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De regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas åtgärder mot olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske

I FAO:s internationella handlingsplan från 2001 om olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU, 
Illegal, Unreported and Unregulated) fiske1 framhålls behovet av att bekämpa IUU-fiske på 
det öppna havet. De regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna (RFMO), som är de 
multilaterala organ som enligt FN:s havsrättskonvention ansvarar för förvaltningen av 
fiskeområdena på det öppna havet, spelar således en viktig roll i bekämpandet av IUU-fiske. 

I planen och den följande EU-förordningen om IUU2, omfattar IUU fiske som bedrivs utan 
respekt för de berörda förvaltningsåtgärderna, fiske som inte rapporteras eller som bedrivs 
utanför någon förvaltningsåtgärd och på ett sätt som inte är förenligt med internationell rätt. 
En fullständig definition återfinns i FAO-planen.

För närvarande finns det 18 regionala fiskeriförvaltningsorganisationer (RFMO). Ett nätverk 
av fem RFMO för tonfisk ger global täckning men för andra arter (gränsöverskridande 
bestånd, djuphavsarter m.m.) finns det fortfarande stora havsområden för vilka det inte finns 
några internationellt överenskomna fiskeriförvaltningsåtgärder. Fiske här är i praktiken 
oreglerat förutom de allmänna bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention eller FN:s avtal om 
fiskbestånd (för de stater som har ratificerat). Atlanten är bäst täckt men även här finns det 
luckor. För Indiska oceanen och Stilla havet är täckningen mycket begränsad även om två nya 
RFMO nyligen har förhandlats fram för södra Stilla havet och sydvästra Indiska oceanen och 
förhoppningsvis snart kommer att träda i kraft.

Skuggade områden är RFMO som har normerande behörighet över fisket på det öppna havet.

Källa: IUCN Global Marine Programme  
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf

                                               
1 Se FAO:s webbplats http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för 
att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.
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RFMO-täckning för tonfisk (överst) och andra arter (nederst). 

Källa: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations. Chatham House, 2007.
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I detta arbetsdokument granskas de förvaltningsåtgärder som vidtagits för fem viktiga RFMO, 
som valts ut för att visa olikheterna bland de befintliga förvaltningsorganisationerna.

 Iccat – Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (sedan 
1969)

 Nafo – Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (1979)
 NEAFC – Nordostatlantiska fiskerikommissionen (1982)
 CCAMLR – Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis 

(1982)
 WCPFC – Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande 

fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (2004)

I listan finns både en mycket gammal RFMO (Iccat) och en mycket ny (WCPFC), och den 
täcker ett brett geografiskt spektrum. En del av organisationerna, bl.a. NEAFC, har ett litet 
antal industriländer som medlemmar, medan andra har en större och mer varierad 
medlemskrets (Iccat, WCPFC), vilket illustrerar den ibland svåra dynamiken mellan 
industri- och utvecklingsländerna. Värdet av de arter som täcks varierar enormt från 
huvudsakligen små pelagiska arter av relativt lågt värde (NEAFC) till mycket värdefull fisk 
som tandnoting (CCAMLR) och blåfenad tonfisk (Iccat).

Alla dessa RFMO har haft stora problem med olagligt, orapporterat och oreglerat (IUU) fiske. 

Åtgärder som vidtagits för att bekämpa IUU-fiske

Sedan de första RFMO inledde sina ansträngningar att bekämpa IUU-fiske på 1990-talet har 
ett antal åtgärder prövats. 

Fartygsidentifiering: Det är från fartyg som IUU-fisket bedrivs och därför gäller flera 
åtgärder enskilda fartyg. Om åtgärder av något slag ska kunna vidtas måste det gå att 
identifiera ett fartyg och därför döljs eller kamoufleras många fartygs identitet till havs eller i 
hamn. FAO har utarbetat standardspecifikationer för märkning och identifiering av 
fiskefartyg. Samtliga fem RFMO som diskuteras här kräver att fiskefartyg har FAO-märkning 
inom deras respektive regleringsområden eller ett motsvarande system.

