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Minska sill- och skarpsillsfisket 
nästa år – för torskens skull

REKOMMENDATIONER

Vid förhandlingarna om fiskemöjligheterna i 
Östersjön 2020 bör EU besluta följande:

• Fortsatt torskfiskestopp under hela 2020 i 
södra Östersjön, SD 24-26.

• Kraftigt reducerade fångstkvoter för torsk i 
västra beståndet.

• Kraftigt reducerade fångstkvoter för både sill- 
och skarpsill i SD 24-26. 

• Samförvaltning av fångstkvoterna för både 
sill och skarpsill så att båda kvoterna sänks 
likvärdigt i förhållande till varandra. 

• Kraftigt reducerat trålfiske efter plattfisk i SD 
24-26.

Vid förhandlingarna om nästa års fiske i Östersjön kan 
EU:s medlemsstater fatta flera viktiga beslut som kan 
bidra till att häva torskens kris, såsom kraftigt reduce-
rade fångstkvoter för plattfisk, sill och skarpsill i södra 
Östersjön.

Östersjöns största torskbestånd står på randen till kollaps. Situatio-
nen har blivit så allvarlig att EU-kommissionen i juli 2019 förbjöd 
torskfiske på det beståndet i ICES område 24-26 (se karta sid 3), i en-
lighet med artikel 12.1 i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Nödåtgär-
den gäller året ut och kan enligt Internationella havsforksningsrådet, 
ICES, leda till en fyraprocentig ökning av beståndets biomassa under 
2020 och därmed förhindra en fortsatt minskning av beståndet.

Stockholms universitets Östersjöcentrums samlade bedömning är 
att det kommer att krävas ytterligare akuta förvaltningåtgärder 
i SD 24-26 för att på sikt uppnå Havsmiljödirektivets mål om 
hållbara fiskbestånd och ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart 
torskfiske i Östersjön. Det råder ännu inte vetenskaplig konsensus 
rörande orsakerna till det östra torskbeståndet kris. Men det sam-
lade kunskapsläget, kombinerat med torskens akuta situation, 
gör det ändå motiverat att agera mot två av de mest sannolika 
orsakerna: födobrist och trålfiskets påverkan. 

Vid förhandlingarna om nästa års fångstkvoter i Östersjön den 
14-15 oktober bör EU:s fiskeministrar i europeiska rådet, Agri-
fish, därför prioritera följande:

Anpassa allt efter torsken
Torskens akuta kris i södra Östersjön kräver att förvaltningen 
fokuserar särskilt på havsområdet SD 24-26 och där prioriterar 
torskens återhämtning. Därmed främjas även långsiktiga socio- 
ekonomiska hänsyn.

Förutom torskfisket, som i år är stoppat och som rekommenderas 
vara fortsatt stängt nästa år, är det främst tre kommersiella fisken 
som påverkar torsken: sillfisket, skarspsillsfisket och plattfisk- 
fisket. Förvaltningen av dessa fisken i SD 24-26 bör anpassas efter 
det östra torskbeståndets situation och behov.

Reducerat sillfiske i SD 24-26
Det finns starka indikationer på att torskens dåliga tillväxt och 
försämrade kondition i södra Östersjön kan kopplas till födobrist. 
Sill och skarpsill är torskens viktigaste bytesfiskar. Sedan ungefär 
tio år tillbaka är bestånden av sill och skarpsill betydligt täta-
re i norra Östersjön än i södra där torsken håller till. Samtidigt 
bedrivs runt 40% av Östersjöns sillfiske i SD 24-26 där torsken 
håller till. 

Det är rimligt att anta att den minskade förekomsten av bytesfisk 
i SD 24-26 bidrar till att torskarna i det östra beståndet är magra 
och växer dåligt. Kraftigt reducerade fångstkvoter för sill i SD 
24-26 under 2020 skulle öka torskens tillgång på bytesfisk och 
sannolikt gynna torskens kondition och tillväxt.
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Reducerat skarpsillsfiske i SD 24-26 
Skarpsillen i Östersjön bedöms som ett enda bestånd med utbred-
ning i SD 22-32. Med tanke på skarpsillens stora betydelse som 
torskens bytesfisk bör nästa års fångstkvot specificeras och för-
valtas separat för SD 24-26. Precis som sillen är merparten av 
skarpsillsbeståndet numera koncentrerat i norra Östersjön (SD 
27-29 och 32), enligt akustikundersökningar.  Samtidigt pågår ett 
omfattande skarpsillsfiske längre söderut, i SD 24-26, där torsken 
håller till. I fjol landades över 300 000 ton skarpsill i Östersjön. 
Mer än hälften (56%) fiskades i SD 24-26. 

