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Internationella åtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) antog 2001 en internationell handlingsplan 
för att förebygga, avskräcka från och avskaffa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU). 
Denna handlingsplan utgör grunden för de flesta länders och regionala organisationers 
insatser för att avskaffa IUU. Planen omfattar en rad åtgärder som det internationella 
samfundet uppmanas vidta och gäller samtliga stater i deras olika roller – flaggstater, 
kuststater, hamnstater, marknadsstater och ägarstater med rätt att utnyttja avkastningen från 
fisket samt deras medborgare. I planen framhålls vikten av att det internationella samfundet 
handlar gemensamt och integrerat.

Eftersom det internationella rättsliga maskineriet arbetar långsamt har framstegen varit 
blygsamma för vissa av de åtgärder som föreslogs i planen för tio år sedan. De diskuterades 
under mötet med FAO:s fiskeriutskott (COFI) 2011. 

Även om också EU många gånger arbetar långsamt har unionen gått fram snabbare i kampen 
mot IUU än många stater. En handlingsplan för EU antogs 2002, och 2007 antogs en 
förordning om IUU efter Marie-Hélène Auberts initiativbetänkande1. Utmaningen för EU är 
nu att övertala andra stater att införa liknande åtgärder och att göra snabbare gemensamma 
framsteg när det gäller andra initiativ. Det är också dags att utvärdera EU:s egen 
handlingsplan, något som ska ske vart fjärde år.

I detta arbetsdokument diskuteras åtgärder som föreslagits eller som vidtagits inom ramen för 
FAO samt andra internationella initiativ som bör drivas av EU.

FAO:s initiativ

Ett av de svåraste problemen att komma till rätta med inom den internationella fiskerätten har 
varit att säkra flaggstaternas skyldigheter, dvs. att tvinga staterna att kräva att fartyg som för 
deras flagg ska respektera bevarande- och förvaltningsåtgärder samt internationella krav 
gällande arbetsförhållanden, säkerhet etc. Fartyg som försöker undvika sådana åtgärder byter 
ofta nationalitet för att segla under en flagg som tillhör andra stater som är oförmögna eller 
ovilliga att genomdriva gällande regler. Ett tidigt försök att förhindra sådan utflaggning var 
FAO:s efterlevnadsavtal som trädde i kraft 2003. Det inledande, ambitiösa målet var att 
förhandla fram en konvention som krävde att flaggstaterna skulle uppfylla sina rättsliga 
skyldigheter. Resultatet blev emellertid magert – ett avtal där staterna lovade uppfylla sådana 
åtaganden och utbyta förteckningar över sina respektive fartyg som var längre än 24 meter 
och som kunde bedriva fiske på öppet hav. I mars 2011 hade endast 39 stater ratificerat 
avtalet. 

År 2009 gjorde FAO ett nytt försök att lösa problemet, den här gången genom att utveckla 
kriterier för utvärdering av flaggstaternas prestationer och eventuella åtgärder som kunde 
vidtas mot fartyg som var registrerade i flaggstater som inte uppfyllde kriterierna. Framför allt 
övervägde man möjligheten att låta en viss flaggstats prestationer utvärderas genom en 
internationell eller multilateral process (till exempel av en regional fiskeriorganisation 
(RFMO) eller något annat organ) och inte bara av staten själv, i linje med FN:s 
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havsrättskonvention. FAO-processen pågår och nästa tekniska samråd är planerat till 
maj 2011.

Tanken med en förteckning över fartyg verkar mer tilltalande än idén att kodifiera 
flaggstaternas ansvar. År 2007 gick COFI med på att börja diskutera ett globalt register över 
fiskefartyg, att skapa en förteckning över fiskefartyg, kylfartyg och underhållsfartyg 
tillsammans med uppgifter om deras fysiska egenskaper, ägare, licenser etc., samtliga med ett 
unikt identifieringsnummer som skulle följa fartyget oavsett förändringar i fråga om namn, 
flaggstat, ägare etc. Konceptet påminner om EU:s fiskeriregister. Under ett av FAO:s 
expertsamråd 2010 rekommenderades att registret inledningsvis skulle gälla för fartyg med en 
bruttodräktighet på över 100 GT eller en längd över 24 meter, vilket skulle utökas inom åtta år
till att omfatta fartyg som var större än 10 GT/12 meter, oavsett var de bedriver fiske. COFI 
beslutade 2011 att registret skulle vara frivilligt, snarare än att skapa ett bindande rättsligt 
instrument. Den normala FAO-budgeten ska i största möjliga utsträckning utnyttjas för 
finansieringen, vilket skulle kunna begränsa tillämpningens genomförandetakt och 
omfattning.