Förteckningar över registrerade fartyg eller vitlistor: De avtalsslutande parterna eller 
samarbetande icke-avtalsslutande parterna (konventionsparterna) för en förteckning över 
registrerade fartyg som har tillstånd att fiska i RFMO-regleringsområdet. Detta är i princip de 
fartyg som konventionsparterna tar ansvar för.  Om ett fartyg som inte finns i förteckningen 
ertappas med att fiska kan man förmoda att det bedriver IUU-fiske. Även om alla fem RFMO 
har en förteckning över registrerade fartyg varierar förteckningarnas räckvidd och även hur 
korrekt och detaljerad informationen är. CCAMLR-förteckningen innehåller fartyg av alla 
storlekar medan Iccats endast innehåller fartyg över 20 meter. En del förteckningar innehåller 
även kylfartyg eller lastfartyg (WCPFC, NEAFC, Iccat). Att ett fartyg finns med i 
förteckningen innebär inte att det är aktivt i området och inte heller är det en garanti för att det 
respekterar reglerna.
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IUU-förteckningar eller svartlistor: Dessa förteckningar innehåller fartyg som a) har 
ertappats med att fiska i regleringsområdet utan tillstånd och antas vara IUU, b) har tillstånd 
men fiskar olagligt eller c) förekommer i handelsuppgifter som källa till IUU-fisk. Fartyg på 
svartlistan är ofta föremål för ökad övervakning och inspektion samt olika sanktioner (t.ex. att 
inte få tillgång till hamnanläggningar, t.ex. för lossning av fångster). Sådana listor kan vara 
mycket effektiva medel för att avskräcka enskilda fartyg från IUU-fiske. NEAFC anser att 
svartlistningen har inneburit en påtaglig minskning av IUU i dess område. Det finns en positiv 
trend att RFMO utbyter IUU-förteckningar med varandra, vilket ökar nyttan av 
förteckningarna. Ett stort problem är dock att de kräver en långsam, tungrodd och politisk 
process. Förteckningarna uppdateras bara vid årsmötet, och då kan det berörda fartyget sedan 
länge ha försvunnit från området eller ha bytt namn eller ägare. Besluten om att fartyg ska tas 
upp i förteckningen fattas av konventionsparterna själva, som brukar försöka att hålla sina 
egna fartyg utanför. Det innebär att IUU-förteckningarna huvudsakligen innehåller fartyg från 
icke-konventionsparter – som är enklare mål. Iccats IUU-förteckning innehåller exempelvis 
för närvarande 24 fartyg – 21 med okänd flagga, ett från Guinea och två från Bolivia. 

Handelssanktioner: Endast Iccat har använt svartlistningar för att tvinga flaggstaten att dra 
den logiska konsekvensen av sitt ansvar. Under 1990-talet har Iccat förbjudit import av vissa 
produkter (blåfenad tonfisk, storögd tonfisk, svärdfisk) från de länder vars flaggade fartyg 
bedrev fiske i dess område utan tillstånd. År 2003 omfattades åtta länder av importförbud. 
Effekten var kortlivad av två skäl.  Fartygen flaggades om till andra länder som inte 
omfattades av förbud och de förbjudna länderna rentvådde sig genom att ansluta sig till Iccat, 
vilket innebar att sanktionerna upphävdes. Ingen annan RFMO har följt denna uppläggning 
och även Iccat har minskat tillämpningen till den grad att den knappast finns kvar. För 
närvarande förekommer handelssanktioner enbart för storögd tonfisk från Bolivia och 
Georgien.

Program för inspektion till havs:  Bordning och inspektion till havs är ett viktigt led i ett 
effektivt övervakningssystem, eftersom det endast är till havs som man kan få en fullständig 
bild av vad som sker. Vid hamninspektioner kan man missa många viktiga faktorer. Samtliga 
fem RFMO tillåter inspektörer från en konventionspart att borda fartyg från en annan 
konventionspart men endast Nafo och NEAFC kräver att konventionsparterna ska skicka ut 
inspektionsfartyg till havs för fisken som de deltar i. Iccat för blåfenad tonfisk har nyligen 
följt exemplet. 

Regionala observatörsprogram: Observatörsprogram används inte allmänt av RFMO.  
Endast Nafo kräver en observatör ombord på alla fartyg i fiskeområdet. WCPFC inrättar ett 
regionalt program för fisken på öppet hav inom sitt område och siktar på att ha 5 procent 
täckning i mitten av 2012. Annars krävs observatörer enbart för odlingar och fiske av blåfenad 
tonfisk i Iccats område. En viktig innovation för Iccat är ett observatörsprogram för 
tonfiskodlingar och på kylfartyg.

Hamnstatsåtgärder: RFMO tenderar att förlita sig mer till inspektioner i hamn än på havet.  
Både NEAFC och Nafo kräver att konventionsparterna inspekterar minst 15 procent av 
landningarna i sina hamnar (men för NEAFC enbart för fryst fisk) och tillåter lossning enbart 
om flaggstaten intygar att fisken har fångats lagligen. CCAMLR kräver hamninspektioner 
enbart för tandnoting. Iccat har protokoll för hamninspektioner men de krävs enbart vid fiske 
av blåfenad tonfisk eller om fartyg som inte finns med i förteckningen över godkända fartyg 
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angör hamnen. WCPFC har inga särskilda krav på hamninspektioner, utan låter varje 
hamnstat själv avgöra.

Fångstdokumentationsprogram: Den första RFMO som införde ett certifikat som intygar 
att fångsten är laglig och som måste följa fisken under hela övervakningskedjan var 
CCAMLR, som 2000 inrättade fångstdokumentationsprogram för tandnoting. Iccat 
utvecklade senare ett liknande program för blåfenad tonfisk, storögd tonfisk och svärdfisk.  
Övriga RFMO har inte infört några certifieringssystem.

Fartygsbefraktning: Flaggstaten har det främsta ansvaret för att kontrollera att 
bestämmelserna följs. Det är dock vanligt att en konventionspart befraktar fiskefartyg som är 
flaggade i en stat som inte är konventionspart. Flaggstaten är således inte bunden av 
RFMO-reglerna och därför är det inte klart vilken stat som ansvarar för dess verksamheter.  
Både Iccat och Nafo har försökt att klargöra befraktningsstatens respektive flaggstatens 
ansvar. Iccat kräver observatörer på 10 procent av fartyget som befraktas av en 
konventionspart.

