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Sammandrag 
 
Skillnaderna i teknisk reglering mellan Öresund och Kattegatt 
utvärderades, eftersom det råder förbud mot fiske med släpredskap i 
Öresund medan det inte finns några sådana begränsningar i det 
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SAMMANFATTNING 
 
Fiske är en av de viktigaste faktorer som för närvarande påverkar de marina ekosystemen. 
Verksamheten påverkar livet i havet både direkt och indirekt. De direkta effekterna består 
bland annat av ökad dödlighet för båda unga och äldre djur av olika slag samt den fysiska 
störning som bogserade fiskeredskap orsakar, särskilt på havsbottnarna och för de 
organismer som är knutna till dessa livsmiljöer. Storleksstrukturen för de fiskbestånd som 
är föremål för fisket har ändrats i grunden, eftersom fisket leder till en nedgång i antalet 
äldre och därmed större enskilda fiskar. De indirekta effekterna är bland annat förväntade 
förändringar av konkurrensen mellan arter och överlevnaden av arter. 
 
Det marina ekosystemet i Kattegatt har betraktats som ganska produktivt och det extremt 
låga antalet fiskar i storlekar av kommersiellt intresse bör ses som slutfasen av en 
utarmningsprocess. Denna process inleddes för 150 år sedan när fiske med långrev började 
ske i industriell skala och fiskarter som hälleflundra och långa fiskades ut. Nedbrytningen 
av ekosystemet förvärrades dock när motoriserad trålning infördes i början av 1900-talet. 
Arter som kolja, sej, vittling och piggvar är inte längre av kommersiellt intresse eftersom 
de successivt har blivit utfiskade. Torskbeståndet i Kattegatt har krympt till en 
restpopulation under de senast två till tre decennierna. Nedgången i torskbeståndet i 
Kattegatt hänger samman med att separata lekbestånd/delbestånd har försvunnit i 
Kattegatt. Sådana strukturförändringar inom bestånden är mycket alarmerande, eftersom 
försvinnandet av beståndsenheter i praktiken kan förhindra återhämtningen av uttömda 
områden även efter kraftiga begränsningar av fisket. 
 
Ett så gott som totalförbud mot fiske med släpredskap (dvs. trålar och flyttrålar, snurrevad 
och snörpvad) har gällt i hela Öresundsområdet mellan Danmark och Sverige sedan 1932, 
därför att det är en starkt trafikerad farled. Däremot har inga sådana 
redskapsbegränsningar införts i det angränsande i Kattegatt. Denna skillnad i teknisk 
reglering av likartade ekosystem ger oss möjlighet att utvärdera de olika 
förvaltningsåtgärdernas effektivitet. 
 
I översiktsrapporten 

 analyseras och jämförs därför två angränsande områden med olika fiskeregleringar 
och konstaterade fiskemängder (dvs. Kattegatt och Öresund) och utifrån denna 
analys, 

 dras slutsatser om effekterna av olika tekniska regleringar (dvs. fiske med 
släpredskap är förbjudet i Öresund men inte i Kattegatt) i likartade ekosystem. 

 
Olika undersökningar och tillgängliga data från området granskades i denna 
översiktsrapport, vilket tydligt visade att i synnerhet torsk var mycket mer rikligt 
förekommande och hade större åldersdiversitet i Öresund än i Kattegatt. Generellt sett har 
en rad tidigare viktiga fiskarter försvunnit eller reducerats till restbestånd i Kattegatt, 
samtidigt som fisksamhället i Öresund är mindre påverkat. Det är rimligt att tro att de 
mycket högre produktivitetsnivåerna för torsk och andra bottenlevande arter i Öresund har 
samband med avsaknaden av trålning i området.  
 
Man kan också konstatera att en förutsättning för sådana effekter är att det finns tämligen 
stationära populationsenheter av torsk i Öresund och Kattegatt. På grund av sannolikheten 
för ursprungligt vandringsbeteende (dvs. att torsk liksom ål och lax återvänder till sina 
ursprungliga yngelområden) kommer övergivna yngelområden i Kattegatt endast långsamt 
att fyllas på av fisk från Öresund eller Nordsjön. 
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1. BAKGRUND 
 
Utarmningen av bestånden av saltvattensfiskar är ett världsomfattande dilemma som hotar 
den globala livsmedelsförsörjningen (Botsford m.fl., 1997; Pauly m.fl., 1998; 2002; 
Hutchings och Reynolds, 2004; Mullon m.fl., 2005). Även om det finns uppmuntrande 
tecken på minskad fiskdödlighet i vissa av världens viktigaste fiskeområden behövs det 
fortfarande nya, effektiva medel för fiskereglering och förvaltningsåtgärder (Worm m.fl., 
2009). Nödvändigheten att utvärdera och utveckla fiskeriförvaltningen upprepas också 
gång på gång i den vetenskapliga litteraturen och diskussionen (t.ex. Corkett, 1997; 
Castilla, 2000, Sissenwine och Symes, 2007; Costello m.fl., 2008; Froese m.fl., 2008, 
Cardinale och Svedäng 2009; Froese och Proelß, 2010, Svedäng m.fl., 2010a). 
 
Sammanbrottet av bestånden av torsk (Gadus morhua) vid Nordamerikas östkust, som 
försörjde ett av världens viktigaste fiskeområden under nästan 500 år till slutet av 
1900-talet, är ett slående exempel på vanskötsel. I dag har de flesta torskbestånden i 
nordvästra Atlanten kollapsat (Hutchings och Reynolds, 2004), och ingen återhämtning har 
setts trots ett fiskemoratorium sedan 1992 (Lilly m.fl., 2008). I nordöstra Atlanten är 
minskade bestånd lika vanliga, trots att beståndens produktivitet hittills i allmänhet har 
legat kvar på högre nivåer (Lilly m.fl., 2008), särskilt i Barents hav. I Nordsjöområdet har 
det skett en utarmning av hela fisksamhället under mer än ett århundrade (Mackinson, 
2002), och i stora delar av Nordsjön anses torsk för närvarande vara kommersiellt utdöd 
(Holmes m.fl., 2008). En ännu mer långtgående minskning av mängden bottenlevande fisk 
har skett vid Skagerraks östra kust och i Kattegatt (Svedäng, 2003; Svedäng och Bardon, 
2003; Cardinale m.fl., 2009a, b). Till skillnad från Kattegatt där det har pågått en långvarig 
utarmning av torskbeståndet sedan 1980-talet (Svedäng och Bardon, 2003; Cardinale och 
Svedäng, 2004; Anon., 2009a), tycks beståndet i Öresund fortfarande frodas (Anon., 
2009b; Svedäng m.fl., 2010a). 
 
