvar när det gäller fiskeåtgärder som 

utgör ”miljöfarlig verksamhet” och länsstyrelsen bär ansvaret när det gäller fiske som påverkar 

exempelvis Natura-2000 områden och marina reservat. 

Marina områden kan skyddas av naturvårdshänsyn genom fiskelagen. Skyddet sträcker sig dock 

inte lika långt som miljöbalkens skydd, vilket innebär att i de fall där det tänkta skyddet innebär 

att fisket ”avsevärt försvåras” så måste området istället skyddas med stöd av miljöbalken. Med 

stöd av miljöbalken kan exempelvis marina nationalparker och naturreservat inrättas som hind-

rar eller begränsar fiske på området. När det gäller Natura 2000-områden så krävs tillstånd för 

sådan verksamhet som kan påverka miljön på ett betydande sätt.  Det spelar i dessa fall ingen 

roll om åtgärden sker inom eller utanför området och en försiktighetsprincip ska gälla. Dessa 

krav kan påverka flera olika verksamheter, däribland fiskare.91 

3.3.3 Lag om överlåtbara fiskerättigheter 

Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter infördes i syfte att främja ett socialt, ekonomisk 

och miljömässigt hållbart fiske där den svenska fiskeflottan medverkar till bevarandet av fiske-

resurser.92 Lagen är avsedd att gälla för pelagiskt fiske, det vill säga fiske av arterna sill, skarp-

sill, makrill, taggmakrill, blå-vitling och tobis. Dessa fiskbestånd bedöms inte direkt som ho-

tade, däremot har en alltför stor flottkapacitet lett till en ofredställande lönsamhet i förhållande 

till beståndens storlek.93 Lagen gör det möjligt för innehavare av fiskelicens att överföra fiske-

rättigheter till en annan fiskelicensinnehavare, under förutsättningen att överlåtelsen är enhetlig 

med lagens syfte. Hav- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet att godkänna överlåtel-

ser.94 

En fiskelicensinnehavare får högst inneha fiskerättigheter motsvarande tio procent av den nat-

ionella kvoten och högst fiskerättigheter för två fartyg samtidigt. Om det finns särskilda skäl 

får Havs- och vattenmyndigheten besluta om undantag från begränsningen.95 En fiskerättighet 

gäller 10 år från det att Havs- och vattenmyndigheten godkänt sådant fiskerättsinnehav.96 Fis-

kerättigheter kan återkallas eller begränsas om fiskerättshavarens licens har dragits in eller be-

gränsats.97 Beräkning av fiskerättigheter får meddelas genom föreskrifter från regeringen eller 

den myndighet som regeringen har delegerat ansvaret till. Regeringen får även genom föreskrif-

ter ange vilka arter som fiskerättigheterna kan bestämmas för.98 

Inom delar av det demersala fisket99, såsom fiske med torskfångande redskap, har ett årligt 

system med fiskemöjligheter införts.100 Dessa fiskemöjligheter kan efter godkännande av HaV 

överlåtas mellan fiskelicensinnehavare. Överlåtelsen gäller under året som fiskemöjligheten får 

nyttjas.101 

  

                                                           
91 Miljöbalken och fisket, s. 21 
92 Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter 1§  
93 Prop. 2008/09:169, s. 4 
94 Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter 2§ 
95 Ibid. 5 § 
96 Ibid. 6 § 
97 Ibid. 7 § 
98 Ibid. 9 § 
99 Det demersala fisket bedrivs av både små kustnära båtar och stora fartyg med trålar. Fisket sker efter bottenle-

vande arter, exempelvis torsk och skaldjur. Se ex. http://www.ems.expertgrupp.se/Uploads/Documents/EMS-

2011-4-till-webben.pdf, s. 15 
100 Hav- och vattenmyndighetens författningssamling 2017:18, 10 kap. 1§ 
101 Ibid, 10 kap. 12 § 
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3.4 Sammanfattning  

På det internationella planet återfinns ett stort antal rättsliga bestämmelser för att hindra över-

fiske och minska det hot som detta utgör mot den biologiska mångfalden. Genom havsrättskon-

ventionen har gränsdragningar, så kallade ekonomiska zoner, inrättats som ett sätt att lösa pro-

blemet med konflikter gällande fisket. Även att stater måste samarbeta för att säkerställa beva-

randet av fiskbeståndet belystes i konventionen. I och med det så kallade fiskbeståndsavtalet 

blev staterna skyldiga att samarbeta när det gällde gränsöverskridande bestånd genom regionala 

fiskeriorganisationer. 

Inom EU så skärptes den gemensamma fiskeripolitiken år 2014. En viktig komponent är MSY 

vars syfte är att verka för ett hållbart uttag av fisk och att fiskbestånd får en chans att återhämta 

sig. En annan viktig komponent är den införda landningsskyldigheten som innebär att all fångst 

måste dokumenteras, landas och föras i hamn. Återhämtningsplaner har även upprättats med 

syfte att fiskbestånd ska få en chans att återhämta sig. Varje år bestämmer EU vilka fiskekvoter 

som ska gälla och sedan fördelar medlemsländerna de nationella kvoterna. Medlemsstaterna 

har möjligheten att ge fiskare som bedriver fiske på ett hållbart sätt företräde till fiskeresurserna. 

Medlemsstaterna får även införa ett system med överlåtbara nyttjanderätter. Genom förord-

ningen om skydd av känsliga marina ekosystem är bottenfiske för EU-registrerade fartyg på 

öppet hav, enbart tillåtet då risk att skada känsliga marina ekosystem inte föreligger. 

De nya förordningarna som tillkommit i och med den nya gemensamma fiskeripolitiken ställer 

högre krav på staterna att genomdriva politiken. Medlemsstaterna ska bedriva kontroll och 

övervakning genom hela produktionskedjan. Förordningen är en ramlag och dess målsättningar 

ska kompletteras med åtgärder på regional nivå. I de fall där man inte genomdrivit politiken 

riskerar man sanktioner i form av minskat ekonomiskt stöd, stängning av fiske och minskade 

kvoter.  

En ny gemensam marknadsordning har införts inom ramen för den nya gemensamma fiskeri-

politiken. Förordningen innehåller bestämmelser om konsumentinformation som producenter 

av fiskeri- och vattenbruksprodukter är ålagda att informera om. Det rör sig bland annat om 

märkning som upplyser om var fisken har odlats/ fångats, vilka redskap som använts och fångst 

och odlingsplats. Miljömärkning är idag frivilligt. Europakommissionen skulle ha upprättat en 

genomförbarhetsrapport om möjligheten att införa ett system för miljömärkning senaste 1 ja-

nuari 2015.  

Utgångspunkten för det svenska regelverket för fiske är de bestämmelser som utformats på EU-

nivå. Fiske regleras idag främst genom fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om 

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (fiskeförordningen) och havs-och vattenmyndighetens 

föreskrifter. Fiskelagstiftningen räcker dock inte alltid till när det finns skäl att inskränka fisket 

i syfte att bevara fiskbestånd. I dessa fall bör miljöbalken användas som ett komplement. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32008R0734
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32008R0734
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4 Rättsliga styrmedel för att minska överfiske 
Ett marknadsmisslyckande uppstår när den fria marknaden inte har lett till optimal resursan-

vändning och i miljösammanhang är överfiske ett exempel på ett sådant misslyckande. Världens 

hav är ett exempel på en kollektiv vara, vilket innebär att alla människor har rätt att utnyttja 

havet som resurs, samtidigt som de som utnyttjar resursen inte är skyldiga att konsumera varan 

på ett hållbart sätt. Problematiken ligger i att den som investerar i att förbättra konsumtionen av 

resursen inte kompenseras för förbättringens kostnad, samt att den som försämrar resursens 

kvalitet inte är skyldig att betala för försämringen. Detta leder till att havet som resurs inte 

förvaltas på ett hållbart sätt.  

