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MSC:s miljömärke bäst i test
En ny undersökning ran-
kar Marine Stewardship
Councils (MSC:s) miljö-
märke som det bästa och
mest trovärdiga miljö-
märket för vildfångad
fisk. De andra märkning-
arnas poäng nådde bara
upp till drygt hälften av
MSC:s poäng.

Det är andra gången i rad som
MSC toppar den internationel-
la rankningen av miljömärken
för vildfångad fisk.
Den första rapporten kom 2009
och sedan dess har det tillkom-
mit ytterligare 28 kriterier för
att granska och utvärdera mil-
jömärkningarna för vildfångad
fisk.
– Även MSC-programmet

har utvecklats sedan dess för
att besvara och bemöta föränd-
ringar för att bättre förstå hur
och var man ska sätta ribban
för bästa praxis att förvalta fis-
kebestånden, säger Minna

Epps, som är verksamhetschef
på MSC:s östersjökontor.
Undersökningen släpptes på

den internationella konferen-
sen Seafood Summit i Hong-
kong. Fyra olika miljömärken
för vildfångad fisk jämfördes:
Alaska Seafood Marketing
Institute, Friend of the Sea,
Iceland Responsible Fisheries
och MSC.
Vid bedömningen av de olika

miljömärkena användes de
bästa tillgängliga metoderna
som finns när det gäller miljö-
märkning av vildfångad fisk:
FN-organet FAOs krav och
standarder (International So-
cial and Environmental Accre-
ditation and Labelling Alliance,
ISEAL) samt Världsnatur-
fondens ramverk för ekosys-
tembaserad havfiskeförvalt-
ning. De kriterier som poäng-
sätts ställer krav på hållbar-
het, fiskbeståndens status, mil-
jöpåverkan av fisket och hur
effektiva ledningssystemen är

men även faktorer som öppen-
het, professionalism och certi-
fieringsprocessens opartiskhet
är av stor betydelse.
-– Allteftersom miljömärke-

na blir fler på marknaden är
det otroligt viktigt för alla
intressenter att kunna ha full
insyn i processen så att den
kan granskas, inte bara utav
forskare och experter utan
även av allmänheten som vill
kunna göra ett hållbart val,
säger Minna Epps.
MSC klarade 93 procent

medan de andra kom långt
efter med allt från 46 till 54
procent. De låga poängen beror
bland annat på bristande krite-
rier för opartiskhet, öppenhet
och tillgänglighet av informa-
tion för att nå ett hållbart
fiske. Rapporten visade även
att MSC:s standard uppfyller
eller överträffar kraven/ krite-
rierna för ekosystembaserad
förvaltning.

(Källa: MSC)
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I förra numret av Yrkes -
fiskaren redogjordes för
en skriftlig fråga till
landsbygdsministern
från ledamoten Lars
Gustafsson (KD) angåen-
de skaldjursfisket i Hal -
land. Nu har ministern
svarat.

– Lars Gustafsson har frågat
mig vilka initiativ jag är
beredd att ta för att skaldjurs-
fisket i Halland ska kunna fort-
sätta att utvecklas positivt,
inledde landsbygdsminister
Eskil Erlandsson sitt svar.
Ministern konstaterade att

beslutet att 2009 införa fiske-
fria områden i Kattegatt var en
unik överenskommelse för att
skydda det svaga torskbestån-
det. Han såg det därför som
glädjande att Havs- och vatten-
myndigheten kunnat slå fast
att stängningen i kombination
med användande av selektiva
redskap tycks ha haft en posi-
tiv effekt för torsken liksom för

möjligheten att nå havsmiljödi-
rektivets mål. 
– Jag ser mcket positivt på

det selektiva fiske som bedrivs
med så kallad kräftrist, bland
annat av fiskare i Halland. 
Ett sådant selektivt fisk,

skriver Eskil Erlandsson vida-
re, är en förutsättning för ett
hållbart nyttjande av havets
resurser. 
– Det är, fortsätter han, en

fortsatt hög prioritet för mig
att svenska fiskare ska ha inci-

tament och möjligheter att
bedriva sitt fiske på detta vis.
– Hav:s utvärdering bereds

för närvarande i Regerings -
kans liet. Vi kommer att föra en
dialog med Danmark om det
fortsatta arbetet för att skydda
torskbeståndet, och i det arbe-
tet kommer vi självklart att
beakta betydelsen av det selek-
tiva kräftfiske som i dag
bedrivs i området, avslutar
landsbygdsminister Eskil Er -
landsson.

Spanska fiskares fångs-
ter av makrill i år tyder
på att det kan vara något
allvarligt fel med till-
gången på föda i havet. 

Aldrig tidigare har konditionen
hos makrill, som fångats av
spanjorerna varit så dålig,
enligt en artikel i norska tid-
ningen Kystmagasinet, som
gjort en intervju med försälj-
ningschefen Ana Garcia Vilar i
företaget Congelados Illa de
Salvora.

Mycket låg fetthalt
Åres makrill håller bara 3-5

procent fett mot normalt 13-17
procent, uppger Ana Garcia
Vilar. Uppgifterna gäller i för-
sta hand makrill, som fångats i
Biscaya.
Biscayabukten är både lek-

område och uppväxtområde för
makrill. Årets kvot för första
halvåret var på 15 000 ton.