Syftet med denna studie var att utvärdera om skillnaderna i beståndens produktivitet kan 
kopplas till skilda tekniska fiskeregleringar. Sedan 1932 har det praktiskt taget rått förbud 
mot fiske med släpredskap i Öresund mellan Danmark och Sverige (Anon., 1932), därför 
att det är en starkt trafikerad farled (fig. 1). Däremot har inga sådana 
redskapsbegränsningar införts i det angränsande Kattegatt. Den nuvarande och historiska 
utvecklingen av fiskbestånden i Kattegatt och angränsande Öresund belyses i 
översiktsrapporten genom jämförelser av uppskattningar av förekomsten av olika 
kommersiella bottenlevande fiskarter, som torsk, kolja (Melanogrammus aeglefinus) och 
rödspätta (Pleuronectes platessa). 
 
Dessa skillnader i antal och storleksstruktur leder över till frågor om beståndsseparation 
(integritet) och vandringsmönstren mellan Kattegatt och Öresund. Hur bestånden blandas 
och separeras är naturligtvis viktigt för att förstå och tolka utvecklingen av beståndets 
tillstånd i de två havsområdena, vilket diskuteras i viss utsträckning i ett särskilt avsnitt av 
rapporten. 
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Karta 1:  Undersökningsområde: Gränserna för Öresund (SD 23) och Kattegatt 
(SD 21). Statistiska rektanglar enligt ICES inom det undersökta området 
visas. 

Källa: Ocean Data View 
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2. BESKRIVNING AV FISKET OCH DESS REGLERING I 
ÖRESUND OCH KATTEGATT 

 

DE VIKTIGASTE RESULTATEN 

 Det har sedan länge skett en försämring av de bottenlevande fiskbestånden i 
fiskeområdena i Öresund och Kattegatt som började i mitten av 1800-talet. Trålning 
började användas i början av 1900-talet. 

 Sedan 1932 har det rått ett närmast totalförbud mot släpredskap i Öresund medan 
det aldrig har funnits sådana begränsningar i Kattegatt. 

 Fisket i Kattegatt och Öresund förvaltas genom både total tillåten fångstmängd och 
reglering av fiskeansträngningen. 

 
Utnyttjandet av fiskeområdet i Öresund och Kattegatt för export och handel inleddes under 
medeltiden. Bortsett från fiske efter sill (Clupea harengus), som dominerat i dessa 
havsområden under århundraden, utvecklades ett halvindustriellt fiske med långrev efter 
hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus), långa (Molva molva), torsk, kolja och rocka under 
1800-talet i Kattegatt–Skagerrak (Hasslöf, 1949). Långrevsfiskets utveckling ledde till 
partiellt överfiske i området och man började utnyttja mer avlägset belägna fiskevatten, 
exempelvis utmed Norska Rännan och runt Shetlandsöarna. Under 1800-talet gjordes försök 
att införa segeldrivna trålfartyg i Kattegatt, men utan framgång. Trålning med motorburna 
fiskefartyg var däremot en teknik som fiskebranschen snabbt anammade från och med 
början av 1900-talet, och denna sektor av flottan hade redan före första världskriget blivit 
mer betydande än fiske med långrev (Andersson, 1954). Denna tekniska revolution ledde till 
en förnyad inriktning på Kattegatt och Skagerrak, och tekniska framsteg ledde till högre 
effektivitet och lägre kostnader. 
 
Första och andra världskriget resulterade i en minskning av fisket i Kattegatt, även om 
minskningen var mindre än i Nordsjön, särskilt under första världskriget. De båda 
världskrigen är faktiskt de enda händelser som tillfälligt har ändrat fiskemönstren. Det finns 
inga belägg för att ekonomiska kriser eller regleringar märkbart har ändrat eller minskat 
fisket (Cardinale m.fl., 2009a). 

2.1. Öresund 
 
Ett så gått som totalförbud mot fiske med släpredskap (dvs. trålar och flyttrålar, 
snurrevader och snörpvader) har gällt sedan 1932 i Öresundsområdet mellan Danmark och 
Sverige, därför att det är en starkt trafikerad farled (Anon., 1932). 
 
Trålningsförbudet har inte införts i en mindre del av norra Öresund som gränsar mot 
Kattegatt (karta 2). År 2009 blev dock trålfisket mer begränsat genom ett förbud från 
februari till mars (dvs. under torskens lekperiod). Denna nya bestämmelse kommer att 
utvärderas efter tre år.  
 
Det danska och svenska kommersiella fisket i Öresund (ICES-delområde 23), som bedöms 
och regleras i samband med västra Östersjön (exv. Anon., 2009b), består huvudsakligen 
av fångst med drivgarn. Öresundstorsken förvaltas som en del av det så kallade västra 
Östersjötorskbeståndet (som omfattar västra Östersjön utanför Bornholm, Öresund samt 
Bälten). I Öresund finns även ett lokalt fiske med fångst av plattfiskar, sill (vandringsvägen 
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för sill från västra Östersjön går genom Öresund) och vandrande bestånd av horngädda 
(Belone belone) och stenbit (Cyclopterus lumpus). 
 
Förutom yrkesfisket finns det ett utbrett fritidsfiske med spinnredskap i Öresund (exv. 
Lagenfelt och Svedäng, 1999), som ligger i den tätast befolkade delen av Skandinavien. 
 
Karta 2:  Definition av områden i Kattegat som är stängda för fiske från och med 

januari 2009. 
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Område 1:  Säsongsmässigt (1 januari–31 mars) stängt utom för fiske med vissa selektiva redskap med 

mycket låg fångst av torsk.  
Område 2:  Stängt hela året utom för fiske med selektiva redskap.  
Område 3:  Stängt hela året för allt fiske, även för fritidsfiske.  
Område 4:  Säsongsmässigt (februari–mars) stängt utom för fiske med selektiva redskap. 

Källa: Ocean Data View 
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2.2. Kattegatt 
 
I Kattegatt, som gränsar till Öresund, har aldrig något förbud mot trålningsfiske införts. 
Tvärtom är fiske med släpredskap tillåtet nära kusten i större delen av Kattegatt. 
 