ICES har länge rekommenderat reducerat skarpsillsfiske i tor-
skens huvudsakliga utbredningsområde. Flera studier visar att 
fiske på sill och skarpsill i torskens utbredningsområde kan leda 
till ökad födobrist för torsken.  Kraftigt reducerade fångstkvoter 
för skarpsill i SD 24-26 under nästa år kan bidra till att säkra 
tillgången på bytesfisk och gynna torskens kondition och tillväxt.

Samförvaltning av sill och skarpsill
Det pelagiska fisket i SD 25-29 och 32 sker nästan uteslutande 
med trål, och fångar både sill och skarpsill samtidigt. Det är svårt 
att tråla efter sill utan att också få skarpsill, och vice versa. 

I fjol fångade det pelagiska fisket generellt något mer skarpsill än 
sill: 39% sill och 48% skarpsill i SD 25, samt 23% sill och 58% 
skarpsill i SD 26.  Det förekommer dock felrapportering inom det 
storskaliga pelagiska fisket där yrkesfiskare tar upp mer skarpsill 
och mindre sill än vad som anges i fångstrapporterna. Det kan 
leda till felskattningar av båda bestånden.

Givet torskens alarmerande situation – och eftersom det pelagis-
ka fisket i praktiken bedrivs som ett blandfiske – bör sillen och 
skarpsillen samförvaltas i SD 24-26 under nästa år. Det innebär 
att fångstkvoterna för sill och skarpsill i SD 24-26 bör reduceras 
likvärdigt i förhållande till varandra. 

Inget torskfiske i SD 24-26 
ICES rekommenderar att allt fiske på det östra torskbeståndet 
förbjuds under hela 2020. EU-kommissionen föreslår att riktat 
torskfiske på det östra beståndet förbjuds. Forskarnas rekommen-
dation bör följas. Det östra beståndet är för tillfället i allt för då-
ligt skick för att fiskas på.

Reducerat fiske för västra torskbeståndet 
Det faktum att de västra och östra torskbestånden delvis före-
kommer i samma område väster om Bornholm motiverar minskat 
fiske även på det västra beståndet under 2020. 

Dessutom överskattades en inkommande årsklass (födda 2016) 
i förra årets beståndsbedömning av det västra torskbeståndet, 
vilket ledde till en kraftig höjning av fiskekvoten. Eftersom hela 
beståndet vilar på en årsklass bör fångstkvoten för 2020 sänkas 
kraftigt. För att undvika kvottilldelningar som bygger på sköra 
prognoser om beståndstillväxt bör både råd och kvoter i framti-
den grundas på faktiska observationer.

Reducerat trålfiske efter plattfisk 
Inom ramarna för det nuvarande torskfiskestoppet tillåts ingen 
bifångst av torsk inom trålfisket efter plattfisk i SD 24-26. Viss 
eventuell bifångst av torsk ska kastas överbord. Eftersom plattfisk 
trålas vid botten går det i praktiken nästan inte att fiska plattfisk 
utan att också få torsk.

Det bedrivs ett relativt omfattande fiske efter plattfisk (skrubb-
skädda och rödspätta) i södra Östersjön, ofta med stora bifångs-
ter av torsk. I fjol fångades nästan 23 000 ton skrubbskädda i SD 
24-26, med ett uppskattat utkast på drygt 6 900 ton. Därutöver 
fångades drygt 1 600 ton rödspätta.  Givet det östra torskbestån-
dets nuvarande kris bör trålfisket efter plattfisk i SD24-26 reduce-
ras kraftigt under 2020.
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Under 2018 fångades totalt 262 242 ton sill i Östersjön. Nästan 
hälften, 120 143 ton, fiskades i SD 24-26 där torsken håller 
till (17 887 ton i SD 24 och 102 266 ton i SD 25-26). Samma år 
fiskades totalt 308 807 ton skarpsill i Östersjön. Drygt hälften, 
174 400 ton, fiskades i SD 24-26 där torsken håller till.

Foto: Anders Tedeholm/Azote

Under 1990- och 2000-talen har det östra torskbeståndets utbredningsområde dragit sig samman mot sydväst, till centrala Östersjön 
och Bornholmsbassängen. Samtidigt har distributionen av både sill och skarpsill förskjutits i motsatt riktning, mot nordöstra Östersjön. 
Denna rumsliga missanpassning mellan torsken och dess byte kan ha betydande konsekvenser för torskens tillväxt och kondition. 
Tätheten av sill och skarpsill i olika havsområden varierar något mellan år och enskilda mättillfällen, men den övergripande skillnaden 
mellan norr och söder består. Bilden ovan redovisar mätningar gjorda under 2018. Källa: ICES, WGBIFS 2019, Volume 1 Issue 37
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Torskens medelvikt (4-7 år) i förhållande till mängden sill och 
skarpsill. I Bornholmsbassängen, SD 25, sågs en kraftig minsk-
ning av mängden sill och skarpsill per torsk efter 2005. Under 
samma period sjönk även torskens medelvikt kraftigt. Staplarna 
visar relativ förändring av torskens medelvikt och linjen visar 
relativ förändring av biomassan sill och skarpsill per torsk 
 Källa: Eero et al. 2012
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FAKTA: ÖSTERSJÖTORSKENS KRIS