För att minska flottkapaciteten och därmed motverka överfiske kan olika styrmedel användas 

för att reglera och verka för ett fiske som inte utarmar fiskbestånd. Stater kan med hjälp av 

styrmedel verka för att korrigera det uppkomna marknadsmisslyckandet.102 Nedan kommer en 

redogörelse över olika styrmedel som påverkar de rättsliga förutsättningarna för fiske att ske.  

4.1 Fiskelicenser 

Fiskelicenser är idag ett utbrett styrmedel för att begränsa fisket som en resurs med fri tillgång. 

Tilldelning av licenser till fiskefartyg eller fiskare ger rättighet till fångstuttag ur ett eller flera 

fiskbestånd. Genom att begränsa antalet utfärdade licenser kan utarmning av utsatta fiskbestånd 

förhindras. Fiskelicenser som ensamt styrmedel är dock inte tillräckligt för att förhindra och 

kontrollera en alltför stor flottkapacitet, eftersom de inte hindrar fiskare från att förbättra farty-

gens kapacitet eller att använda sig av ny teknik som kan generera i större fångster. I och med 

att fiskebestånden blivit allt mindre, på grund av det överfiske som bedrivits, så väljer många 

fiskare att investera i större fiskebåtar och förbättrad teknik, vilket har lett till en fortsatt utarm-

ning av fiskbestånd. 

En annan problematik är tilldelningen av fiskelicenser. Fiskare som har en lång fiskehistoria 

har ofta företräde framför andra fiskare, men en svårighet ligger i att fastställa vem som varit 

först att fiska på en särskild plats. I sådana fall där budgivning förekommer, finns en särskild 

risk att många licenser hamnar hos stora, välfinansierade företag vilket slår särskilt hårt mot 

mer småskaligt fiske.103 

4.2 Tids- och fartyg/redskapsrestriktioner 

Fiskare har historisk såväl som idag använt sig av många olika metoder för att öka fartygens 

kapacitet och därmed fångstuttaget, såsom att öka fartygens längd och motorstyrka. Vid bot-

tentrålning är motorns styrka väsentlig och då rättsliga begränsningar finns på plats som be-

gränsar fartygens motorstyrka har man genom att installera en hjälpmotor lyckats spara motor-

kapacitet till exempelvis bottentrålning. För att kringgå den tid och kostnad som det medför att 

gå i hamn för att lossa fisk har man också på många fartyg inrättat moderna kylanläggningar, 

vilket gör att man kan vistas en längre tidsperiod till havs. Moderna fartyg är även av större 

modell än äldre fartyg vilket har medfört en tryggare arbetsmiljö. För fisket innebär detta att 

fartygen kan bedriva fiske även i dåligt väder, då äldre fartyg hade varit tvungna att gå i hamn, 

vilket har ökat fiskekapaciteten.104 

                                                           
102 Naturvårdsverket. Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen, s. 10 
103 Kura, Revenga, Hoshino & Mock, s. 90 
104 Waldo och Brady. Att vända skutan- ett hållbart fiske inom räckhåll, s. 59 
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Begränsningar när det gäller fartyg och redskap syftar till att minska flottans kapacitet genom 

reglering av exempelvis båtens mått, antalet växlar i båten eller besättningens storlek. På kort 

sikt har denna typ av begränsningar visat sig relativt framgångsrika när det gäller att minska 

fisketrycket. På lång sikt har de däremot visat sig ineffektiva, då fiskare med hjälp av ny teknik 

kan kringgå effekterna av begränsningarna. Fiskare kan snabbt anpassa sig genom att utveckla 

nya redskap eller andra redskap som ännu inte omfattas av någon reglering. Det ligger därmed 

en svårighet i att åstadkomma fiskebestämmelser som ändras i samma takt som fiskare anpassar 

sig utifrån regleringarna.105 

Att reglera fartygens kapacitet är svårt men nödvändigt för att förhindra fritt tillträde till fisket 

och obegränsad fiskekapacitet. Att förvalta fisket med hjälp av begränsningar av fiskekapa-

citeten är mer lättapplicerat på fiske med låg flexibilitet, dvs. där vinsten av att öka antalet 

fisketimmar är låg. Vid denna typ av fiske är det nämligen enklare att förutspå hur stora fångster 

som tas upp. Begränsningar av fiskekapaciteten motverkar även att fiskare tävlar mot varandra, 

då det ändå inte går att överskrida fiskebegränsningarna. Där det fria tillträdet motverkats ge-

nom sådana fiskebegränsningar kan fisket bli långsiktigt hållbart både ur ekonomisk och eko-

logisk aspekt. 

Ett system med fiskebegränsningar har likheter med ett system med individuella överförbara 

fångstkvoter,106 i och med att även detta system kan ha inslag av äganderätter. Begränsningarna 

kan omvandlas till rättigheter, genom att exempelvis göra det möjligt att sälja fiskedagar. Sy-

stemen skiljer sig däremot åt på ett antal punkter. I ett ITQ-system finns en risk att fisk kastas 

tillbaka i havet och därmed varken registreras eller dras av från kvoterna.107 I ett system med 

begränsningar får fiskaren däremot ta upp all fångad fisk. Enbart detta är dock inte en lösning 

på problemet med utkast av fisk, då sådan fisk som inte går att sälja ännu hursomhelst inte 

kommer att tas i land.108 

I ett fiskesystem med begränsningar ligger en svårighet i att reglera fiskeansträngningen ef-

tersom det krävs goda kunskaper om fiskarnas tekniska förutsättningar. På vilken nivå fiskean-

strängningen placeras är, precis som i ett kvotsystem, en fråga som är föremål för politisk de-

batt. Den politiska viljan kommer därmed att påverka ambitionsnivån och fler aspekter än eko-

logiska kommer vägas in.109 

4.2.1 Förbud mot bottentrålning 

Bottentrålning har en negativ effekt på många marina ekosystem genom att aktiviteten rubbar 

balansen i havsbottnarna.110 Oavsett vilken fiskemetod som används så förekommer bifångst, 

men omfattningen varierar beroende på metod. Bottentrålning står globalt sett för 50 procent 

av bifångsterna och är därmed den fiskemetod som står för största andelen bifångst.111 Botten-

trålning har även i jämförelse med passiva redskap112 en större bränsleförbrukning. 