Fisket i Kattegatt och Öresund ägs så gått som helt av Danmark och Sverige, som tar cirka 
70 procent respektive 30 procent av fångsterna. Torsk fångas främst med trål, snurrevad 
och drivgarn, varav det sistnämnda är den mest betydande fångstmetoden. Inom 
trålningsgruppen har tre flottor historiskt sett varit betydande: flottan för Nephrops 
norvegicus (havskräfta) (maskstorlek 70–89 mm), plattfiskflottan (maskstorlek 90–104 
mm) samt torskflottan (maskstorlek >105 mm). Under decennier har det funnits en svensk 
torskflotta under lekperioden i början på året och dessutom har torsk varit bifångst vid 
fiske främst efter Nephrops. Beståndets status och de motsvarande stora nedskärningarna 
av kvoterna har dock minskat torskfisket. Under de senaste åren har torsk främst fångats 
som bifångst och landningarna har varit fördelade över året. Det bör dock konstateras att 
ett betydande torskfiske historiskt har ägt rum i gränsområdet mellan Kattegatt och 
Öresund, där trålfiske sedan 2009 är förbjudet under två månader av året. 
 
Före 2007 var kvoterna i Danmark uppdelade på 14-dagarsransoner som fortlöpande 
anpassades efter hur mycket som fanns kvar av kvoten. År 2007 förändrades detta system 
till ett rättighetsbaserat system (fartygs kvotandel, eller FKA), som bäst kan beskrivas som 
ett system med individuella överförbara kvoter, eftersom fiskarna kan sälja och köpa 
fiskerätter. I Sverige är landningarna fortfarande reglerade av veckoransoner, som 
förvaltas av Sveriges Fiskares Riksförbund. Ransonerna justeras fortlöpande efter hur 
mycket av kvoterna som återstår. Sedan 2003 har det svenska fisket också kännetecknats 
av långa perioder (oftast under det andra och tredje kvartalet av året) då det är förbjudet 
att landa torsk. Dessa ”torskstopp” påverkar hur stor andel av fångsten som kastas 
överbord och storlekssammansättningen av den kastade torsken, men även fiskeflottans 
beteende.  
 
Förutom regleringar genom totalt tillåtna fångstmängder (TAC), regleras fisket i Kattegatt 
av antalet fiskedagar. En analys av utvecklingen av den totala fiskeverksamheten i 
Kattegatt som utfördes av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för 
fiskerinäringen (STECF) via dess undergrupp SG-MOS visade att den totala nominella 
ansträngningen (kW-dagar) för den danska flottan i Kattegatt hade halverats mellan 2000 
och 2008. Fisket i Kattegatt domineras av trålning, för närvarande främst med 
maskstorlekar på 90–99 mm. En större omställning av fiskeredskapen inträffade mellan 
2003 och 2004, när användningen av trålar på 70–89 mm utan sorteringsrist förbjöds. 
Detta ledde till en ökning av fiske med trålar på 90–99 mm under 2004. Fisket med trålar 
på 90–99 mm var stabilt mellan 2006 och 2008. Sveriges nominella verksamhet i Kattegatt 
var också stabil under den perioden. På senare år har användningen av trålar utrustade 
med särskilda sorteringsrister i fisket efter Nephrops samt trålar med selektionspaneler på 
120 mm ökat.  
 
Eftersom de nominella minskningarna av totalt tillåtna fångstmängder för torsk inte ledde 
till en minskad fiskdödlighet, infördes stängda områden i Kattegatt under 2009 för att 
minska fisket i lekområden (Anon., 2009a, karta 2). 
 
En stokastisk modell (SAM, stochastic state-space model) (Nielsen, 2008, 2009) används 
för skattningen av torsk i Kattegatt (Anon., 2009a). Information om modellens utformning 
samt om indata och resultat finns på www.kcod.stockassessment.org.  
 

http://www.kcod.stockassessment.org/
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3. EKOSYSTEMBESKRIVNING: EN ÖVERSIKT ÖVER DET 
AKTUELLA LÄGET FÖR EKOSYSTEMEN I ÖRESUND OCH 
KATTEGATT 

DE VIKTIGASTE RESULTATEN 

 Både Öresund och Kattegatt har en kraftig vertikal stratifiering med ett övre 
brackvattenskikt och ett tyngre skikt med vatten av oceaniskt ursprung inunder. 

 Området har en typisk, årstidsbunden temperaturvariation. 

 Ekosystemets produktivitet är ganska hög tack vare inflödet av näringsämnen och 
de gynnsamma temperaturförhållandena. 

 Fisksamhället liknar dem som finns i övriga Nordsjön. 

 De flesta kommersiella bottenlevande fiskbestånden anses vara kommersiellt 
utdöda, förutom tunga och rödspätta. 

 
Öresund utgör tillsammans med de danska sunden i Bälten tröskeln till Östersjön. Arealen 
är cirka 2 000 km2. Öresund är ett relativt grunt område. Tröskeln mellan Öresund och 
Östersjön ligger i den södra delen av Öresund och har två fåror med ett djup av åtta meter. 
Ytvattnet brukar röra sig norrut och salthalten ökar från omkring 8–9 psu till omkring 15 
psu i norra delen av Öresund. Cirkulationen i Kattegatt/Öresund påverkas av utbytet med 
angränsande hav (Skagerrak, Bälten och Östersjön) och styrs av meteorologiska krafter. 
Tidvattnet är mycket svagare än i södra Nordsjön. Det horisontala utbytet kan transportera 
fiskägg och fisklarver mellan områden. 
 
Kattegatt ingår i övergångsområdet mellan Nordsjön och Östersjön. Dess areal är 22 000 
km2 och medeldjupet är 23 meter (Anon., 2003). De hydrografiska förhållandena är starkt 
påverkade av utflödet av sötvatten från Östersjön och inflödet av Atlantvatten från 
väst/nordväst. Följden är att Kattegatt har en kraftig horisontal saltgradient, från 15 till 25 
psu. Kattegatt är också vertikalt stratifierat på grund av avrinningen av Östersjövatten och 
ett brant språngskikt (dvs. densitetsgradient) som skiljer ytvattnet från inflödande vatten 
med hög salthalt från Skagerrak och Nordsjön.  
 
Temperaturförhållandena i Kattegatt och Öresund varierar kraftigt mellan årstiderna. Vissa 
år är båda områdena istäckta. Yttemperaturen kan sommartid stiga till 15–20 °C och ett 
varmt ytskikt utvecklas under våren. Temperaturstratifieringen försvinner under hösten, 
och ytan och skikt med lägre salthalt utjämnas.  
 
