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Anhållan om skyndsamt ekonomiskt stöd till torskfisket i Östersjön med
anledning av EUs beslut om torskfiskestopp för resten av 2019

EU-kommissionens beslut om nödstopp för torskfisket i Östersjön (på svenska
regeringens inrådan enligt uppgift) kommer att få allvarliga konsekvenser för en
näring som under en längre tid befunnit sig i en svag ekonomisk situation.

Det finns anledning att ifrågasätta huruvida beslutet verkligen är till gagn för vare
sig torsken eller att det skulle bevara levande kustsamhällen för framtiden, i
synnerhet då sill och skarpsillfisket har medgetts en fortsatt tillgång till torsk-
områdena, och dessutom fått incitament till att än mer öka fisket genom att det i ett
foderfiske medges bifångster av torsk med 10 procent – alltså en potentiell torsk-
dödlighet som är betydligt högre än våra nu stängda demersala torskkvoter. Lägg
därtill att det i ett foderfiske med små maskor kan fångas 3-4 gånger fler torsk-
individer per kilo bifångst än i en torsktrål med större maskor.

Den här frågan kommer vi att återkomma till. Beslutet är fattat. Nu handlar det
främst om behovet av att skyndsamt lösa de akuta ekonomiska problemen för de
yrkesfiskare som är drabbade.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) informerade helt kort på myndighetens
webbsida om att näringsdepartementet utreder möjligheten av ekonomisk
kompensation. Sedan har vi fått höra att Jordbruksverket också lär arbeta med
frågan (detta brev delges även Jordbruksverket). Europeiska kommissionen skriver
i ett faktablad (MEMO/19/4150) att Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)
upp till vissa gränser kan kompensera för fiskestopp, likt nödåtgärder som i detta
fall.

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) vill med detta brev uppmana till en skyndsam
hantering av ärendet för att undvika så långt möjligt att yrkesfiskare råkar i akuta
ekonomiska svårigheter. Det handlar om människor som behöver en inkomst för att
klara den dagliga försörjningen av familjen, och som riskerar att råka i svårigheter
när amorteringar och räntor inte längre kan betalas på vare sig bostad, fartyg eller
andra investeringar, redskap m.m.

De rena Östersjötrålarna och båtar större än 12 meter med passiva redskap drabbas
fullt ut av beslutet och saknar alternativa fisken eller kan i vissa fall ha behov av
omställningsstöd. Men också båtar som är under 12 meter begränsas i sitt fiske, då
de enbart får bedriva fiske nära land där problemet med sälskador är än större.

Träslövsläge den 31 juli 2019

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation
Tommy Lang