Idag regleras EU-registrerade fartyg när det gäller användning av bottenredskap på öppet hav, 

genom EU:s förordning om skydd av känsliga marina ekosystem. 113 Inom EU:s havsterritorium 

är dock bottentrålning tillåtet – och omdiskuterat! Vissa forskare pekar på behovet av ett svenskt 

                                                           
105 Kura, Revenga, Hoshino & Mock, s. 90 
106 Se kap. 5 
107 Waldo och Brady. Att vända skutan- ett hållbart fiske inom räckhåll, s. 57 
108 Ibid, s. 58 
109 Ibid, s. 59 
110 Se avsnitt 2.2 
111 Fiska för framtiden, s. 15 
112 Ex. garn, krokar och burar. 
113 Se avsnitt 3.2.4 
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förbud av bottentrålning i Östersjön, till följd av torskens kritiska läge – arten blir allt mindre 

och växer sämre.114  

Forskare har undersökt effekten av att införa ett förbud mot trålning genom att jämföra Öresund 

där trålning varit förbjudet sedan 1930-talet och Kattegatt där trålning är tillåtet. Studien visade 

att trålförbjudet har genererat i en högre produktion; 100 gånger mer ton fisk per areal produ-

cerades i Öresund jämfört med i Kattegatt. Utöver detta så skiljer sig även områdena åt när det 

kommer till storleken och åldrarna på fiskarna. I Öresund visade fiskarna upp en större ålders-

variation, då både yngre och äldre, samt större fiskar återfanns i bestånden.115 

4.3 TAC 

Totalt tillåtna fångster (TAC) som baseras på maximalt hållbart uttag (MSY) är ett av de styr-

medel som används inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.116 En sådan kontroll av fångst be-

gränsar mängden fisk som fiskare får fånga och behålla. TAC beslutas vanligtvis årligen och 

anger den maximalt tillåtna fångsten under ett år. Om kvoterna placeras på rätt nivå kan styr-

medlet verka för ett minskat tryck på fiskbestånden. Systemet med TAC har dock visat sig ha 

många brister, bland annat genom att skapa incitament för fiskare att fiska intensivt för att 

lyckas maximera sin andel av den totala kvoten. För att kunna maximera sin fångst, väljer även 

många fiskare att investera i större och bättre fartyg, vilket skapar överkapacitet. Detta får ef-

fekter såsom en ökad mängd bifångster samt att fisket bedrivs under dåligt väder, vilket ökar 

olycksrisken. I och med att fiskare försöker fånga så mycket fisk som är möjligt innan TAC 

nås, blir fiskesäsongen även kortare. Kortare fiskesäsonger kan leda till sänkta fiskepriser om 

fiskmängden blir överflödigt stor på marknaden, vilket innebär en förlust för fiskaren.117 

Den kanske största utmaningen ligger i att placera TAC på rätt nivå. TAC placeras ibland utifrån 

senaste fångstregister, snarare än utifrån vetenskaplig rådgivning om MSY. Beräkningarna ten-

derar därmed att vara komplexa och det är lätt att osäkerhet uppstår. I utvecklingsländer är 

möjligheterna till att bedriva sådana analyser där MSY kan fastställas ofta begränsade, vilket 

gör det ännu svårare att fastställa en legitim TAC.118  

En problematik som funnits med TAC inom EU är att kvoterna satts alltför högt och inte gått i 

linje med den vetenskapliga rådgivningen. Under åren 2003–2008 överskred de beslutade kvo-

terna de vetenskapliga rekommendationerna med 48 procent.119  Trots att vetenskapliga studier 

ska underbygga rekommendationerna så är TAC i slutändan föremål för politiska förhandlingar, 

där hänsyn inte bara tas till långsiktiga ekologiska faktorer utan även kortsiktiga, sociala och 

ekonomiska faktorer. Detta har gjort att TAC fortsätter att placeras alltför högt i förhållande till 

ICES:s rekommendationer. En annan faktor som gör att fångsterna överskrider TAC är att or-

apporterade fångster förekommer.120 En annan svårighet ligger i att åstadkomma ett sådant kon-

trollsystem som säkrar att begränsningarna efterlevs. Ett effektivt kontrollsystem leder även till 

höga kontrollkostnader.121  
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115 European parliament. Long-term impact of different fishing methods on the ecosystem in Kattegat and Öre-

sund  
116 Se avsnitt 3.2.1 
117 Kura, Revenga, Hoshino & Mock, s. 91 
118 Ibid, s. 92 
119 Naturvårdsverket. Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen, s. 86 
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4.3.1 En försiktighetsprincip 

Vissa fiskexperter ifrågasätter konceptet med MSY och förespråkar istället användandet av en 

försiktighetsprincip inom fiskeriförvaltningen. En sådan försiktighetsprincip skulle innebära att 

vid osäkerhet på var MSY ligger, så ska TAC placeras på en lägre nivå för att ge utrymme för 

felmarginal.122 

Internationella havsforskningsrådets (ICES) rekommenderade kvoter baseras idag på veten-

skaplig kunskap om fiskbeståndens status. Att fastställa MSY kan dock bli svårt för biologer, 

då kunskaperna om fiskbestånden ibland är begränsade. På grund av dessa svårigheter kan det 

vara nödvändigt för ICES att formulera sina rekommendationer utifrån ett försiktighetstän-

kande, vilket innebär att försiktighetsåtgärder ska vidtas vid osäkerhet om fiskbeståndens status. 

I de fall där det är osäkert om MSY har placerats på korrekt nivå, så ska nivån därmed ändras 

så att den garanterar att fiskbeståndet inte hotas.123 

4.3.2 Landningsskyldighet 

Landningsskyldighet innebär att fiskare är skyldiga att föra in sina fångster i en loggbok, landa 

dem och sedan räkna av dem från kvoterna. Landningsskyldigheten är en viktig komponent för 

att kvotsystemet ska kunna fungera väl, eftersom det tillgängliggör data över fångster. Syftet är 

att minimera dumpning av oönskade fångster och att bana väg för ett mer selektivt fiske.124 

Forskare vid Danmarks tekniska universitet har dock pekat på att landningsskyldigheten inte 

har varit effektiv i praktiken. Under 2016 dumpades 1300 ton torsk av mindre storlek tillbaka 

till havet, vilket alltså strider mot landningsskyldigheten. Beräkningarna utgår från insamlad 

information från 52 fisketurer. Undersökningen visade även på brister i sanktionssystemet, då 

enbart enstaka danska yrkesfiskare har blivit bötfällda för brott de senaste tre åren.125 

4.4 Marina skyddade områden 

En åtgärd som många marinbiologer argumenterar för är inrättandet av marina reservat. Vissa 

menar att 30–40 procent av världens hav borde skyddas genom reservat med fiskeförbud. Att 

skydda delar av naturen i form av naturreservat eller nationalparker har, när det kommer till 

världens hav, ännu inte blivit någon självklarhet. Fram till 2006 fanns det inte ett enda område 

i Sverige med totalt fiskeförbud. Yrkesfiske är idag inte ens förbjudet i den svenska marina 

nationalparken Kosterhavet. De fiskefria områdena som inrättats i världen pekar dock tydligt 

på att fiskerestriktioner har en positiv effekt för den biologiska mångfalden. Utanför Cape Ca-

naveral i Florida är båtar förbjudna på grund av NASA:s rymdprogram i området. En tydlig 

ökning av fiskbestånden har kunnat observeras i området och i närheten av säkerhetszonen har 

majoriteten av världsrekorden av röd havsgös fångats.126  

I fiskefria områden produceras ett överflöd av yngel som även sprider sig till närliggande vatten. 

Områdena utgör därmed en slags försäkring för framtiden, eftersom vissa delar av ekosystemet 

lämnas orörda. En sådan försäkring är särskilt nödvändig i de fall där det visar sig att de veten-

skapliga uppskattningarna om MSY inte stämde och en art därför riskerar att utrotas.127 

Ett argument som förekommer mot marina reservat i nordliga vattnen är att de skulle vara ef-

fektlösa, då fiskar migrerar över stora områden. Forskning har dock visat att lokala torskbestånd 
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förekommer i hög omfattning exempelvis i Kattegatt, Havstensfjorden och Gullmarsfjorden. 