Syrebrist kan inträffa, särskilt i grundare områden efter temperaturstratifieringen på 
sensommaren och i kombination med långa perioder av lugnt väder. Problemet förvärras av 
storskalig eutrofiering av kustvattnen. Bottenlevande fisk simmar bort från områden med 
låg syrehalt och bentiska organismer kan slås ut eller drabbas av minskad tillväxt. Fiskdöd 
kan också inträffa ibland.  
 
Fisksamhället likar dem i övriga Nordsjön och kan beskrivas som borealt (Muus och Nielsen, 
1999). Samhällets biomassa domineras av relativt få arter, bland annat plattfiskar – främst 
rödspätta, skrubbskädda (Platichthys flesus), sandskädda (Limanda limanda), tunga (Solea 
solea), piggvar (Psetta maximab), men historiskt även hälleflundra – torskfiskar –främst 
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torsk, men även kolja, vitling (Merlangius merlangus) och sej (Pollachius pollachius) – samt 
pelagiska fiskar (t.ex. sill, skarpsill (Sprattus sprattus)). Samhället kompletteras säsongsvis 
av vandrande arter, bland annat makrill (Scomber scombrus), horngädda (Belone belone) 
och ibland taggmakrill (Trachurus trachurus) (Muus och Nielsen, 1999). 
 
Produktiviteten är högre i Öresund och Kattegatt än i Östersjön, vilket också gäller för 
mångfalden av fiskarter, antalet ryggradslösa djur samt tillväxttakten för enskilda fiskarter. 
Där det finns djuphavsvatten (framför allt på större djup) är produktionen av kommersiellt 
intressanta skaldjur som blåmussla (Mytilus edulis), nordhavsräka (Pandalus borealis), 
havskräfta, krabbtaska (Cancer pagurus) och hummer (Homarus gammarus) också hög.  
 
Den högre salthalten och det högre inflödet av näringsämnen är de viktigaste skälen till den 
högre produktiviteten och mångfalden i Öresund och Kattegatt än i Östersjön. De starka 
strömmarna i området förser Öresund och Kattegatt med ett ständigt inflöde av 
näringsämnen från Atlanten, Östersjön och södra Nordsjön, vilket främjar produktionen av 
växtplankton. Dessutom är temperaturförhållandena mer gynnsamma i Öresund och 
Kattegatt än i Östersjön.  
 
Bortsett från fysiska begränsningar samspelar djur och växter och påverkar varandra 
genom predation och konkurrens om utrymme och mat. Samspelet mellan arter och 
populationer formar ekosystemen och begränsar antalet individer och deras tillväxt. 
Människan är för närvarande en av de viktigaste aktörerna i marina ekosystem och 
fiskeområdena spelar en viktig roll i omvandlingen av havsmiljön. Denna påverkan sker 
både direkt och inom arterna. Direkta effekter är bland annat ökad dödlighet bland yngre 
och äldre djur av olika arter samt den fysiska störningen av havsbottnar och organismer i 
dessa livsmiljöer. På grund av skillnaderna i fiskereglering är konsekvenserna och 
störningarna av ekosystemet större i Kattegatt än i Öresund. 
 
Ett betydande antal tidigare viktiga fiskarter har antingen försvunnit eller minskat till 
restpopulationer i Kattegatt (Anon., 2006). Storleksstrukturen för dessa fiskbestånd har 
också förändrats i grunden eftersom antalet äldre (och därmed större) individer har 
minskat. De indirekta effekterna, t.ex. förändringar av konkurrensen och överlevnaden 
inom och mellan arter, är svåra att uppskatta. 
 
Torskbiomassan i Kattegatt har praktiskt taget oavbrutet sjunkit under de senaste tre till 
fyra årtiondena och har legat under säkra biologiska gränser sedan 2001 (Anon., 2009). 
Överenskomna totalt tillåtna fångstmängder och rapporterade landningar har stadigt 
sjunkit sedan 2000. De totala rapporterade landningarna av torsk i Kattegatt under 2009 
var 197 ton. Under 1970-talet varierade de rapporterade landningarna mellan 15 000 och 
20 000 ton (tabell 1). År 2002 rekommenderade Internationella havsforskningsrådet (ICES) 
att ett moratorium skulle införas för torskfisket och att en återhämtningsplan skulle införas 
för att höja SSB över överenskomna Bpa (10 500 ton). Nedgången av torskbestånden i 
Kattegatt har varit förknippad med försvinnandet av separata lekbestånd/delbestånd i 
Kattegattområdet (Svedäng m.fl., 2010a, samt referenser däri). Biomassan av rödspätta är 
oviss men fortsätter trots detta att stödja viktiga kommersiella fiskeområden. Biomassan 
för bergtunga ökade i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Biomassan för sill 
minskade under 2000-talet och numera har havskräfta blivit stommen i fisket efter 
bottenlevande arter.  
 
Däremot har de totala rapporterade landningarna av torsk i Öresund under det senaste 
decenniet legat kring 2 500 ton (tabell 1). 
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Tabell 1: Officiella totala landningar av torsk i Öresund och Kattegatt (ton) 

  

År Öresund Kattegatt  År Öresund Kattegatt 

1971 - 15 732  1991 1 663 6 834 

1972 - 17 442  1992 2 739 6 271 

1973 - 18 837  1993 1 275 7 170 

1974 - 21 880  1994 1 628 7 802 

1975 - 15 485  1995 3 158 8 164 

1976 - 16 275  1996 4 031 6 126 

1977 1 716 20 119  1997 2 663 9 460 

1978 1 777 13 390  1998 3 074 6 835 

1979 2 729 14 830  1999 3 521 6 608 

1980 3 725 13 509  2000 3 149 4 897 

1981 2 373 15 337  2001 2 817 3 960 

1982 1 778 12 465  2002 2 409 2 470 

1983 1 377 12 828  2003 1 924 2 045 

1984 1 931 11 886  2004 2 320 1 403 

1985 1 339 12 706  2005 2 621 1 070 

1986 975 9 096  2006 1 914    876 

1987 1 640 11 491  2007 2 713    645 

1988 1 276 5 527  2008 2 139    449 

1989    828 8 590  2009 -    197 

1990    842 5 936     

Källa: www.ices.dk 
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4. FRÅGOR OM BESTÅNDSSEPARATION OCH BESTÅNDENS 
UTBREDNING 

DE VIKTIGASTE RESULTATEN 

 För en hållbar förvaltning av fisket är det viktigt att identifiera separata 
populationsenheter. 

 Torsk leker på flera ställen i Kattegatt och Öresund. 

