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I EU:s förhandlingar om en ny fiskeripolitik driver fiskeriminis-
ter Eskil Erlandsson att utkast av fisk och skaldjur i havet ska 
förbjudas. Men denna granskning visar att Sverige inte ens lever 
upp till det förbud som redan gäller i EU. Idag är det förbjudet 
att dumpa fångst för att öka vinsten, s.k. uppgradering. Ändå 
slänger svenska yrkesfiskare årligen över 500 ton svenskfångad 
räka i havet för att öka sin vinst. Varenda dag, året om, dumpas 
1,4 ton exklusiv mat. Trots att Eskil Erlandsson och Havs- och 
vattenmyndigheten sedan lång tid känt till dumpningen har inte 
en enda fiskare bötfällts eller dömts. 

En allför stor fiskeflotta fiskar ut våra hav
Överfiske, tjuvfiske och dumpning. Yrkesfiskets påverkan på 
havens ekosystem är stor. Den viktigaste orsaken är att EU:s 
fiskeflotta kan fånga två till tre gånger mer fisk än vad bestånden 
tål. Resultatet är ett kraftigt överfiske som nästintill utplånat 
många fiskbestånd, minskat den biologiska mångfalden och rub-
bat balansen i hela havsmiljön. Trots forskarnas varningar fiskas 
idag bara ett av fem fiskebestånd i EU hållbart, vilket är följden av 
en ohållbar fiskeripolitik och yrkesfiskets lobbying.

Snart röstar EU-parlamentet och fiskeministrarna om en ny ge-
mensam fiskeripolitik för EU. Under 2013 kommer den nya poli-
tiken att fastslås för att träda i kraft 2014. I fiskeriförhandlingarna 
prioriterar Eskil Erlandsson frågan om att stoppa det oacceptabla 
slöseri som utkast av fisk och skaldjur innebär. I juni röstade han 
till och med nej till förslaget på ny fiskeripolitik för EU eftersom det 
inte förbjöd utkasten.

Det finns emellertid redan ett förbud mot den mest oetiska for-
men av dumpning, s.k. uppgradering, av fisk och skaldjur inom 
EU. Yrkesfiskarna får inte dumpa fångst som är kvotsatt, men 
som har ett lågt ekonomiskt värde, i syfte att kunna fylla sin kvot 
med fisk som har ett högre värde. Sedan 2009 är uppgradering 
förbjuden i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön och sedan 2010 
gäller förbudet i hela EU. 

Över ett ton räkor dumpas varje dag i havet 
Vi har granskat hur väl Sverige lever upp till detta dumpningsför-
bud och särskilt studerat det svenska räkfisket. Vår granskning 
visar att den svenska räkflottan dumpade i genomsnitt var tredje 
svenskfiskad räka under åren 2001-2010.

Sedan förbudet mot uppgradering trädde i kraft 2009 har 
den svenska räkflottan fortsatt kasta var fjärde räka överbord i 
syfte att öka vinsten i fisket. Det betyder att över 500 ton räkor 
fortfarande kastas tillbaka i havet, varje år. Varenda dag, året om, 
dumpas i genomsnitt 1,4 ton exklusiv mat i havet. Yrkesfiskarna 
dumpar de mindre räkorna, råräkan, för att kunna ta upp mer av 
de större räkorna, kokräkan, som kan säljas fjorton gånger dyrare 
än de små. Dödligheten bland de fångster av räka som dumpas 
är i princip total.  

Sveriges räkflotta är för stor för att vara hållbar
En granskning av den svenska räkflottans struktur förklarar det 
omfattande fusket. I Sverige fiskar 65 fartyg efter räka. Danmark 
fiskar på samma räkbestånd som Sverige och har de senaste 
åren haft en nästan dubbelt så stor räkkvot som Sverige, men har 
endast 12 fiskefartyg som fiskar efter räka. Enligt Internationella 
Havsforskningsrådet, ICES, dumpar de danska räkfiskarna två 
procent av sina räkfångster. 

Slutsatsen är att den svenska räkflottan är alltför stor för att vara 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar. För att öka sina intäkter 
dumpar de olagligen stora delar av de mindre räkorna de fångar. 