Vidare har undersökningar visat att torsken inte vandrar så mycket som man tidigare trott, utan 

att den föredrar vissa områden, vilka med fördel hade kunnat skyddas genom fiskeförbud.128 

I Sverige är idag 6,6 procent av den ekonomiska zonen skyddad genom någon form av områ-

desskydd, trots att internationella konventioner kräver ett skydd på 10 procent. Det skydd som 

idag finns begränsar inte heller fisket i någon hög omfattning. I Kosterhavet bedrivs exempelvis 

fiske med bottentrål av 30 fartyg, trots att nationalparkens syfte är att skydda de unika botten-

habitaten.129 

Natura 2000-områden är ett annat sätt att skydda naturområden, som utses med stöd av art- och 

habitatdirektivet och fågeldirektivet. De har dock visat sig sakna förutsättningar att skydda all 

fisk och utgör främst ett skydd för däggdjur och fåglar. I nätverket är marina naturtyper begrän-

sade och kustnära naturtyper förekommer framförallt. Detta har gjort att Natura 2000-områden 

idag inte är optimalt utformade för att utgöra ett nätverk av marina skyddade områden.130 
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5 Ekonomiska styrmedel för att motverka överfiske 

5.1 Privata äganderätter 

Ett omdiskuterat förslag till lösning på överfisket är införandet av rättighetsbaserad förvaltning, 

vilket innebär att fiskerättigheter ägs av vissa individer eller grupper. På så vis så förhindras det 

fria tillträdet till fisket som resurs. Ett sådant styrmedel påverkar incitamenten till att tänka mer 

långsiktigt, genom att göra det mer lönsamt än att tänka kortsiktigt.131 Idag har länder som 

Island och Nya Zeeland de mest utvecklade systemen med fiskerättigheter, men även i länder 

som Norge, Storbritannien, Danmark, USA, Australien och Japan används liknande rättighets-

system. Erfarenheterna från dessa länder har visat att systemen har stor potential och har bidra-

git till minskad flottkapacitet och ett fiske som är bättre anpassat till marknadens behov.  

Att utforma äganderätter av marina resurser är inte fullt lika enkelt som äganderätter på land. 

Genom att utforma fiskerättigheter kan dock det privata ägandets fördelar appliceras även när 

det gäller fiske.132 Det privata ägandets fördelar är att det skapar incitament att vårda sina re-

surser väl och tänka långsiktigt. En fiskerättighet kan antingen gälla rättighet till fiske eller 

rättighet till fångst. En rättighet till fångst innebär att fiskaren innehar rättighet att fånga en viss 

fiskmängd ur ett bestånd, oftast i form av en andel av fiskekvoten i landet. En rättighet till fiske 

innebär däremot rätten till ett antal fiskedagar eller ett antal fiskeredskap.  

Rättigheter till fångst är fördelaktigt ur ekologisk synvinkel, genom att det minskar incitamen-

ten för att bedriva överfiske. Om den totala fångsten inte kan öka genom att fartygens fångst-

kapacitet ökar så kommer detta heller inte att ske. När det gäller rättigheter till fiskedagar eller 

fiskeredskap finns däremot incitamenten att öka fångsten under fiskeperioderna fortfarande 

kvar. Tids- och redskapsrestriktioner kan dock fungera i situationer där det är svårt att påverka 

fångstmängden, såsom vid fiske med passiva redskap.133 

5.2 ITQ 

Individuella överförbara fångstkvoter (ITQ) är ett exempel på ett rättighetsbaserat förvaltnings-

system. ITQ innebär att fiskerättigheter utformas som ger rätten att göra uttag från fiskbestånd 

eller förvalta över bestånd. En sådan rättighet är inte detsamma som en privatisering av resur-

sen, utan fisken tillhör fortfarande samhället.134 Det åligger staten att besluta om förvaltningen, 

exempelvis i frågor som rör fångstuttagets storlek.  

Den som är ägare till en individuell överförbar kvot har, utöver de begränsningar som finns 

(exempelvis i form av skyddade områden och redskapsrestriktioner), stor frihet att förvalta sin 

andel. Detta gör det möjligt för ägaren att själv planera sin verksamhet på ett sätt som kan skapa 

en god ekonomisk avkastning. I och med att ägaren själv har rätt att planera när och hur fiske-

kvoten utnyttjas finns ingen anledning att stressa, vilket som nämnts ovan, är en risk då fiske 

sker ur en gemensam kvot. Eftersom fisket kan bedrivas i ett lugnare tempo kan även en mark-

nadsanpassning ske. Fiskarens företag kan även utvecklas genom att handla med kvoter, då den 

som exempelvis vill minska sin verksamhet kan sälja sin kvot, samtidigt som den som vill ex-

pandera sin verksamhet kan investera i fler kvoter. I ett välfungerande ITQ-system kan man 
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förvänta sig att en anpassning av både flottans kapacitet och fångsterna vilket kommer leda till 

en maximering av den långsiktiga ekonomiska avkastningen.135 

Ett ITQ-system kan medföra att fiskerättigheter landar hos de som har störst ekonomisk vinning 

av kvoterna. Ifall fisket har stordriftsfördelar kommer kvoterna troligtvis hamna hos de större 

fartygen med hög flottkapacitet. Om ett småskaligt fiske däremot visar sig mer effektivt, kom-

mer kvoterna troligtvis att hamna hos de mindre fartygen. Hur kvoterna fördelas mellan olika 

fiskare kan även bestämmas genom politiska beslut om begränsningar som ska gälla vid handel 

med kvoter.136 

Det finns även nackdelar med systemet, då det förlitar sig på att TAC placeras på en nivå som 

går i linje med vetenskapliga råd. I Nya Zeeland har exempelvis kvoten för atlantisk soldatfisk 

placerats alltför högt på grund av påtryckning från industrin. Detta har inneburit högre vinster 

för kvotinnehavare, samtidigt som fiskbestånden blivit alltmer utarmade och närmat sig utrot-

ning. En annan nackdel med systemet är att det skapar incitament för fiskare att enbart ta upp 

större fiskar som inbringar ett högre pris, vilket ökar risken för att mindre fisk kastas tillbaka 

överbord utan att varken tas i hamn eller räknas av från kvoterna. Kvotsystemen kan även vara 

oflexibla och göra det svårare att tillämpa försiktighetsprincipen. Eftersom TAC bestäms innan 

varje fiskesäsong finns det ingen möjlighet att ändra nivåerna under fiskesäsongen. 

Förutom ekologiska problem finns också en risk för sociala problem, genom att fiskekvoterna 

kan hamna hos ett begränsat antal fiskare och främst hos större aktörer. Detta kan leda till att 

många småskaliga fiskare förlorar sina arbeten och att de samhällen som är särskilt beroende 

av fisket drabbas hårt.137  

I HaV:s uppföljning 2014 av det svenska systemet med överlåtbara fiskerättigheter konstatera-

des att systemet varit en bidragande faktor till att fiskeflottan har minskat de senaste 10 åren.138 

Sedan systemets införande år 2009, har antalet fartyg minskat från 82 till 37 fartyg år 2013.139 

Lönsamheten för fartyg över 24 meter har ökat, samtidigt som lönsamheten för fartyg under 24 

meter har minskat något.140 

Miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av systemet 2016 visade att systemet har lett till 

ökad ekonomisk lönsamhet för fiskeriföretag. I och med systemets införande blev dock det 

pelagiska och demersala fisket tydligare uppdelat. Det finns en risk att de som sålt sina fiske-

rättigheter väljer att gå in i demersala fisket istället, vilket kan ha negativa effekter på detta 

fiske.141 I vilken utsträckning som systemet påverkat fisket miljömässigt och socialt är ännu 

inte klarlagt. Fångstuttaget sker dock i långsammare takt idag vilket har en positiv effekt på 

marina ekosystem. Även utkasten har minskat, men om det totala fisketrycket har minskat är 

oklart.142 
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5.3 Subventioner 

Subventioner och bidrag kan skapa incitament för verksamheter att utveckla ny teknik som är 

lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men som ännu inte bär sig marknadsmässigt.143 