 Det finns flera tecken på en betydande spridning av torsklarver från 
Nordsjöbestånden till Kattegatt.  

 Ungtorsk i Kattegatt är därför en blandning av bestånden i Nordsjön och Kattegatt 
och andelen av de båda bestånden i området varierar mellan åren.  

 Vandringen tillbaka från Kattegatt mot Nordsjön tycks ske mellan två och tre års 
ålder. 

 Kattegatt- och Öresundstorsken är väl skilda från varandra.  

 

4.1. Beståndsseparation 
 
Fisk som påträffas i Öresund och Kattegatt behöver inte tillhöra samma bestånd eftersom 
Öresund/Kattegatt är ett tillväxt- och födoområde både för fisk i Skagerrak/Nordsjön och 
Östersjön samt ett område som hyser lokala bestånd. För fiskeriförvaltare är det viktigt att 
känna till antalet bestånd och veta hur stationära eller vandrande dessa är. Rumsligt 
separata bestånd kräver individuell, rumsligt anpassad förvaltning, eller åtminstone 
erkännande, övervakning och en sänkning av utnyttjandegraden så att överlevnaden av de 
minst produktiva beståndselementen tryggas (Stephenson, 1999). 
 
Torsk och andra kommersiellt viktiga havsarter kan förekomma i hela Nordatlanten i 
bärkraftiga populationsenheter. Enligt avancerade genetiska metoder tycks det finnas 
skilda torskdelpopulationer i hela Nordatlanten (Hutchinson m.fl., Ruzzante m.fl., 2001; 
Knutsen m.fl., 2003). Det är värt att notera att det finns en ”isbergseffekt” när det gäller 
identifieringen av ekologiskt relevanta populationsstrukturer med hjälp av genetiska 
markörer (Hauser och Carvalho, 2008). Många ekologiska relevanta och – för förvaltningen 
– viktiga populationsenheter kommer att förbli oupptäckta, eftersom ett mycket lågt utbyte 
av individer kan omöjliggöra all differentiering. Det är därför viktigt att använda alternativa 
metoder för identifiering av delpopulationsenheter, t.ex. öronbenskemi (dvs. otoliter (Gibb 
m.fl., 2007, Svedäng m.fl., 2010b)), lekområdenas lokalisering (Vitale m.fl., 2008), 
vandringsstudier (Pihl och Ulmestrand, 1993; Svedäng m.fl., 2007) och enkla slutsatser 
från tidsserier över fördelningen av ungfiskar och vuxna (Stenseth m.fl., 2006; Svedäng 
och Svenson, 2006). 
 
Det finns tecken på att torsklarver från Nordsjöbestånd flyttar till Kattegatt och slår sig ned 
där som ungfisk (Munk m.fl., 1999; Cardinale och Svedäng, 2004). Märkningsstudier tyder 
på att Kattegatt kan fungera som tillväxtområde för Nordsjötorsk och att vandring tillbaka 
till Nordsjön är vanligt förekommande (Svedäng och Svenson, 2006; Svedäng m.fl., 2007). 
Den största vandringen tillbaka från Kattegatt till Nordsjön tycks äga rum mellan två och 
tre års ålder (Svedäng m.fl., 2007). 
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Vidare har genetiska studier utmed Skagerrakskusten visat att sammansättningen av 
årsung torsk ständigt ändras från år till år med variationer i årskullens styrka inom hela 
Skagerrakområdet (Knutsen m.fl., 2004). Under år med allmänt låg rekryteringsnivå 
fördelades ungfiskarna på angränsande kusttorskpopulationer (dvs. referensmaterial från 
vuxen, lekande fisk), medan under år med högre rekryteringsnivåer tilldelades ungfiskarna 
till referenspopulationer där man tagit stickprov i lekområden i västra delen av Skagerrak 
eller i östra Nordsjön. Det tyder på att ungtorsk även i Kattegatt är en blandning av 
bestånden i Nordsjön och Kattegatt och att andelen av de båda bestånden i området 
varierar mellan åren. 
 
Precis som för torsk tycks vattnen i Skagerrak och Kattegatt fungera som tillväxtområden 
för en rad olika sillbestånd som kommer från angränsande Nordsjön eller Östersjön 
(Ruzzante m.fl., 2006). Sill av lokalt ursprung samlever således med ungfisk och vuxen sill 
från både västra Östersjön och Nordsjön (Ruzzante m.fl., 2006). Efter kläckningen under 
våren i Nordsjön driver en del av larverna in i Skagerrak/Kattegatt, där de stannar under 
ett till två år innan de simmar tillbaka för att leka i Nordsjön. Larverna kan också driva in i 
Skagerrak från lekområden i Kattegatt och särskilt i västra Östersjön. Förutom att larverna 
driver till Skagerrak, vandrar även vuxen sill i populationen i västra Östersjön varje år mot 
Skagerrak under sommaren för att hitta föda. Med andra ord kan den vuxna sommarsillen i 
Skagerrak vara av lokalt ursprung eller komma från Kattegatt eller västra Östersjön, 
medan ungsillen huvudsakligen kommer från Nordsjön. Under vintern är den vuxna sillen i 
Kattegatt till största delen av lokalt ursprung, medan Nordsjöursprung dominerar bland 
ungsillen. Trots omfattande fysisk blandning, som kan ha betydande inverkan på 
larvspridningen, är populationsstrukturen stabil och uppvisar stor genetisk separation 
mellan alla ovannämnda beståndskomponenter. 
 

4.2. Lekområden 
 
Lekområdena för torsk i Öresund beskrevs av Bagge m.fl. (1994, karta 3). Man undersökte 
lekområdet för torsk i Kattegatt genom att kombinera fiskedata och 
undersökningsinformation (Vitale m.fl., 2008) från årets första kvartal som också är 
huvudlekperioden för torsk i Kattegatt (Vitale m.fl., 2005). Data från 1996 till 2004 anger 
att torskfångsterna i svenskt bottentrålfiske till stor del gjordes i geografiskt begränsade 
områden i sydöstra delen av Kattegatt, antingen nära inloppet till Öresund eller utanför den 
svenska kusten (karta 4).  
 
Innan torsken minskade under 1990-talet kunde lekande torsk finnas i hela Kattegatt, även 
om den södra delen allmänt ansågs vara huvudlekområdet, särskilt Skälderviken och 
Laholmsbukten (Hagström m.fl., 1990; Pihl och Ulmestrand, 1993; Svedäng och Bardon, 
2003). Historiskt har stora lekbestånd även observerats i Kungsbackafjorden och norr om 
Läsö (Hagberg, 2005). Nedgången av beståndet sammanföll med försvinnandet av stora 
lekbestånd och antalet vuxen fisk i området sjönk till mycket låga nivåer (Cardinale och 
Svedäng, 2004).  
 