Kontroll och inspektion av fartyg som anländer i en hamn är av avgörande betydelse, och ett 
av de viktigaste resultaten i planen är att man lyckats komma fram till ett bindande avtal om 
åtgärder i hamnstaten. Avtalet håller för närvarande på att ratificeras för att kunna träda i 
kraft. Den 17 mars 2011 hade 23 stater undertecknat avtalet, men det hade endast ratificerats 
av två stater. Detta avtal bör även förbättra systemet för hamnstatskontroller inom EU, för 
problemen är välkända. Den hamn som oftast nämns när det gäller bristfälliga 
inspektionsrutiner är Las Palmas på Gran Canaria, men man har konstaterat att även många 
andra hamnar i EU har tillåtit landning av IUU-fångster. Samtliga medlemsstater måste bli 
bättre. Eftersom denna fråga är föremål för ett särskilt betänkande (Fragabetänkandet) 
kommer den inte att diskuteras ytterligare här. 

Nuvarande EU-initiativ

Kommissionen har ofta hävdat att de utvecklade staterna behöver finansiellt, tekniskt eller 
annat stöd för att uppfylla sina skyldigheter som kuststater, framför allt vad gäller 
övervakningsaktiviteterna. Enligt det tidigare programmet för fiskeriavtal brukade EU i regel 
försöka övertala tredjeländer att lägga en del av de finansiella bidragen på fiskeriövervakning 
med, i bästa fall, blygsamma resultat. I de nya fiskepartnerskapsavtalen har vissa länder tagit 
med övervakning i sina fleråriga sektorsprogram.

Detta är fortfarande nationella insatser och IUU-flottornas rörlighet kräver att man utvecklar 
regionala program. Den första regionala övervakningsplan som EU finansierade var ett 
pilotprojekt i sydvästra Indiska oceanen som omfattade Komorernas, Madagaskars, 
Seychellernas och Mauritius exklusiva ekonomiska zoner (EEZ) och finansierades 
(3,5 miljoner euro i EU-medel) av Europeiska utvecklingsfonden (EUF) från 2004 till 2008. 
Detta följdes av ytterligare ett EUF-program för perioden 2010–2014 som utvidgades till att 
även omfatta Kenya och Tanzania. Ytterligare ett program i samma region som ursprungligen 
var tänkt att sträcka sig över tre år från 2007, men som senare förlängdes till slutet av 2011, 
förvaltas av GD Havsfrågor och fiske till en kostnad av totalt 10 miljoner euro. Det omfattar 
Komorernas, La Réunions, Madagaskars, Seychellernas och Mauritius zoner. Bland de 
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verksamheter som finansieras återfinns data- och informationsutbyte, utbildning och sjö- och 
luftpatrullering. En utvärderingsrapport ska läggas fram i oktober 2011.

På området för den underregionala fiskerikommissionen i Västafrika (Mauretanien söder ut 
till Sierra Leone, inklusive Kap Verde) finansierar EUF ett annat projekt (5 miljoner euro i 
EU-medel) för att förstärka de institutionella och övriga resurserna hos 
övervakningsoperationens samordningsenhet (Socu). Projektet inleddes först i januari 2011 
efter en lång försening som orsakades av institutionella problem.

I södra Stilla havet drivs ytterligare ett EUF-projekt (4 miljoner euro i EU-medel) från 2010 
och till 2014 för att hjälpa till att bekämpa IUU genom att uppmuntra till regional integrering 
och främja gemensamma övervakningsaktiviteter.

Brottslighet i samband med IUU

Visst fiske, i synnerhet sådant som avser fångster av stort värde, utförs delvis av organiserade 
brottsliga organisationer. Tonfisk- och drivnätsfisket i Medelhavet, abalonefisket i Sydafrika 
och fisket efter tandnotingar utanför Patagonien hamnar alla i denna kategori. Alla som deltar 
i denna typ av fiske tillhör inte brottsliga organisationer, men brottsliga organisationer är 
kända för att vara aktiva inom IUU, vilket innebär miljöbrottslighet. 