Jakten på intäkter driver också de svenska räktrålarna att fiska 
i det marina skyddade området Bratten i Skagerrak, ett Natura 
2000-område med koraller och andra unika arter och miljöer. 
Omkring 20 procent av räkorna som landas i Sverige är fångade 
i Bratten. 

Sammanfattning
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Regeringen blundar för dumpningen
Den svenska räkflottans fusk har upprört danska räkfiskare. Ska-
gens fiskeriförening, som organiserar många danska räkfiskare, 
menar att svenskarna fiskar sin kvot flera gånger, eftersom de 
slänger det som de inte vill ha. 

De danska fiskarna har skrivit till EU-kommissionen och fiskeri-
ministrarna i Danmark samt Sverige och krävt att något görs åt 
det svenska yrkesfiskets fuskande. Därmed är Eskil Erlandsson 
informerad om denna fråga. 

Havs- och vattenmyndigheten känner också till dumpningen. 
Faktum är att det tidigare Fiskeriverket har publicerat statistik 
över dumpningen så långt tillbaka som 1988. Men trots att 
dumpningen är förbjuden sedan flera år tillbaka har inte en enda 
fiskare bötfällts eller dömts för den, och Eskil Erlandsson har inte 
heller agerat i frågan. 

Greenpeace rekommendationer
För att komma åt såväl överfisket som dumpningen föreslår 
Greenpeace att regeringen och Sveriges EU-parlamentariker nu 
ska fokusera på en central punkt i slutstriden om reformen av 
EU:s gemensamma fiskeripolitik.

•      Ambitiösa och bindande mål för hur och när EU:s fiskeflotta 
ska bantas till en fiskekapacitet som matchar fiskbestånden, 
och ger utrymme för att återuppbygga redan kraftigt deci-
merade bestånd. EU:s kapacitet att fånga fisk är två till tre 
gånger för stor i förhållande till fiskbestånden, varför minst 
hälften av fiskekapaciteten behöver skrotas. Vi föreslår att de 
fiskefartyg som använder sig av de allra mest miljöskadliga 
fiskemetoderna, såsom bottentrålning, eller som tjuvfiskar, 
skrotas först. 

•      I väntan på att EU:s nya fiskeripolitik kommer på plats 
måste regeringen vidta åtgärder för att minska den svenska 
fiskeflottan. Som ett första steg föreslår vi att den hårt 
subventionerade, fuskande och destruktiva svenska räkflot-
tans fiskekapacitet minskas med minst hälften för att få 
förutsättningar att bedriva ett mer ekonomiskt och miljömäs-
sigt hållbart fiske. Då minskar även incitamenten för den 
omfattande illegala dumpningen av räkor.

Greenpeace Fiskare som fuskar Sammanfattning

År År Sveriges räk-
fångst (ton) 
 

Dumpning av fångade 
räkor, high grading 
(ton)

Dumpning av fångade räkor, 
high grading (%)

2108

2301

2389

2464

2257

2488

2445

2479

2483

1781

375

908

868

1797

1483

1186

1124

2003

678

558

15,1%

28,3%

26,7%

42,2%

39,7%

32,3%

31,5%

44,7%

21,4%

23,9%

31%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dumpningens andel av räkfångsterna mellan 2001-2010

Tabell 1: Dumpning av räkor i Sverige 2001 – 2010. Källa: ICES
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Världens vatten är överfiskade. Fiskeindustrins överfiske har 
fört med sig att fisksorter som förut fanns i överflöd nu håller på 
att utrotas. Den allra största orsaken till de snabbt minskande 
bestånden är att vi tar upp för mycket fisk ur haven. 