 
 

20 



Olika fiskemetoders långsiktiga effekter på ekosystemet i Kattegatt och Öresund 
 

  

21 

Karta 3:  Lekområden i Östersjön inklusive Öresund 

 

Källa: Bagge m.fl. (1994). 

 
Karta 4:  Kommersiella landningar av torsk under årets första kvartal (till vänster) 

och förmodade lekområden i Kattegatt 1996–2004 (till höger). Ljusgrått: 
< 0,5 standardavvikelse över medelvärdet, mörkgrått = 0,5–1,5 
standardavvikelse över medelvärdet, svart > 1,5 standardavvikelse över 
medelvärdet. Rutnätsstorlek cirka 10 x 10 km (dvs. 5 x 5 sjömil). 

 

 
Källa: Vitale m.fl. (2008). 
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Frågan om huruvida torsken i Kattegatt och Öresund består av separata populationer togs 
upp i en studie där man använde sig av tre av varandra oberoende metoder: genetiska 
undersökningar, märkningsexperiment samt kemisk analys av öronben (Svedäng m.fl., 
2010b). Trots att de genetiska undersökningarna inte visade på några beståndsskillnader, 
avslöjande vandringsmönstren i märkningsstudien tre troliga lekgrupper. Detta 
understödde resultaten i tidigare studier som tydde på lekaktivitet i mitten av Öresund och 
i sydöstra delen av Kattegatt, samt vid gränsen mellan Öresund och Kattegatt (Bagge m.fl., 
Vitale m.fl. 2008). En delmängd av de märkta individerna valdes ut för analys av 
spårelement i öronbenen, vilket gav tydliga tecken på en uppdelning mellan tre troliga 
lekpopulationer. Identifieringen av lekpopulationsenheten vid gränsen mellan Öresund och 
Kattegatt är belysande: ingen fisk märktes i just detta område. Vid återfångsten under 
lekperioden identifierade man i stället att de kom från centrala Öresund, Kattegatt samt 
Skagerrak. Fenomenet att torsk tillfälligt samlas i området under lekperioden men sedan 
lämnar området under resten av året visas också av danska fiskares fiskemönster (Anon., 
2009b). Nästa allt torskfiske i området är koncentrerat till årets första kvartal (dvs. under 
torskens lekperiod). Vidare överensstämmer märkningsresultaten från studien med tidigare 
märkningsundersökningar (sammanfattade av Otterlind, 1984), som visade att en del fisk 
från Öresund vandrar norrut, medan man sällan upptäckte någon vandring mellan Öresund 
och södra Östersjön. 
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5. UTVECKLING AV DE KOMMERSIELLA FISKBESTÅNDEN, 
SÄRSKILT TORSK 

DE VIKTIGASTE RESULTATEN 

 Antalet arter och fiskbestånd av kommersiellt intresse har minskat påtagligt i 
Kattegatt. 

 Storleksfördelningen i de bestånd som finns kvar i Kattegatt har begränsats. 

 Torsk och andra bottenlevande arter är mer vanligt förekommande i Öresund. 

 Storleks- och åldersfördelningen är också mindre begränsad i Öresund än i 
Kattegatt. 

 Officiell landningsstatistik visar oss att produktiviteten i Öresund är numera ungefär 
100 gånger högre än i Kattegatt. 

 
Fisksamhället i Kattegatt har ändrats i grunden över tiden. Vissa arter som slätrocka 
(Dipturus batis), haj och hälleflundra har mer eller mindre försvunnit. För andra arter som 
kolja, torsk, sej, rödspätta och piggvar har populationsstrukturen utarmats i takt med att 
antalet lokala populationer har minskat (Cardinale m.fl., 2009a, b; Svedäng m.fl., 2010a).  
 
Parallellt med utarmningen av populationsstrukturen har det skett en fortlöpande 
begränsning av storlekssammansättningen under 1900-talet (Cardinale m.fl., 2009a, b). 
Svenska trålundersökningar, som inleddes i början av 1900-talet, kan användas som 
illustration av hur denna utarmning av storleksfördelningen har brett ut sig. De kumulativa 
längdfördelningarna för kolja och rödspätta visar tydligt hur storleksfördelningen har 
ändrats i Kattegatt (fig. 1). En jämförelse mellan Öresund och Kattegatt av 
storleksfördelningen för torsk illustrerar också detta förhållande (fig. 2). 
 
De historiska landningarna av kolja i svenskt trålfiske i Kattegatt och Skagerrak ger en bild 
av hur beståndet har utvecklats under 1900-talet. Fångsterna var till att börja med höga, 
särskilt under 1920-talet (fig. 3). De sjönk under 1930-talet, i synnerhet i Kattegatt, men 
förbättrades under och efter andra världskriget i Skagerrak. Förbättrad tillväxt och 
rekrytering under 1960-talet i Skagerrak ledde till en smärre återhämtning innan beståndet 
därefter praktiskt taget utplånades i östra Nordsjön.  
 
Under de tre senaste decennierna har man inom International Bottom Trawl Survey (IBTS) 
systematiskt samlat in data om bottenlevande fiskbestånd i Kattegatt och Öresund. En 
analys av inverkan av olika tekniska regleringar i Öresund och Kattegatt som gjordes 2003 
visade att den rumsliga variationen i antalet stora bottenlevande fiskar motsvarade 
skillnaderna i tekniska fiskeregleringar (Svedäng m.fl., 2004). Inte i någon del av Kattegatt 
kunde man hitta en liknande mängd eller storleksfördelning för torsk som i Öresund. 
Mönstret var likartat för kolja, vitling, rödspätta och bergtunga (Microstomus kitt, fig. 4). 
 
Den mycket olikartade utvecklingen av torskbestånden är ännu mer uttalad om man 
utsträcker tidsserierna för förekomsten (fig. 5) och biomassa till nutid (fig. 6). 
Torskbeståndet i Kattegatt har stadigt sjunkit under de senaste två decennierna, medan 
torskbeståndet i Öresund är stabilt och även visat tecken på att öka under senare år.  
Dessutom har det totala antalet landningar från Öresund under det senaste decenniet 
fluktuerat runt 2 500 ton. I ett område som bara är en tiondel så stort som Kattegatt är 
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med andra ord produktionen av primär rovfisk tio gånger högre: torskproduktiviteten per 
ytenhet är ungefär 100 gånger högre i Öresund än i Kattegatt (tabell 1). 
 