Det östra torskbeståndet i Östersjön blev kraftigt decimerat 
efter en kulmen med unikt och ovanligt höga nivåer i mitten 
av 1980-talet.  I slutet av 2000-talet kom tecken på förbätt-
rad rekrytering. Men sedan några år tillbaka har nya och all-
varliga problem tillstött: lägre tillväxt och kondition, och ett 
försämrat hälsotillstånd.  Torskens tillväxt och kondition har 
minskat i stort sett kontinuerligt sedan mitten av 1990-ta-
let och beståndet har numera en kraftigt sammanpressad 
storleksfördelning.  

Även torskens medelstorlek vid könsmognad har minskat 
drastiskt, från cirka 40 cm till 20 cm.  Det råder ännu inte ve-
tenskaplig konsensus rörande orsakerna. Några av de mest 
framträdande teorierna är: 

• Födobrist 
Torskens försämrade tillväxt och kondition tycks höra 
samman med tillgången på föda och/eller födointag. 
Sedan tio år tilbaka är bestånden av sill och skarpsill 
betydligt tätare i norra Östersjön än i södra där torsken 
håller till. Forskning visar samband mellan torskens 
medelvikt och förekomsten av sill och skarpsill. Vidare 
visar peliminära resultat från en svensk pilotstudie med 
matning av vildfångad Östersjötorsk att smala torskar 
i dålig kondition både äter och växer kraftigt när de 
matas med sill. Det är dock fortfarande okänt huruvida 
det är kvaliteten eller kvantiteten på födan som är den 
viktigaste faktorn. 

• Syrebrist 
Syrebrist har satts samman med lägre tillväxt hos 
Östersjötorsk, då syrebristen i Östersjöns djupare delar 
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har ökat sedan början av 1990-talet. Antingen påverkar 
vatten med låg syremättnad fiskens metabolism direkt 
eller också leder utbredningen av syrefria bottnar till fö-
dobrist eftersom produktionen av bottendjur minskar. 
Dock är utbredningen av syrefria bottnar ungefär lika 
stor i dag som i slutet av 1970-talet då torskbeståndet 
var som mest produktivt. Dessutom har den ökade ut-
bredningen av syrefria bottnar skett i de norra delarna 
av Östersjön, och inte i söder där torsken idag har sin 
huvudsakliga utbredning. 

• Ökad selektivitet och förändrad populationsdynamik 
Trålfisket efter torsk har gjorts betydligt mycket mer 
selektivt sedan 1990-talet. Mängden små och unga 
fiskar fångas i betydligt lägre andel än tidigare efter-
som trålens maskor har gjorts större.  Om förekomsten 
av små torskar blir för hög riskerar man att få ett så 
kallat ”tusenbrödrabestånd”, allt fler torskar som växer 
långsamt förhindrar varandras tillväxt. 
Hos torsk är kannibalism en mekanism för att självreg-
lera beståndets storleksstruktur. Denna mekanism kan 
bli satt ur spel om alla stora individer som kan gallra 
beståndet är borta.  
Förändringen i selektivitet sammanfaller i tiden med 
torskens minskade tillväxt och att beståndet har ökat 
kraftigt i antal i några få längdklasser strax under 
fångstbar storlek.  Som motargument kan sägas att 
tillgång och/eller kvalitet på torskens föda kan begrän-
sa tillväxt och och kondition oavsett torskbeståndets 
storleksförändringar.

• Sälparasiter 
Det finns ett samband mellan förekomst av så kallad 
sälmaskar hos torsk och gråsälspopulationens expan-
sion i södra Östersjön. Studier i Östersjötorskens nuva-
rande kärnområde i södra Östersjön, det vill säga öster 
om Bornholm, visar att förekomsten av dessa ökade 
från en mycket låg nivå 2012 till betydligt högre ett par 
år senare.  Parasiteringen av Östersjötorsken började 
således långt efter det att tillväxten hade avtagit i 
beståndet. 

Det kan inte heller helt uteslutas att Östersjötorskens dåliga 
hälsotillstånd och allt sämre tillväxt delvis kan ha andra 
orsaker som ännu inte identifierats. Det är därför viktig att 
forskningen på området får fortsätta.
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