Globalt är var tredje kommersiellt fiskbestånd, 30 procent, över-
exploaterat, vilket innebär att de idag inte klarar att producera lika 
mycket fisk som behövs för att upprätthålla jämvikt och som där-
för löper stor risk att försvinna helt. 57 procent av fiskbestånden 
är fullt utnyttjade, vilket innebär att de absolut inte tål mer fiske 
utan att riskera ytterligare tappad produktivitet och så smånin-
gom kollaps. Idag är det bara 13 procent av fiskbestånden som 
inte är fullt utnyttjade, men dessa bestånd har oftast låg potential 
och kräver ordentliga förvaltningsplaner för att inte även de ska 
drabbas av överfiske.1 

EU:s marina ekosystem är i djup kris
EU:s fiskeripolitik subventionerar och tillåter alldeles för många 
fiskefartyg. Detta har lett till att bara ett av fem fiskebestånd (22 
procent) i EU fiskas hållbart.  Totalt överfiskas till exempel 47 
procent av EU:s fiskbestånd i Nordostatlanten, och i Medel-
havet är 80 procent av de studerade bestånden överfiskade. I 
vårt innanhav, Östersjön, är fem av sju dokumenterade bestånd 
överfiskade; bara torsken i det östra beståndet och strömmingen 
i Bottenviken fiskas inom ramen för maximalt hållbart uttag.

Även en kraftigt överexploaterad resurs tillåter dock ett uttag 
så länge det sker i jämvikt med tillväxten. Det innebär emeller-
tid att bestånden aldrig kan återhämta sig och återfå sin forna 
produktivitet. Tillåts beståndet minska för mycket vid ett uttag i 
jämvikt når man emellertid en nivå när yttre störningar – klimat, 
sjukdomar och så vidare – innebär risk för utdöende. Resursen 
nyttjas då utanför biologiskt säkra gränser. Tendensen de senaste 

tio åren är att allt färre bestånd i EU (från 47 procent 2003 till 35 
procent 2012) fiskas inom biologiskt säkra gränser.

Samtidigt saknas idag fullständiga vetenskapliga data för 65 
procent av de kommersiella fiskbestånden i EU. Enligt EU-kom-
missionen är det osäkert hur detta påverkar statistiken. Det är 
möjligt att medlemsstater helt enkelt väljer att inte längre inhämta 
fullständiga data för de bestånd som är i sämst skick.2  

För många, för stora och för effektiva fiskefartyg
Ett av de stora grundläggande problemen som står i vägen för 
alla ansträngningar att återfå livskraftiga fiskbestånd och marina 
ekosystem är att det finns för många, stora och effektiva fiske-
fartyg. Tillsammans kan de ta upp långt mer fisk och skaldjur än 
vad ekosystemen och bestånden tål, och så har det varit under 
mycket lång tid. Trots det växte kapaciteten att fånga fisk åtta 
gånger snabbare än den faktiska fångsten av fisk mellan åren 
1970 och 1990.3   

EU-kommissionen uppskattar att EU:s nuvarande fiskeflotta 
kan fånga två till tre gånger mer fisk än vad som är hållbart för 
bestånden.4 År 2010 bestod EU:s fiskeflotta av 78 831 fiskefartyg 
med ett totalt tonnage (båtens storlek) på knappt 1,7 miljoner 
bruttoton.5 Under samma år minskade antalet fiskefartyg med 
drygt en procent och det totala tonnaget minskade med 3,8 
procent. Men enligt EU-kommissionen ökar fartygens kapacitet 
att fånga fisk med cirka tre procent varje år på grund av den 
tekniska utvecklingen, till exempel genom mer effektiva redskap 
och elektroniska hjälpmedel. I praktiken minskar därför inte 
kapaciteten att fånga fisk, trots att EU nästa år kommer att ha 
spenderat 25 miljarder kronor på olika kampanjer för att skrota 
fiskefartyg sedan 1994.

En för stor fiskeflotta 
leder till överfiske och fusk

Greenpeace Fiskare som fuskar En för stor fiskeflotta
leder till överfiske och fusk

1  FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2012. (Bygger på statistik från 2009).

 http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf
  2 European commission COM(2012) 278 final 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/com_2012_278_en.pdf
  3 Fisheries and the right to food - Report of the Special Rapporteur on the right to food to the 67th session of the UN General Assembly 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20121030_fish_execsummary.pdf
  4 COMMISSION WORKING DOCUMENT, Reflections on further reform of the Common Fisheries Policy 2008.

 http://www.cfp-reformwatch.eu/pdf/reflection_cfp_08_mid.pdf
  5 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States’ efforts during 2010 to achieve a sustainable balance 

between fishing capacity and fishing opportunities

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0368:FIN:En:PDF
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EU:s uppblåsta fiskeflotta har till stor del skapats med missrik-
tade subventioner, där skattemedel bidragit till att öka fiskeflot-
tans kapacitet. För att alla dessa fiskeföretag ska överleva och 
kunna fortsätta att fiska ut haven, krävs enorma subventioner från 
EU, för närvarande 3,4 miljarder euro per år.6  