Figur 1:  Den kumulativa längdfördelningen för kolja och rödspätta i Kattegatt 

observerad i svenska trålundersökningar, uppskattad per årtionde 
1901–2004. Värdena för fångst per ansträngningsenhet (CPUE) har 
standardiserats inom årtiondet. 
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Figur 2:  Den kumulativa längdfördelningen för torsk i Kattegatt observerad i 
svenska trålundersökningar, uppskattad per årtionde 1990–2004.  
Värdena för fångst per ansträngningsenhet (CPUE) har standardiserats 
inom årtiondet (anpassat från Hagberg, 2005).  
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Figur 3:  Totala landningar av kolja i Kattegatt och Skagerrak 1920–2006 
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Figur 4:  CPUE för kolja, vitling, rödspätta och bergtunga med en totallängd 
under (till vänster) eller över 30 cm (till höger) i olika statistiska 
rektanglar enligt Ices i Kattegatt (jfr karta 1) och Öresund (dvs. 
statistisk rektangel 4057 enligt Ices). Grå staplar avser årets första 
kvartal, svarta staplar årets tredje kvartal. 
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Figur 5:  Åldersindex (1–5) för torsk i Kattegatt (överst) 1981–2010, samt för 
torsk i Öresund (nederst) 1991–2000 samt 2004–2010. 
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Figur 6:  Biomassaindex för torsk i Kattegatt (svarta staplar) 1981–2010, och för 
torsk i Öresund (röda staplar) 1991–2000 samt 2004–2010. 
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6. MILJÖFÖRHÅLLANDEN I KATTEGATT OCH ÖRESUND 

DE VIKTIGASTE RESULTATEN 

 Temperaturerna är nu lika höga eller högre än någon gång sedan ICES började mäta 
1921. 

 Syrebrist kan inträffa både i Öresund och i Kattegatt på sensommaren vid låg 
vindstress. Problemen förvärras av eutrofiering. 

 Näringsväven i synnerhet i Kattegatt anses ha förändrats i grunden på grund av 
förlusten av stora rovfiskar.  

 
Sommartid har havets yttemperatur i Kattegatt – Stora Bält – Öresundsregionen ökat med 
2 °C mellan 1984 och 2001 (MacKenzie och Schiedek, 2006). Detta bidrar troligen till vissa 
av de ekologiska förändringar som ses i Kattegatt–Öresund. Temperaturerna är nu lika 
höga eller högre än någon gång sedan ICES började mäta 1921. Perioden med varm 
temperatur sedan slutet av 1980-talet till början av 1990-talet har lett till en ökning av 
förekomsten av vissa värmeanpassade arter (exv. bergtunga) (Anon., 2006), vilket också 
har observerats i Nordsjön och andra områden i nordöstra Atlanten (Brander m.fl., 2003; 
Perry m.fl., 2005). 
 
Episoder med syrebrist i Kattegatt, Öresund samt i fjordar och flodmynningar i området 
inträffar på grund av samverkan med eutrofiering vid vissa hydrografiska förhållanden 
(Anon., 2003; Ærtebjerg m.fl., 2003). Sådana syrefattiga bottenområden har stadigt ökat i 
Kattegatt sedan 1970-talet. Dessa episoder har reducerat bentiska fiskarters livsmiljöer och 
dödat fiskens bentiska bytesorganismer (Pihl, 1994). 
 
Brunalger (Fucus spp.), rödalger och bandtång (Zostera marina) har minskat i Kattegatt på 
grund av eutrofiering (Wallentinus, 1996), medan opportunistiska trådalger har ökat. 
Därför minskar viktiga lek- och födoområden för kustlekande arter såsom sill, plattfisk och 
många limniska arter. Däremot frodas fortfarande bandtångsängar i Öresund. De mer 
livskraftiga växtsamhällena i Öresund är oväntade, eftersom det också är ett område med 
hög halt av näringsämnen. En möjlig förklaring kan vara den mycket högre förekomsten av 
stora rovfiskar i Öresund (jfr. Moksness m.fl., 2008). 
 
Den icke-inhemska tången Sargassum muticum har snabbt brett ut sig i Kattegatt sedan 
slutet av 1980-talet (Wallentinus, 1996) och Graciliaria vermiculophylla, som först 
observerades i östra Skagerrak 2003, hittades också i Kattegatt 2005. G. vermiculophylla 
kan ha negativa effekter på bandtång (och därmed på viktiga livsmiljöer för fisk) på grund 
av sin dominans när det gäller att konkurrera om ljus. 
 
Den viktigaste predatorn för torsk i Kattegatt under de senaste årtiondena har förmodligen 
varit vuxen torsk som livnär sig på ungtorsk. Eftersom andra predatorarter som vitling, sej 
och kolja har minskat, finns det inga andra vanligt förekommande rovfiskar som kan ta 
över dess roll. Torskbeståndets nedgång kan ha gjort att den naturliga dödligheten har 
minskat sedan 1980-talet. Ökningen av knubbsälspopulationerna under de senaste 
årtiondena, som i tid delvis sammanfaller med torskbeståndets minskning, kan i viss 
utsträckning ha ökat den naturliga dödligheten för ungtorsk. Vuxen torsk livnär sig på sill 
och märkningstudier med datalagring tyder klart på ett aktivt, i det närmaste semipelagiskt 
födobeteende, åtminstone för torsk större än 40 cm (Svedäng, opublicerade data). Det 
finns inga tecken på att torsk i Kattegatt lider brist på föda, eftersom tillväxtmönstren i 
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både Kattegatt och Öresund är mycket likartade, även om torsktätheten är mycket högre i 
Öresund än i Kattegatt. Det finns vissa bevis för att produktiviteten i bentiska fisksamhällen 
har ökat sedan slutet av 1950-talet på grund av eutrofiering (Nielsen och Richardson, 
1996). 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

DE VIKTIGASTE RESULTATEN 

 Det är naturligt att tro att de mycket bättre resultaten för torskbeståndet särskilt i 
Öresund har samband med avsaknad av trålning. 

 Det är inte troligt att skillnaden beror på att miljöproblemen är allvarligare i 
Kattegatt, eftersom Öresund omges av Skandinaviens mest tätbefolkade och 
uppodlade områden. 

 En förutsättning för att skillnaderna i teknisk reglering ska kunna ha dessa effekter 
är förekomsten av separata och tämligen stationära fiskbestånd i de båda 
havsområdena. 