Fisken stod tätt och var lätt-
fångad. Fisket startade den 21
februari och varade bara några
veckor. Resten av kvoten kom-
mer att tas under hösten.

Ökning eller minskning
Vad den minskade fetthalten

hos makrillen beror på är ännu
så länge oklart. Det skulle
kunna vara att bestånden är så
täta att maten inte räcker. Det
diskuteras därför om ökade
kvoter kan vara en lösning –
eller tvärtom, skall kvoterna
minskas? 
Norska pelagiska fiskare,

som tidningen Kystmagasinet
varit i kontakt med, menar i
alla fall att makrillbestånden
nu är så stora, att det är läge
att öka kvoterna. Makrillen rör
sig norrut i sin jakt på föda och
för stora mängder kan påverka
överlevnaden hos både torsk -
yngel och anda arter, tror fis-
karna.

Min åsikt
Ålfonden släppte 56000 st glasålar i Vegeå  i juni
2012. Monia Svensson, vice ordförande i Ålakade-
min, är ledsen och orolig...

Det är med sorg i hjärtat man har kunnat läsa om naturkata-
strofen i Vegeå. 
Lite sämre skörd än vanligt och därav mindre storlek på

ärtorna har det sagts från företrädare för Findus. 
Fler ärtor går sönder i sköljvattnet som när det till sist

hamnar i ån orsakar syrebrist och det får till följd att fisken
dör.
Men hur kunde det få hända i den omfattningen, fanns det

inget larmsystem. 
Den stora frågan för oss i Ålaka-

demin är hur skadan ska repare-
ras. 
Hur har det gått för våra små

ålyngel?
Har de överlevt?

Ålfonden är en ideell förening som arbetar för att bevara och
öka ålbeståndet i landet genom utsättning av glasål.
Det var ålfiskarna själva, på eget initiativ, som startade

upp föreningen år 2007 och satsade egna medel som blev
grundplåten till arbetet med utsättning av glasål eller ålyng-
el som kanske är den vanligaste benämningen på de små liv-
liga krabaterna som inte är mer än 7-8 cm långa, men ack så
målmedvetna när det gäller att ta sig fram.
Ålfondens medlemmar har genom sitt målmedvetna arbete

och ekonomiska sinne blivit en god samarbetspart till länssty-
relsen i Skåne och HaV (Havs och Vattenmyndigheten).
När Ålfonden höll sitt senaste årsmöte på Hotell Åhus-

strand i Åhus kom fiskare även från Blekinge och gulålsfiska-
re från Öresund och Kivik. Det är mycket glädjande att även
blekingefiskarna nu engagerar sig i verksamheten.
Ålfonden arbetar tillsammans med Ålakademin som ideellt

arbetar med ålens fortlevnad och ett rent hav.
Ålakademin bidrar också ekonomiskt när det släpps ålyng-

el på vårarna i åar och vattendrag runt om i Skåne. Till exem-
pel går intäkter från Ålabodsvandringarna, som genomförs
varje år i Ålakademins regi, oavkortat till Ålfondens verksam-
het.

Monia Svensson

Magra makrillar
oroar spanjorer

Det är förstås inte bara
svenska fiskare som plå-
gas av sälar. 
I danska kollegan Fiskeri
Tidende står att läsa om Bo
Grönbech Johansen, som har
fiskebåten R 32 Ninni från
Bornholm. Han var nyligen
tvungen att avstå från att sälja
sin torskfångst i Allinge, efter-
som hela fångsten var så illa
sönderbiten av sälar, att ingen-
ting gick att sälja.

Om allt hade varit normalt,
så skulle han ha haft fem lådor
torsk, men nu var det bara att
kasta alltihop överbord.
– Om det hade gått att sälja,

så skulle jag ha tjänat närmare
6 000 kronor, säger Grönbech
Johansen till Fiskeri Tidende.
I fortsättningen kommer han

att försöka lura sälmarodörer-
na genom att fiska med krok
närmare land.

(Källa: Fiskeri Tidende)

Sälplåga även på Bornholm

Skaldjursfisket i Halland

Läckande vrak
Kommer stadsrådet att
lämna en proposition un -
der riksdagsåret 2012/13
om alla de oljeläckande
vrak som finns utmed de
svenska kusterna? Det
frågar Hans Olsson (S)
miljöminister Lena Ek.

Hans Olsson påpekar att
inventeringen av och åtgärder

mot vraken är en fråga som
dragits i långbänk, trots att
flera av dem kan orsaka möjli-
ga oljekatastrofer. Bara i
Skagerrak, skriver Olsson,
finns 261 kända vrak, identifie-
rade som potentiella miljöhot.
Cirka 20 av dem ligger nära
svenska kusten.
Sjöfartsverket med flera har

genomfört en inventering och
uppdraget redovisades i janua-
ri 2011.
Havsmiljön är en högt priori-

terad fråga för regeringen, sva-
rar miljöminister Lena Ek, som
konstaterar att oljeutsläpp
innebär risker för våra hav och
kuster – oavsett om de härrör
från sjunkna fartyg eller från
dagens sjöfart. Sjöfartsverkets
redovisning bereds nu, fortsät-
ter hon, inom Regerings kans -
liet. En förteckning över årets
propositioner  överlämnas, på
sedvanligt sätt, när riksmötet
öppnas i september.