Även Sverige har en allt för stor fiskeflotta. Förvisso har antalet 
fartyg i den svenska fiskeflottan minskat från 2037 fartyg 1998 
till 1381 fartyg i december 2012. Fiskeflottans bruttotonnage har 
minskat från 49 200 ton 1998 till 30 591 ton 2012. Trots det har 
den svenska fiskeflottan som helhet alldeles för stor kapacitet 
att fånga fisk. Till exempel skriver regeringen i Redovisning av 
fiskeripolitiska insatser från 2010: ”Trots minskningen av antalet 
fartyg i hela landet kvarstår ändå en överkapacitet i flottan som 
helhet.”7 

Att det finns för många och för effektiva fiskefartyg i förhållande 
till hur mycket fisk det finns i haven ligger till grund för problem 
som dålig ekonomisk lönsamhet, bristande efterlevnad av regler 
och överutnyttjade resurser, det vill säga överfiske. Det i sin tur 
gör att ett stort antal arter minskar dramatiskt eller försvinner helt 
i havsmiljön, vilket i sin tur rubbar hela havets ekosystem.

Den dåliga lönsamheten leder till att branschen sätter tryck 
på politiker för att de ska lätta på reglerna och ge mer pengar i 
bidrag. Politikerna pressas också att besluta om ohållbart höga 
fiskekvoter och att nonchalera forskarnas råd om hur mycket 
fiske olika bestånd tål. För enskilda yrkesfiskare ökar samtidigt 
incitamenten att kringgå de regler som finns för att verksamheten 
inte helt ska gå omkull.

Resultatet blir ökat tjuvfiske, mer kvotfusk och dumpning av 
mindre lönsam men fullt säljbar fisk. Den yttersta konsekvensen 
som följer är ännu mindre fisk i haven och ytterligare obalans i de 

marina ekosystemen. Därför måste antalet fiskefartyg minskas 
kraftigt.

Bottentrålning efter räka skövlar Bratten
Ett annat tydligt exempel på hur en för hög fiskekapacitet drabbar 
havsmiljön är Natura 2000-området Bratten, mitt i Skagerrak i 
Västra Götalands län. Bratten blev ett Natura 2000-område den 
5 maj 2011.8 Området har bland annat pekats ut som skydds-
värt på grund av sina koraller, rev och ovanliga bubbelstrukturer. 
Enligt länsstyrelsen finns där ”en unik djupbottenfauna med flera 
arter som endast är kända från detta område i svenska vatten”.9  
Samtidigt förekommer ett mycket intensivt fiske. 2011 fångades 
över 525 ton fisk och skaldjur. Mest fångades räka men även 
t.ex. över 50 ton torsk. Mer än var femte räka som fångades av 
den svenska räkflottan är från skyddsområdet Bratten. 

I princip allt fiske sker med bottentrål. Över 1500 tråldrag 
utfördes längs botten inom Brattens Natura 2000-område under 
förra året.10  Trots att man i bevarandeplanen också noterat att det 
i Bratten finns stora skador från både yrkesfiske och fritidsfiske 
tillåts alltså detta fortsätta.

Alla förslag på fiskeförbud i det här extremt känsliga marina sky-
ddade området motarbetas av yrkesfisket. Eftersom för många 
fiskefartyg är beroende av räkbeståndet tvingas de fiska mycket 
nära och på de känsliga miljöerna. Överallt i korallområdena har 
forskarna hittat tappade trålar och annan fiskeutrustning som 
förlorats.

Greenpeace Fiskare som fuskar En för stor fiskeflotta 
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Källa: FAO, State of World fisheries and Aquaculture, 2012. 