 Det kan göras gällande att fiskeriförvaltningen i Kattegatt har varit ett fiasko och att 
den bättre förvaltningen i Öresund bara är en tillfällighet. 

 De resultat som presenteras i denna översiktsrapport talar för mycket mer 
restriktiva förvaltningsåtgärder.  

 
Den slående skillnaden i utveckling av de bottenlevande fisksamhällena i de båda 
angränsande havsområdena illustreras bäst av torskbeståendets anmärkningsvärt goda 
tillstånd i Öresund och av att Kattegattorsken är utrotningshotad. Runt Öresund finns det 
mest tätbefolkade och uppodlade området i Skandinavien och därför är det osannolikt att 
Öresund skulle vara renare eller mindre påverkat än övriga Kattegatt (Anon., 2003). 
Eftersom torskbeståndet i Öresund är så mycket tätare och har en mycket högre 
åldersdiversitet än Kattegattorsken är det naturligt att tro att detta har samband med 
avsaknaden av trålning i Öresund. Liknande skillnader i storleksfördelning mellan de båda 
områdena för andra bottenlevande fiskar som bergtunga, rödspätta, kolja och vitling stöder 
denna tolkning.  
 
Dessa resultat tyder på att fiskeriförvaltningen i Kattegatt inte har varit framgångsrik 
eftersom fiskbestånden i alla avseenden är mycket bättre i Öresund, där det har funnits 
verkliga och bindande restriktioner på grund av sjöfartsbestämmelser (trålningsförbudet). 
Paradoxalt nog skulle man kunna hävda att Öresundstorsken, som ingår i det så kallade 
västra Östersjötorskbeståndet, faktiskt inte har förvaltats överhuvud taget. De fastställda 
kvoterna för hela det västra Östersjötorskbeståndet har aldrig begränsat fisket i Öresund, 
och torskbeståndet i Öresund utgör endast en liten del av hela beståndet. Det som 
verkligen spelar roll för Öresundstorskbeståndets produktivitet är sjöfartsförbudet mot fiske 
med släpredskap.  
 
Detta innebär att ett mycket mindre tekniskt avancerat fiske, som huvudsakligen bygger på 
nätfiske, ger betydligt bättre resultat: den totala torskproduktionen är högre i det mycket 
mindre Öresundsområdet än i hela Kattegatt samt att även fritidsfisket i Öresund frodas. 
 
Den större förekomsten av torsk och andra arter som kolja, vitling, rödspätta och 
bergtunga i Öresund är troligen en effekt av skillnaderna i storleksselektivitet mellan nät- 
och trålfiske. Bottentrålning dominerar i Kattegatt, medan fiskbestånden i Öresund så gott 
som helt fiskas med nät (torskgarn). Torskgarnens storleksselektivitet är beroende av 
maskstorleken (Holst m.fl., 2002), med andra ord är en viss maskstorleks fångstförmåga 
begränsad till ett ganska snävt intervall av fiskstorlekar och är praktiskt taget noll utanför 
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intervallet. Bottentrålens fångstbarhetsintervall skiljer sig från drivgarnets eftersom det 
knappast finns någon övre storleksgräns där fångstförmågan är betydligt reducerad (Harley 
och Myers, 2001). Den relativt höga totala dödligheten för fisk i åldrarna tre och fem år i 
Öresund minskar troligen vid högre åldrar och kommer därför att ge upphov till en mängd 
stora fiskar. Dessutom är fiskdödligheten i åldern noll till ett år säkerligen obetydlig i 
Öresund. Däremot tycks andelen ungfisk som kastas överbord i Kattegatt ligga på 
oföränderligt höga nivåer (Anon., 2007). 
 
Skyddade havsområden har förespråkats som en lösning på problemet med 
överexploatering av fiskeresurser (exv. Roberts m.fl., 2001). Resultaten i denna studie 
talar mot den synpunkten. Läget i Kattegatt förbättras bara i obetydlig utsträckning av att 
det finns ett angränsande skyddat havsområde av betydande storlek (Öresunds areal är 
ungefär en tiondel av Kattegatts). Snarare visar detta exempel på ett befintligt skyddat 
havsområde på svagheten med begränsat rumsligt skydd. Eftersom det förbjudna området 
i Öresund infördes 1932, har det uppenbart inte lyckats bevara populationsstrukturen i det 
kraftigt exploaterade Kattegatt. Med andra ord har nedgången i det bottenlevande 
beståndet inte effektivt hejdats av att det finns ett angränsande skyddat havsområde och 
inga sidoeffekter kan urskiljas.  
 
Den ökande kunskapen om den komplexa populationsstrukturen för många fiskarter i 
tempererade områden (exv. Smedbol och Wroblewski, 2002) pekar på vikten av att bevara 
hela artkomplex i stället för några få utvalda delpopulationer (Frank och Brickman, 2001; 
Smedbol och Stephenson, 2001). Eftersom exempelvis en enda torskpopulation leker och 
förökar sig på ett antal platser (och därmed uppvisar betydande drag av en delpopulation) 
kan det ifrågasättas om bevarandet av en liten del av populationens spridningsområde 
kommer att ha någon effekt på den totala produktiviteten och mångfalden. Nedgången i 
bottenlevande fisksamhällen i Kattegatt beror delvis på felaktiga uppfattningar om 
rekrytering och fiskbeståndets separation, vilket leder till felaktiga antaganden om många 
fiskbestånds möjligheter till återhämtning. 
 
Att uppnå målet att bevara och återställa havets tidigare produktivitet är relativt 
okomplicerat eftersom en minskad fiskdödlighet är det enda som verkligen betyder något. 
Detta är i teknisk mening ett trivialt problem, och fisket skulle kunna minskas genom att 
man avskaffar bidrag och via beskattning. En ökad selektivitet i fisket innebär också att 
ungfisk och huvuddelen av de stora fiskarna skonas. Med bättre selektivitet finns det även 
möjlighet att öka avkastningen från bestånden utan att äventyra deras existens (Froese 
och Proelß, 2010).  
 
Man bör också komma ihåg att andra ekosystemaspekter talar för passiva fisketekniker 
som nät istället för mer ingripande, aktiva tekniker som bottentrålning. En 
ekosystemansats i fisket skulle kunna komma till stånd genom att man överger de aktiva 
fiskeredskapen och börjar använda passiva redskap. En sådan förändring skulle faktiskt 
inte nödvändigtvis behöva minska fiskets fördelar för vårt samhälle. 
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