Omlastning: Eftersom inspektioner är sällsynta till havs och med hänsyn till frestelsen att 
vara mindre samvetsgrann i loggboksnoteringarna, innebär omlastningar till havs ett enormt 
kryphål för IUU-fiske.  Iccat insåg detta för många år sedan och införde ett allmänt förbud 
mot omlastning till havs utom från långrevsfartyg till registrerade kylfartyg, och övervakar att 
förbudet iakttas genom att kräva att kylfartygen ska ha både VMS (kontrollsystem för fartyg) 
och observatörer. WCPFC förbjuder att snörpvadsfartyg lastar om till havs men tillåter 
omlastning för andra fartyg om det rapporteras och kylfartyget har en observatör. Andra 
RFMO kräver bara att omlastningar rapporteras.

Det bör noteras att formerna för åtgärderna varierar betydligt. NEAFC och Nafo, som ofta 
samarbetar har ett enda dokument som innehåller alla kontrollåtgärder och som helt enkelt 
uppdateras vid behov. RFMO för tonfisk har däremot dussintals separata åtgärder som är 
ganska krångliga att följa, som ofta överlappar varandra och ibland även är motstridiga. Den 
uppläggning som följs av NEAFC och Nafo är betydligt enklare att förstå.

Diskussion

Det har skett en långsam men viss konvergens mellan olika RFMO när det gäller vilka 
metoder som används för att bekämpa IUU-fiske men det är långt kvar innan alla har de mest 
effektiva tänkbara åtgärderna. Det behövs bättre samordning mellan RFMO och att de 
utvecklar en kultur av bästa metoder för att lära sig av varandras erfarenheter.

Man bör också komma ihåg att även om en RFMO har antagit en viss åtgärd för att trygga 
efterlevnaden av reglerna, innebär detta inte att åtgärden är fullt genomfört. De enskilda 
konventionsparterna kan försumma sina skyldigheter som flagg-, hamn-, kust- eller 
marknadsstater (t.ex. inte genomföra ordentliga hamninspektioner). Det händer också att 
konventionsparterna gemensamt avstår från att fullt ut utnyttja de medel som står till deras 
förfogande för att bestraffa varandra (t.ex. att minska en konventionsparts kvot på grund av 
överfiskning).

Bekämpandet av IUU-fiske handlar slutligen om politisk vilja. Så länge som regeringarna är 
ovilliga att vidta alla tänkbara och nödvändiga åtgärder mot sina egna fartyg och andra delar 
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av sin fiskerinäring kommer mycket lite att förändras. Den senaste utvecklingen för blåfenad 
tonfisk är en utmärkt illustration av detta. Granskningen av Iccats resultat visade helt att 
konventionsparterna underlät att ta itu med problemen inom fisket till den grad att Iccats 
förvaltning av fisket beskrevs som en ”internationell skandal”. Vad som hände i fisket syntes 
tydligt för alla och ändå gjorde konventionsparterna alltför lite, alltför sent.

Konventionsparterna gör i allmänhet sitt bästa för att förhindra att åtgärder vidtas mot dess 
egen näring. Förfarandet för att fatta beslut i RFMO är därför ytterst viktigt. Så länge som 
besluten fattas enhälligt kan en konventionspart lägga in veto mot en åtgärd som den anser 
strider mot dess intressen eller näringens intressen. Även om besluten fattas med en majoritet 
av rösterna kan informella uppgörelser ingås för att samla tillräckligt stöd för att förhindra 
åtgärder. Ju större och mäktigare konventionspart, desto enklare är det för den att få det 
nödvändiga stödet. Det bästa sättet att bekämpa ett sådant beteende är genom full insyn i 
beslutsfattandet. Även om icke-statliga organisationer tillåts som observatörer är det få 
RFMO som tillämpar full insyn eftersom uppgörelser sker i hemlighet.

Av alla dessa skäl behöver RFMO-resultaten utvärderas av oberoende experter. Vissa 
utvärderingar har redan genomförts men detta behöver bli obligatoriskt och ske regelbundet, 
ungefär vart femte år. Det bör också bli obligatoriskt för den berörda RFMO att genomföra de 
åtgärder som föreslås under utvärderingen.

Kostnaderna för IUU-fiske är höga även om de inte går att utvärdera exakt i pengar räknat.  
De inbegriper följande:

 Svår utarmning av bestånden på grund av fångster utanför all kontroll.
 Inkomster för staten som inte inkasseras eftersom fisket sker utanför den formella 

ekonomin.
 Miljöskador som orsakas av fartyg som struntar i bevarandeåtgärder.

Regeringarna påstår ofta att kontroll och övervakning är kostsamt och det är riktigt. Om man 
inte genomför kontrollerna och om IUU-fisket inte utrotas kommer dock kostnaderna för 
samhället att bli betydligt högre.