  6 Reforming EU fisheries subsidies, October 2011. 

http://awsassets.panda.org/downloads/lr_reform_fisheries_subsidies.pdf
  7 Regeringens skrivelse 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser. Sid 36.

 http://www.regeringen.se/sb/d/12997/a/142387
  8 Regeringens pressmeddelande:  

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/167697
  9 Förslag till nytt Natura 2000-område i svensk ekonomisk zon i Skagerrak för att skydda rev (1170) och bubbelstrukturer (1180):  

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Bratten.pdf  
10 Data från Havs- och Vattenmyndigheten, fångster och positioner från fiskeansträngningar som utförts inom det marina Natura 2000-området Bratten under 2011.

 http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/hav/dokument/2012/Fult%20fiske%20-%20Greenpeace%20granskning%202012.pdf

Globalt är var tredje 
kommersiellt fisk-
bestånd  överexploa-
terat, vilket innebär att 
de idag inte klarar att 
producera lika 
mycket fisk som 
behövs för att upprätt-
hålla jämvikt och som 
därför löper stor risk att 
försvinna helt.

Den globala statusen för världens fiskbestånd sedan 1974

Procentandel av bedömda bestånd 

Ej fullt utnyttjade

Fullt utnyttjade

Överexpolaterade 
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Dumpning - ett stort problem
Dumpning (eller utkast) är ett enormt problem och innebär att 
oönskad fångst av fisk och skaldjur kastas över bord. Inom EU 
bedöms, enligt Landsbygdsdepartementet, dumpningen uppgå 
till i genomsnitt 23 procent av de totala fångsterna. Statistiken 
omfattar bara kommersiella arter, det vill säga sådana som 
politikerna bestämmer fiskekvoter för. Alla andra havsvarelser, till 
exempel sjöstjärnor, som följer med i trålar och andra redskap 
redovisas som regel inte alls.

Utkasten i enskilda EU-fiskerier är ofta ännu högre; som 
30-60 procent i fisket utanför den Iberiska halvön; 50 procent i 
bomtrålfisket i Nordsjön; mellan 20-98 procent i trålfisket efter 
havskräfta i Nordsjön; och 40 procent av de flesta arterna som 
bottentrålas i hela Nordostatlanten.11

Fisk och skaldjur som slängs tillbaka i havet dör nästan alltid. 
Biologiskt är all form av dumpning skadlig efter den sätter yt-
terligare tryck på redan biologiskt ansträngda bestånd. Detta 
gäller oavsett om det görs för att maximera vinster eller för att 
yrkesfiskaren helt enkelt fångat arter hen inte vill ha.

Fiskeriminister Eskil Erlandssons hjärtefråga i förhandlingarna 
om en ny fiskeripolitik för EU är att dumpningen av kommersiella 
arter ska förbjudas. Tillsammans med Norge och Danmark har 
Sverige beslutat sig för att förbjuda utkast i Skagerrak. Först var 
det meningen att detta förbud skulle träda i kraft den 1 januari 
2013, men nu blir det tidigast av år 2014. 

Till en början skulle det föreslagna utkastförbudet omfatta 15 
arter, bland annat torsk, kolja, sill, makrill, nordhavsräka, vitling 
och kummel. Senare skulle förbudet gälla ytterligare 19 arter, 
bland annat rödtunga, havskräfta, piggvar och tunga. Idag vet 
ingen exakt när och hur utkastförbudet kommer att införas.

Den mest oetiska formen av dumpning, så kallad high grading 
eller uppgradering, är redan förbjuden. Denna typ av dump-
ning innebär att fiskaren slänger fisk med lågt ekonomiskt värde 
tillbaka i havet, trots att fiskarten är kvotsatt och lagligen kan tas 
i land. Syftet med dumpningen är att fiskaren ska kunna ta upp 
mer fisk med högre ekonomiskt värde så att vinsterna maxime-
ras. Det innebär ett enormt resursslöseri. Den 1 januari 2009 
förbjöds därför denna sorts dumpning i Nordsjön, Skagerrak och 
Kattegatt. 2010 beslutade EU att förbudet skulle utökas till att 
gälla i alla EU:s vatten. Från och med den 1 januari 2010 är up-
pgradering därmed även förbjuden i Östersjön. 