Ett sådant stöd från den offentliga sektorn som dock orsakar skada på miljön är det som kallas 

för miljöskadliga subventioner, vilka strider mot principen om att förorenaren ska betala.144 

Inom EU har miljöskadliga subventioner till fiskare, såsom bränsle-subventioner och stöd till 

fartygsbygge, länge varit ett problem.145 I och med reformeringen av den gemensamma fiske-

ripolitiken så har en ny fond inrättats där stöd främst ska ges till fiskare i syfte att främja ut-

vecklingen mot en användning av selektiva fiskeredskap, samt ett bättre kontrollsystem och 

statistikinsamling.146 

De miljöskadliga subventionerna har dock inte upphört. Bränslesubventioner utbetalas t.ex. 

fortfarande och innebär att fiskare inte behöver betala för den klimatpåverkan som deras bräns-

leförbrukning ger upphov till.147 Studier har visat att subventioner till fisket är särskilt skadligt 

då det råder brister i förvaltningen och kontrollen av fisket. I sådana situationer är det inte lön-

samt att fiska i långsam takt, vilket leder till att fiskare tävlar om havets resurser. I och med att 

subventioner sänker fiskeverksamhetens kostnad, skapas incitament för att öka investeringarna, 

vilket kan bidra till överfiske. Om de ekonomiska incitamenten ändras så att det blir mer lön-

samt att förvalta fiskeresurserna ur ett långsiktigt perspektiv motverkas däremot överfiske. I ett 

sådant scenario påverkar subventioner fortfarande fisket, men inte i lika stor utsträckning. Sub-

ventioner är dock även i ett fiske som förvaltas väl inte riskfritt, då det till exempel finns en risk 

att subventionerna investeras i andra projekt än vad som var subventionens egentliga syfte.148 

5.4 Fiskeavgifter och skatter 

Olika typer av fiskeavgifter och skatter är ett sätt att genomdriva principen om att förorenaren 

betalar. Genom att ålägga miljöbelastande verksamhet en skatt eller avgift kan resursanvänd-

ningen styras i en riktning som är mindre miljöbelastande.149 Fiskeavgifter och skatter är såle-

des ett sätt att skapa incitament att minska fisket, genom att fiskare till exempel åläggs en skatt 

på fångster. Än så länge har lösningen inte använts i praktiken.150 

Om överkapaciteten i fiskeflottan minskar kan effekten bli att det småskaliga fisket och arbets-

tillfällen i kustnära samhällen minskar. För det småskaliga fisket hade införandet av en bräns-

leskatt kunnat få olika effekter. Småskaligt fiske använder sig vanligtvis av metoder som är 

mindre bränsleintensiva, till skillnad mot det storskaliga fisket som bland annat bedrivs med 

trål. En bränsleskatt skulle därmed kunna tänkas ha en mindre effekt på det småskaliga fisket 

och skulle även kunna innebära en konkurrensfördel mot det storskaliga fisket, men det finns 

även en risk att en bränsleskatt skulle kunna slå ut mindre och fattigare fiskare. De exakta ef-

fekterna av en bränsleskatt på det småskaliga fisket är dock svåra att bedöma.151  
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6 Miljömärkning 
Ett informativt styrmedel syftar till att hantera ett marknadsmisslyckande som orsakats av brist 

på information. Information som styrmedel kan bland annat bidra till människors acceptans av 

lagstiftning, delaktighet och efterlevnad av kommande eller redan införda styrmedel.152 Miljö-

märkning är ett informativt styrmedel som syftar till att upplysa konsumenter om vilka produk-

ter som har framställts på ett ekologiskt hållbart sätt. Marine Stewardship Council (MSC), 

Aquaculture Stewardship Council (ASC) och KRAV är de vanligaste miljömärkningarna för 

fiskprodukter i dagsläget.153 

6.1 Uppkomsten av miljömärkningar 

En allt större konsumentoro var grogrunden till de första initiativen till miljömärkning av fis-

keriprodukter. Bifångster av arter såsom delfiner vid fiske av tonfisk154 väckte stor oro hos 

allmänheten och bidrog till den första miljömärkningen för delfinsäkert fiske, av bevarandeor-

ganisationen Earth Island Institute. I USA utformade regeringen därefter egna regler för fiske 

av tonfisk och märkning av tonfisk-produkter. 

För att förbättra fiskeriförvaltningen utvecklades även ett system med rankningsguider som 

skulle göra det lättare för konsumenter att kunna välja skaldjur från ett hållbart förvaltat fiske. 

Audubon Seafood wallet card var ett sådant initiativ som identifierade skaldjursprodukter enligt 

trafikljusets färger: grönt, gult eller rött.  Därefter kom ett flertal liknande initiativ som utgick 

från samma syfte, att göra det lättare för konsumenterna att göra ett hållbart val vid köp av 

fiskprodukter.  

Ett starkt fokus på skydd av enskilda arter visade sig dock inte vara tillräckligt för att ta itu med 

de stora problemen inom fiskerisektorn och alltfler påtalade så småningom att fokus förhind-

rade utvecklingen av en övergripande strategi för certifiering av hållbart fiske.155 

6.1.1 MSC 

Som svar på utmaningarna inom fiskerisektorn så gick WWF år 1996 tillsammans med Unilever 

(den största inköparen av fisk vid tidpunkten) ihop och etablerade miljöcertifieringsprogrammet 

MSC. Inspiration hämtades från Forest Stewerdship Council (FSC) som hade ett sektorsöver-

gripande tillvägagångssätt. Så småningom uppkom påståenden om att WWF och Unilever kon-

trollerade MSC, vilket ledde till att MSC vidtog åtgärder för att stärka sin trovärdighet och 

etablerade sig som en helt oberoende organisation år 1998.  

Principerna och kriterierna för MSC utvecklades genom en samrådsprocess som pågick mellan 

1996 och 1999. MSC övergick i och med denna till att bygga på FAO:s uppförandekod för 

ansvarsfullt fiske, FN: s fiskebeståndsavtal och andra internationella fiskeavtal. Under samråds-

processen fick MSC viss kritik för att inte inkludera fiskeribehoven i utvecklingsländerna.156 

På grund av Unilevers roll vid bildandet av MSC så var många länder skeptiska mot märket. I 

Sverige avvisades därför MSC och fiskare valde istället att vara partner till KRAV, som är en 

välkänd svensk märkningsorganisation. KRAV är dock fortfarande ett nationellt system som 
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inte lyckats utmana MSC, som är den enda globala fiskecertifieringen för vildfångade fiskeri-

produkter.157 

MSC-certifiering är idag frivilligt för alla yrkesfiskare som fiskar vildfångad fisk och skaldjur 

(fiskodling omfattas inte av programmet). En oberoende tredje part är ansvarig för att granska 

om en fiskeverksamhet uppfyller MSC- miljöstandard. MSC har valt att främst rikta in sig på 

de ekologiska aspekterna av fiskeverksamhet och har tre huvudsakliga principer som yrkesfis-

kare måste uppfylla för att få märka sina produkter med MSC:s miljömärke: 

- Fiskenivån ska placeras så att den säkrar att fiske nu som i framtiden kan bedrivas utan 

att fiskeresurserna överutnyttjas. 

- Fisket ska ha en minimerad miljöpåverkan och värna om den biologiska mångfalden. 

- Fiskeförvaltningen ska vara effektiv, flexibel för ändrade omständigheter och följa upp-

ställda lagar. 

MSC:s miljöstandard består även av ytterligare 28 mer definierande kriterier, som yrkesfiskare 

måste uppfylla för att kunna klassificera sina fiskeriprodukter som MSC-märkta.158 

Vissa fisken får inte ansluta sig till MSC. Det gäller fisken som: 

- Inriktar sig på däggdjur, fåglar, reptiler och amfibier. 