Det börjar emellertid bli allt tydligare att brottsliga grupper nu intresserar sig för aktiviteter 
såväl uppströms som nedströms från den faktiska fiskeriverksamheten och att tekniker som 
har utvecklats i andra typer av handel som oftare knyts till den organiserade brottsligheten –
droger, penningtvätt, korruption etc. – anpassas till att även tjäna IUU. Metoderna för 
transport av materiel och förråd, penningtvätt, skattesmitning, smuggling, marknadsföring av 
olagliga produkter, människohandel – återfinns nu i olika typer av fiske. 

Dessa grupper kan utgöras av ganska löst knutna grupper av personer, inte det som i dagligt 
tal kallas för ”organiserad brottslighet”. De är emellertid tillräckligt väl organiserade för att 
bilda skalbolag för att dölja vilka som verkligen äger de fartyg som ägnar sig åt IUU, vid 
behov hoppa från en flagga till en annan, tvätta sina pengar i skatteparadis, etc. För att 
bekämpa ett sådant sofistikerat beteende krävs det ett omfattande internationellt samarbete.

Även om många IUU-aktiviteter utförs av fiskare eller fartyg som agerar ensamma finns det 
helt klart även många fall där antingen fiskarna eller fartygen handlar gemensamt eller till och 
med i ett slags sammansvärjning, eller där de utnyttjar hjälp som erbjuds av olika brottsliga 
sammanslutningar (finansiering, proviantering och tankning till sjöss, rekrytering av 
migrerande fiskare, undvikande av landnings- eller importrestriktioner, utnyttjande av 
skalbolag för att dölja de verkliga ägarna etc.).

Eftersom dessa aktiviteter ofta är gränsöverskridande till sin natur är FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet (Untoc) relevant. Enligt konventionen kan en 
”organiserad brottslig sammanslutning” bestå av så lite som tre personer som agerar 
gemensamt i syfte att begå ett allvarligt brott. Denna definition är mycket bred. Untoc är en av 
FN:s rättsliga texter som har ratificerats av flest länder och den medger engagemang från och 
samarbete över nationsgränserna mellan ett stort antal olika polisiära tjänstemän som är 
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experter på sådana frågor som skatteparadis, penningtvätt, tullbedrägerier, människohandel 
och andra typer av brottslighet.

Regeringarna har haft en tendens att i första hand behandla IUU som ett problem i samband 
med bevarande och förvaltning av fiskbestånd, och bortsett från dessa övriga frågor. Det krävs 
betydligt större ansträngningar för att engagera de normala polisiära och straffrättsliga 
processerna i alla de fall där detta är möjligt. Interpol är ett exempel på en organisation som 
kan bidra i detta arbete. Det krävs också ett system för utbyte av juridiskt känslig information.

FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) ska offentliggöra en rapport i april i år om 
förekomsten av gränsöverskridande brottslighet inom fiskeindustrin och fiskeindustrins 
sårbarhet för brottslig verksamhet. Rapporten kommer att innehålla många exempel, från EU 
och från annat håll, och man tror att den kommer att ge inspiration till ytterligare 
ansträngningar för att förebygga och bekämpa dessa brottsliga aktiviteter. 

Övriga initiativ och idéer

Samtliga initiativ som anges ovan samt de aktiviteter från de regionala 
fiskeriorganisationernas sida som beskrivs i arbetsdokument 1 pågår redan på ett eller annat 
sätt, även om några av dem bara har påbörjats. Det finns fler förslag på åtgärder som kräver 
internationellt samarbete som EU kunde främja och som bör övervägas:

 Flera av de regionala fiskeriorganisationerna, men inte alla, har utvärderats men det är 
inget krav att en åtgärd som vidtas ska bygga på rekommendationerna från 
utvärderingen. En mekanism behöver utvecklas så att sådana utvärderingar blir 
obligatoriska med jämna mellanrum och att de regionala fiskeriorganisationerna måste 
genomföra de rekommendationer som ges.

EU har tagit ledningen i världen med sin IUU-förordning men måste avsätta 
tillräckliga resurser för att se till att förordningen respekteras och inte blir en 
papperstiger. EU måste snarast inleda diskussioner med de övriga stora 
marknadsstaterna (USA, Japan och Kina) för att se till att EU:s lagstiftning inte innebär 
att IUU-fångster bara skickas vidare till andra marknader. 

 Slutligen bör en global mekanism om att förbjuda handel med IUU-fångster 
förhandlas fram, eventuellt under WTO.

En global databas över DNA från olika fiskbestånd, till en början sådana som är 
vanligast förekommande i handeln med IUU-fångster, skulle vara av omätligt värde för 
att identifiera var fisken kommer ifrån och underlätta lagföring.