Greenpeace Fiskare som fuskar En för stor fiskeflotta 
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En fjärdedel av alla kommersiella arter som fångas slängs tillbaka - döda

EU:s fiskeflotta kastar tillbaka nästan en fjärdedel (23 procent) av all den fisk och skaldjur som fiskefartygen fångar. 
Den siffran inkluderar bara de havsvarelser som är kommersiella, det vill säga de som omfattas av de fiskekvoter 
som sätts av politikerna. Alla övriga arter, som sjöstjärnor eller andra bottenlevande djur som inte går att sälja, 
omfattas inte av statistiken.

I genomsnitt slängs alltså var fjärde fullt ätbar och kommersiellt gångbar fisk, räka, kräfta med mera  tillbaka i havet 
– död eller döende.

En viktig orsak till detta är att EU:s fiskeripolitik reglerar det som tas i land istället för det som faktiskt fångas. Det 
får ofta bisarra effekter. Till exempel får yrkesfiskare som redan har fiskat upp hela sin kvot för arten inte ta med sig 
fångsten till land även om fisken redan är död, den måste slängas tillbaka i havet. Det kan även vara så att yrkes-
fiskaren fångar någon art av fisk och däggdjur som inte alls skulle fångas varför man kastar även denna fisk, död 
eller döende, överbord. 

Källor: Landsbygdsdepartementet, EU-kommissionen

11 EU-kommissionen. Impact Assessment Studies related to the CFP 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/discards/report_en.pdf
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Nordhavsräkan, Pandalus borealis

I svenska vatten finns nordhavsräkan i Norska rännan, 
Skagerrak, Koster- och Gullmarsfjorden. Den lever på 
mjukbottnar på 50–500 meters djup.  

Lek
Parningen sker under hösten och honan bär äggen un-
der vintern. De pelagiska larverna kläcks på våren. 

Vandringar
Förmodligen vandrar räkor mellan fjordarna och Norska 
rännan.

Ålder vid könsmognad
Räkan är en så kallad protandrisk hermafrodit och 
fungerar först som hane tills den blir cirka två år och 
därefter som hona.

Maximal ålder och storlek
Ingen individuell åldersbestämning men man räknar med 
att åldern inte överstiger sex år. Maxlängden är 16–17 
centimeter.

Biologi
Räkan lever främst vid botten men gör vertikala 
förflyttningar upp i det fria vattnet. De vertikala vand-
ringarna är regelbundna och styrs av ljuset. Även 
horisontella vandringar utefter botten sker. Under vintern 
och förvåren uppsöker räkorna grundare vatten före 
äggkläckningen. Födan består av mindre kräftdjur och 
maskar.

Beståndsstatus
Beståndsstatus är inte känd i förhållande till biologiska 
gränser. Fångst per ansträngning har varit stabil sedan 
mitten på 1990-talet, den har dock minskat sedan 2007. 
Även de norska vetenskapliga trålöversikterna indikerar 
en minskning sedan 2007. Rekryteringsindex, det vill 
säga hur beståndet lyckas föröka sig, har minskat under 
2008–2010 och kan medföra en beståndsminskning 
2011. 12 

Mindre räkkvot 2013
Enligt preliminära uppgifter från Internationella Havsfor-
skningsrådet (ICES) fortsätter beståndet att krympa och 
forskningsorganisationen kommer att rekommendera 
en ytterligare sänkning av räkkvoterna  för 2013 jämfört 
med 2012 och 2011.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för räka

12 Fiskeriverket. 2011. Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten – Resurs- och miljööversikt 2011.

 https://www.havochvatten.se/download/18.472732f513318aaf1af800075/1319016178229/ROM+2011.pdf
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Greenpeace Fiskare som fuskar Över ett ton räkor 
dumpas illegalt i havet - varje dag

Eftersom ett generellt dumpningsförbud är en prioriterad fråga 
för fiskeriminister Eskil Erlandsson borde han och regeringen vara 
måna om att det redan befintliga dumpningsförbudet, det mot 
uppgradering, verkligen följs.

Så är tyvärr inte fallet. Under 2001-2010 dumpades i genom-
snitt över 30 procent, eller var tredje svenskfiskad räka.  Efter att 
dumpningsförbudet trädde i kraft 2009 bedömdes dumpningen 
först uppgå till i genomsnitt 618 ton per år eller 23 procent av de 
räkor svenska fiskare drar upp ur havet. 