- Använder sig av destruktiva fiskemetoder, såsom gift och sprängämnen. 

- Inom de senaste två åren har dömts för tvångsarbete. 

- Ingår i ett ensidigt undantag från ett internationellt avtal. 

- Är rena vattenbruk.159 

Certifieringsprocessen inleds med en förhandsbedömning av fisket som är konfidentiell. Fiske-

verksamhet kan därefter besluta sig för om man vill gå vidare i processen eller inte. Om man 

beslutar sig för att gå vidare så måste detta meddelas offentligt (t.ex. i lokal tidning) och rele-

vanta intressenter ska informeras.160   

Vid den fullständiga bedömningen ska certifieraren utse en panel bestående av en fiskbestånds-

expert och en ekosystemsexpert, som ska bedöma om fisket uppfyller MSC:s miljöstandard. 

Panelen samlar innan bedömningen information om fiskeverksamheten och samråder med in-

tressenter. Intressenter kan även delta genom att lämna synpunkter som panelen måste beakta 

vid den slutliga bedömningen. En MSC- certifiering är godkänd i fem år och årliga kontroller 

sker för att säkerställa att fisket ännu lever upp till kraven. För att förnya certifikatet måste en 

ny certifieringsprocess genomföras.161 

6.2 Miljömärkning inom EU 

Inom EU finns i dagsläget inget system för miljömärkning av fiskeriprodukter. Den gemen-

samma marknadsordningen som föreskriver vilken ursprungsmärkning som producenterna är 

skyldiga att märka sina produkter med, är idag den enda märkningen som indirekt kan signalera 

miljöhänsyn.162 Förordningen ställer dock inte upp några ingående krav på märkning vilket gör 

att förvirring kan uppstå hos konsumenter. Bottentrålning inkluderas exempelvis i det bredda 

begreppet trålning, vilket gör att konsumenten måste ha kunskap om fiskarten lever på botten 
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eller inte för att kunna avgöra vilken metod som använts. Detta kan förhindra ett aktivt konsu-

mentval.163 

EU upprättade år 2016 den genomförbarhetsrapport om möjligheterna till ett system för EU- 

miljömärkning av fiskeriprodukter, som skulle upprättas i enlighet med den gemensamma 

marknadsordningen senast år 2015. 164 Miljömärkta fiskeriprodukter är i dagsläget som störst 

på EU:s marknad enligt kommissionens rapport. Variation råder dock mellan olika medlems-

stater och de största fiskkonsumenter är inte de som väljer miljömärkt fisk. Miljömärkningar 

har visat sig ha en liten betydelse för konsumenternas val i länder som Spanien, Frankrike och 

Italien. Miljömärkta produkter har däremot blivit väletablerade i länder som Tyskland och Eng-

land.165  

Viss problematik kan kopplas till de befintliga miljömärkningarna. En svårighet ligger i att 

miljöargumentens trovärdighet till stor del bygger på miljöcertifierarens normer och insyn i 

fiskeverksamheterna. Trovärdigheten är särskilt viktig för varumärkets profil och återförsäl-

jarna.  

Förvirring kan också uppstå hos konsumenter då ett flertal miljömärken förekommer på mark-

naden, vilken kan göra det svårare att särskilja olika märken.166 Även för producenter av fisk-

produkter kan det vara svårt att veta vilken certifieringsorganisation som man ska vända sig till. 

Återförsäljare kan även ha svårt att veta vilka miljömärkningar som ligger i linje med deras 

koncept och anseende. Det finns en risk att denna förvirring leder till en misstro mot miljöcer-

tifieringsprogram. För företagare innebär marknadsinträdet ökade kostnader och kostnader för 

miljömärkning tillkommer oftast. Den totala processen som innefattar bedömningar, kontroller 

och tillsyn bidrar till ökade kostnader och arbetsbelastning, något som inte alltid speglas i pri-

serna på marknaden. 

Europakommissionen har identifierat tre alternativa strategier när det gäller miljömärkning: 

- Det första alternativet innebär att den nuvarande lagstiftningen inte förändras, men att 

kontrollen stärks för att uppfylla befintliga bestämmelser. På så vis hade miljömärk-

ningarnas trovärdighet kunnat stärkas.167 Denna åtgärd motverkar dock inte den förvir-

ring som uppstått till följd av ett flertal miljömärken. De verktyg som redan finns inom 

EU hade dock kunnat utnyttjas genom att fiskprodukter kan inkluderas i det befintliga 

EU-miljömärket.  

- Ett annat alternativ innebär att EU uppställer minimikrav för fiskeriprodukter när det 

gäller miljöargumenten. Detta hade kunnat minskat eventuell misstro eller förvirring 

hos konsumenter vid köp av miljömärkta fiskeriprodukter. Minimikraven skulle upp-

ställas i linje med den gemensamma fiskeripolitiken och de riktlinjer som FAO upp-

ställt.168  
- Ett tredje alternativ är att inrätta ett eget frivilligt miljömärke för fiskeriprodukter inom 

EU. Ett sådant officiellt ceritifieringsprogram kan öka standarden och därmed även tro-
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värdigheten för konsumenterna. Ett nytt miljömärke kan dock inte påverka andra miljö-

märken och den förvirring som kan uppstå hos konsumenterna eftersom ett flertal mil-

jömärken på marknaden ännu kvarstår.169 

6.3 Effekterna av miljömärkning 

En risk med miljöcertifieringsprogram är att enbart sådana fiskeriverksamheter som kan an-

sluta sig till en låg kostnad väljer att göra det. För de producenter som ett anslutande däremot 

innebär stora efterlevnadkostnader finns en risk att de avstår från att ansluta sig. Certifie-

ringskraven kan även innebära att storskaligt fiske har bättre möjligheter att ansluta sig än 

småskaligt fiske, eftersom processen kan vara kostsam och tidskrävande. MSC-märkta fisk-

produkter är även huvudsakligen begränsade till Europa, Japan och Nordamerika, vilket riske-

rar att produkter från utvecklingsländerna utesluts från marknaden.170 

En självstudie genomförd år 2006 av MSC i samarbete med en brittisk fiskeriforskningskonsult 

visade att MSC-certifierat fiske har lett till vissa processförbättringar hos producenter, som kan 

leda till ökad biologisk mångfald i haven. Några större ekologiska effekter har dock inte kunnat 

påvisas.171 Ett flertal forskare har kommit till slutsatsen att MSC kan skapa incitament för pro-

ducenter att främja effektiv fiskeförvaltning, men har misslyckats med att direkt minska utarm-

ningen av fiskbestånd.172 

Fiskecertifiering kan även ha oönskade konsekvenser, fiskproducenter kan exempelvis välja att 

ansluta sig som MSC-märkta för att förhindra att ett område inrättas som marint reservat. En 

annan negativ effekt är att fiske i utvecklingsländer kan missgynnas då kostnaderna och förbe-

redelserna för att delta i certifieringsprocessen är så omfattande. Många utvecklingsländer sak-

nar även tillförlitlig vetenskaplig data över fiskebeståndens status, vilket gör att de ibland ute-

sluts eller inte ens övervägs som miljöklassade.173 

Även färsk svensk forskning pekar på att miljömärkningsprogrammens betydelse på global nivå 

är begränsad. Detta beror till exempel på att ett flertal vanliga vattenbruksarter i Asien och-

marknaden/konsumenter i Asien utelämnas eller inte ingår i något ceritifieringsprogram.174 För 

svenska konsumenter visade sig två faktorer avgörande för efterfrågan av miljömärkta fiskeri-

produkter, den ena var oron för vattenbrukets och fiskets negativa miljöpåverkan och den andra 

var medvetenheten om att miljömärkningar har stor effekt för en hållbar fiskkonsumtion. Kon-

sumenternas förväntningar på miljömärkta fiskprodukter stämde dock inte överens med de fak-

tiska kraven på produkterna, vilket förmodas kunna begränsa efterfrågan på miljömärkta pro-

dukter. Förbättringsområden för miljömärkta fiskeriprodukter hade kunnat vara att en kontinu-

erlig utvärdering av miljömärkta produkter standardiserades för att undersöka eventuella mil-

jöförbättringar, att inkludera den asiatiska marknaden och dess konsumenter samt att öka all-

mänhetens medvetenhet kring miljömärkningar och skapa ett engagemang för marina ekosy-

stem.175 
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7 Diskussion 
Havet är en unik resurs genom att det i grunden ägs av både alla och ingen. Allmänna resurser 

har visat sig kunna bli så övernyttjade av människan att fenomenet har ett eget namn, ”allmän-

ningarnas tragedi”. För att en allmän resurs ska förvaltas mer hållbart är det nödvändigt att 

inrätta olika styrmedel som innebär att resursen blir mindre fri.  

På det internationella planet återfinns ett stort antal rättsliga bestämmelser som behandlar hotet 

mot den biologiska mångfalden som sker genom överfiske. Havsrättskonventionen hanterade i 

stor utsträckning problemet med konflikter gällande fisket genom inrättandet av gränsdrag-

ningar, så kallade ekonomiska zoner. Även behovet av samarbete mellan stater för att säker-

ställa bevarandet av fiskbeståndet belystes i konventionen. I och med det så kallade fiskbe-

ståndsavtalet blev staterna skyldiga att samarbeta när det gällde gränsöverskridande bestånd 

genom regionala fiskeriorganisationer. 

Överlag förefaller det sig som att regleringar, med syfte att bevara fiskbestånd har växt fram i 

långsam takt. Det är först i nutid som antalet regleringar som tillkommit till skydd för fiskbe-

stånd har tagit fart. Inom EU skärpes fiskeripolitiken rejält år 2014, vilket speglar en ökad med-

vetenhet om de skador som oansvarsfullt fiske ger upphov till. Återhämtningsplaner har upp-

rättats med syfte att fiskbeståndet ska få en chans att återhämta sig mot det överfiske som be-

drivits i många år. Varje år bestämmer EU vilka fiskekvoter som ska gälla och sedan fördelar 

medlemsländerna de nationella kvoterna. Det är således av särskild betydelse att EU inför fis-

kekvoter med tillräckligt hög ambition för att ge fiskbestånden en chans att återhämta sig. Det 

är även av yttersta betydelse att eventuellt icke-rapporterat fiske upptäcks och följs av sankt-

ioner såsom minskad fiskekvot. 

De nya förordningarna som tillkommit i och med den nya gemensamma fiskepolitiken ställer 

högre krav på staterna att genomdriva politiken. Medlemsstaterna ska bedriva kontroll och 

övervakning genom hela produktionskedjan. Förordningen är en ramlag och dess målsättningar 

ska kompletteras med åtgärder på regional nivå. I de fall där man inte genomdrivit politiken 

riskerar man sanktioner i form av minskat ekonomiskt stöd, stängning av fiske och minskade 

kvoter. Mot de som bedriver fiskeverksamhet riktas sanktioner vid brott mot bestämmelserna, 

i form av avstängning och indragen licens. EU-kommissionen kan även bedriva kontroller för 

att säkerställa att de nationella myndigheterna bedriver politiken korrekt.  

Att kommissionen bedriver kontroller är av stor betydelse för att säkerställa tillämpningen av 

politiken. Strikta sanktioner är en viktig komponent som verkar för att motverka illegalt fiske, 

men för att motverka olovligt fiske måste det också vara mer lukrativt att bedriva legal än illegal 

verksamhet. Detta förutsätter ett rättssystem som skapar incitament till att förvalta de marina 

resurserna hållbart. 

De rättsliga styrmedel som lyfts fram ovan verkar för att minska negativa konsekvenser till följd 

att det fria tillträdet till fisket, men eliminerar inte alla konsekvenser. Rättsliga styrmedel såsom 

licenser, kvoter och olika restriktioner har visserligen lyckats minska redan uppkommit över-

fiske, men inte lyckats förhindra det. En överhängande problematik med kvotsystemet har varit 

att det inte har beslutats i linje med vetenskapliga belägg, utan har varit föremål för politisk 

diskussion där andra faktorer än ekologiska har vägt tungt. Kvotsystemet har även visat sig 

oflexibelt genom att kvoterna bestäms årligen och inte kan ändras under året om en förändring 

sker i fiskbeståndens status. För att kvotsystemet ska uppfylla sitt syfte, är det nödvändigt att 

kvoterna beslutas i linje med vetenskaplig rådgivning. Det är även att största vikt att försiktig-

hetsprincipen som föreskrivs i den gemensamma fiskeripolitiken tillämpas i praktiken. Detta 

skulle innebära att kvoterna kunde ändras efter att de fastställts, om förändringar i fiskbestån-

dens status upptäcktes.  
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Inrättandet av fler marina reservat går i långsam takt, trots att dessa har visat sig ha gynnsam 

effekt på marina ekosystem. Marina reservat kan ses som en försäkring för framtiden där eko-

systemen lämnas orörda. Trots det så skyddas alltså alltför få marina miljöer genom marina 

reservat idag. Bottentrålning tillåts dessutom alltjämt inom marina reservat, trots fiskemetodens 

höga andel bifångster och negativa påverkan på havsbottnar. Med beaktning av bottentrålning-

ens konsekvenser och vikten av att lämna vissa ekosystem orörda, vore ett lämpligt första steg 

att förbjuda bottentrålning inom marina reservat.  

De styrmedel som nu har nämnts, utgör en viktig grund för att minska överfiske, men kan inte 

ensidigt skapa den incitamentsstruktur som krävs för att åstadkomma en långsiktigt hållbar för-

valtning av fiskresurserna. Utöver rättsliga styrmedel så är även ekonomiska styrmedel av be-

tydelse, vilka även lyfts fram i den gemensamma fiskeripolitiken. Medlemsstaterna får bland 

annat införa ett system med överlåtbara nyttjanderätter (ITQ). Ett sådant system har visat sig 

ha många fördelar genom dess potential att motverka överfiske.  

Genom ITQ appliceras en form av privat äganderätt på fiskeresurserna, vilket kan skapa incita-

ment till att inte bedriva överfiske. Ifall en fiskare väljer att överutnyttja sin fiskekvot så drabbas 

kvotinnehavaren ensam av konsekvenserna, i det här fallet i form av minskade framtida fångs-

ter, vilket kan förhindra att resursen brukas alltför intensivt. Genom att göra resursen mindre fri 

har således allmänningarnas tragedi kunnat undvikas och resursen förvaltas mer långsiktigt 

hållbart. Detta utgör ett särskilt effektivt verktyg i och med dess förebyggande effekt, verktyget 

har således inte bara potential att minska överfiskets omfattning, utan det kan även motverka 

att överfiske uppstår. 

Det finns givetvis negativa effekter även med ett ITQ-system, där den mest betonade är risken 

att småskaligt fiske slås ut av större, mer välfinansierade fiskeflottor. För att motverka de po-

tentiella negativa konsekvenserna med ett ITQ-system är det viktigt att lagstiftaren tar hänsyn 

till småskaligt fiske, genom att exempelvis låsa fiskeresursen till olika storleksklasser. I Sverige 

finns sedan 2009 ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det pelagiska fisket, som har 

visat sig minska den totala flottkapaciteten. Vilka sociala och miljömässiga effekter systemet 

medfört är dock inte helt klarlagt, förutom att fiskeuttaget sker i långsammare takt idag än förut, 

något som är av betydelse för havets ekosystem. Det minskade antalet fartyg kan även under-

lätta vid kontroller av om den gemensamma fiskeripolitiken efterföljs.  

I dagsläget finns inga överlåtbara fiskerättigheter inom det i demersala fisket, däremot årliga 

överlåtbara fiskemöjligheter. Att utvidga detta system hade varit ett potentiellt verktyg för att 

skapa incitament till att även inom detta fiske vårda fiskeresurserna mer hållbart. Detta hade 

varit av särskild betydelse då demersala fisket ofta innebär att metoden trålning används, som 

visat sig särskilt skadlig mot havets ekosystem. Detta hade även kunnat förhindra att det pela-

giska och demersala fiske blir alltför uppdelat.  

I den nya politiken har de allmänna subventionerna till fiskeflottor som bedriver fiske med 

traditionella metoder minskat. Detta är av stor betydelse för att förhindra överfångst och överka-

pacitet hos fiskeflottorna. I och med den nya gemensamma fiskeripolitiken har en ny fond in-

rättats som bland annat ska verka för att driva på utvecklingen mot en användning av selektiva 

redskap. Att öppna upp möjligheten att subventionera fiskare som väljer att använda alternativa 

redskap med mindre miljöpåverkan är ett bra led i att stärka det rättsliga skyddet mot överfiske 

och en viktig morot för att använda sig av bästa möjliga teknik. Det finns dock en risk att sub-

ventionerna används till andra projekt än vad som var dess syfte, vilket förutsätter god kontroll.  

Än i dag får dock fisket skadliga subventioner i form av exempelvis skattebefrielse av bränsle. 

Detta är något som gynnar de fiskare som bedriver fiske med bottentrålning särskilt mycket, 

eftersom denna fiskemetod är särskilt bränslekrävande. Att minska dessa subventioner skulle 
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således skapa incitament för de fiskare som bedriver fiske med trål att söka sig till andra fiske-

metoder. Det skulle även göra fisket för fiskare som redan nu använder sig av passiva redskap 

mer gynnsamt. För att motverka överfiske och verka för en hållbar fiskeriförvaltning är det 

därmed nödvändigt att dessa miljöskadliga subventioner fasas ut.  

Utgångspunkten för det svenska regelverket för fiske är de bestämmelser som utformats på EU-

nivå. Sverige har utöver de bestämmelser man är ålagd att följa genom EU, möjlighet att skapa 

striktare bestämmelser för att skydda fiskeresurserna. Det finns även en möjlighet för Sverige 

(i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken) att styra fiskelicenser och kvoter till fiskare 

som bedriver fiske på det minst miljöskadliga sättet, exempelvis till fiskare som använder sig 

av passiva fiskeredskap, vilket bör anammas. 

Idag saknas en tydlig koppling mellan miljöbalken och fiskelagen, vilket försvagar det rättsliga 

skyddet mot överfiske. Den svenska fiskelagen hade även behövt en bättre koppling till miljö-

balken för att vara i linje med EU:s nya fiskeripolitik och för att leva upp till de internationella 

åtaganden som Sverige är en del av. Fiskelagen bör harmonisera med miljöbalken och bygga 

på begrepp såsom försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik, för att möjlig-

heterna till ekologisk hänsyn även när gäller marina ekosystem ska kunna stärkas. En sådan 

lagstiftning hade dessutom minskat tolkningssvårigheter i fall där både fiskelagen och miljö-

balken behandlar frågan. Därefter bör det även övervägas huruvida bottentrålning är förenligt 

med försiktighetsprincipen och principen om att använda bästa möjliga teknik. En möjlighet 

vore att enbart tillåta bottentrålning i utpekade områden efter miljökonsekvensanalys. 

EU:s nya marknadsordning är ett viktigt verktyg för att göra det enklare för konsumenter att 

fatta upplysta beslut. Den information som ska finnas på fiskeriprodukter enligt förordningen 

tycks dock alltför ofta vara svårvärderad för konsumenten, vilket motverkar förordningens syfte 

och förhindrar ett aktivt konsumentval. 

Idag återfinns ett flertal miljömärkningssystem på marknaden, men ett heltäckande system 

inom EU saknas ännu som uppställer krav för alla typer av märkningar. Detta kan bidra till 

förvirring hos konsumenter då det kan bli svårt att jämföra och värdera olika miljömärken, nå-

got som kan skapa misstro och göra det svårare att göra ett hållbart val vid köp av fiskprodukter. 

I värsta fall finns en risk att detta leder till att konsumenter väljer att avstå från miljömärkta 

produkter.  

MSC-märkning är idag ett av de största miljömärkningssystemen för fiskeriprodukter. MSC 

tenderar dock att främst gynna fiske som är lätt att certifiera, såsom småskaligt fiske med be-

gränsad tillgång och storskaligt fiske som har råd med certifieringsprocessen. MSC tillåter även 

bottentrålning som fiskemetod trots dess negativa påverkan på havsbottnarna. MSC har dock 

visat sig kunna leda till processförbättringar i MSC- certifierat fiske vilket kan främja den bio-

logiska mångfalden i haven. Djupare problem har certifieringar dock visat sig sakna förutsätt-

ningar att lösa.  

Miljömärkningar är dock ett viktigt komplement till andra styrmedel, som gör att konsumenter 

kan påverka fiskproducenterna genom sitt val vid frysdisken. För att märkningarna ska kunna 

påverka producenterna och för att öka dess trovärdighet, hade dock ett gemensamt system inom 

EU som uppställer minimikrav varit nödvändigt. Detta hade kunnat stärka standarden på mil-

jömärkta fiskprodukter och därmed även stärka efterfrågan på produkterna. Vid utarbetandet av 

ett sådant system bör vikten av att inkludera marknader utanför EU även beaktas. 

En målsättning om att fiska utan att utarma fiskbeståndet totalt är den gemensamma utgångs-

punkten för samtliga fiskeregleringar (som granskats i denna uppsats). Det rättsliga skyddet har 

i och med EU:s nya reform stärkts men det finns ännu förbättringsområden. För att åstadkomma 
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verkställighet av politiken krävs även ett välfungerande kontrollsystem. De nya förordningarna 

om den nya gemensamma fiskeripolitiken och dess kontrollsystem är ännu färska och det åter-

står att se hur väl de lyckas åstadkomma effektivitet i praktiken. Vissa undersökningar pekar 

dock på att till exempel den införda landningsskyldigheten inte lyckats åstadkomma önskvärd 

effekt i praktiken, genom att fångad fisk undgås att landas. Den rättsliga kontrollen kräver stora 

ekonomiska resurser och tid vilket verkar vara det svåraste att genomdriva för länderna.  

Fiskbranschen är olik andra branscher ur den aspekten att fiskare alltid levt sina liv i nära kon-

takt med havet. En medkänsla för yrkesfiskare och de kulturella som traditionella känslor som 

fisket är kopplat till, kan ha skjutit upp den modernisering av fiskeripolitiken som krävs. Det är 

dock hög tid att inse yrkesfiskarnas intressen inte längre kan betraktas ur ett kortsiktigt perspek-

tiv, utan måste ses utifrån ett långsiktigt perspektiv. Inte bara för fiskarna och havens skull, utan 

även för att fiskare ska kunna bedriva och överleva på fiske som näring även i framtiden. 
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