Forskarna har under de senaste åren även använt alternativa 
metoder för uppskattningen av den svenska räkdumpningen. 
Bakgrunden är att man håller för troligt att siffrorna under vissa år, 
då dumpningen varit så hög som 45 procent av det som fångats, 
kan vara överdrivna. Med dessa nya metoder justeras siffrorna för 
den svenska dumpningen av räka ner något. 

De nya metoderna uppskattar det senaste årets (2011) dump-
ning till 504 ton eller 22 procent av den svenska räkflottans totala 
fångst. Andelen små räkor har under de senaste åren också varit 
ovanligt låg i räkbeståndet, vilket gjort att behovet av att dumpa 
mindre exemplar för att maximera vinsterna minskat.

Dödligheten bland de fångster av räka som dumpas tillbaka i 
havet är hög och forskarna räknar med att mycket få exemplar 
överlever. Enligt forskarnas senaste metod för att uppskatta 
dumpningen förstördes i genomsnitt 1,4 ton fina räkor varje dag 
under 2011. Denna dumpning är illegal.

Uppskattningarna över hur mycket räka som dumpas av svens-
ka fiskare görs av forskare på Internationella Havsforskningsrådet 
(ICES). Eftersom uppgraderingen sker ute till havs, är olaglig 
och därmed inget som redovisas, har ICES gjort uppskattningar 
genom att jämföra storlekssammansättningen på fångsterna av 
räka mellan det danska och det svenska räkfisket. I de senare 
studierna har forskarna även använt sig av provtagning till havs 
för att uppskatta omfattningen av dumpningen.

Fiskare fuskar för att höja sina intäkter
Sverige har en allt för stor fiskeflotta för att vara lönsam, vilket i 
sin tur leder till fusk för att höja sina intäkter. Ett tydligt exempel 
på den svenska fiskeflottans fortsatta överkapacitetsproblem är 
räkfisket som framför allt bedrivs i Skagerrak. 

Den svenska räkflottan består av 65 fiskefartyg. Det kan jäm-
föras med den danska räkflottan som består av 12 fartyg men 
som under de senaste åren delat på en kvot i Skagerrak och 
Kattegatt som är nästan dubbelt så stor som den svenska kvoten 
(Se faktaruta: Den svenska och danska räkflottan). Dumpningen 
från de danska båtarna uppskattas också vara betydligt lägre än 
från den svenska räkflottan, endast cirka två procent av det som 
fångas.13  14    

Orsaken till de svenska dumpningarna av räkor är framför allt 
den stora prisskillnaden mellan stora och små räkor. På den 
svenska marknaden kan en fiskare få fjorton gånger mer betalt 
för de större kokräkorna än de mindre råräkorna, vilket gör det 
mycket mer lönsamt att fylla sin del av kvoten med dessa. För att 
höja sina intäkter kastar därför fiskarna råräkorna tillbaka i havet 
så att de kan fiska en större andel stora kokräkor och därmed få 
högre intäkter. 

En ytterligare orsak har att göra med att det finns ett samar-
bete för ransonering av kvoterna, som sätter upp gränser för hur 
många stora och små räkor som får tas i land per båt och vecka. 
Då det inte är möjligt att välja exakt hur stor andel stora och små 
räkor som faktiskt fångas i trålarna leder även detta system i sig 
till att räkor dumpas tillbaka i havet. 

Sammantaget leder de stora prisskillnaderna mellan stora 
kokräkor och små råräkor samt det ransoneringssystem som 
svenska fiskare själva etablerat till att stora mängder räkor 
dumpas tillbaka i havet för att höja lönsamheten på den fångst 
som tas i land. 

Över ett ton räkor 
dumpas illegalt i havet – varje dag

13 TAC and quotas 2012 & TAC and quotas 2011

 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm
14 ICES Advice 2011, Book 6 Northern  shrimp  (Pandalus  borealis)  in  Divisions  IIIa  and  IVa  East

 http://www.ices.dk/committe/acom/comwork/report/2011/2011/pand-sknd.pdf
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Den svenska och danska räkflottan

Sverige har totalt 1381 fiskefartyg. De 65 fartygen i räkflottan utgör cirka fem procent av dessa. I Sverige behöver 
alla fartyg som fiskar räka ett speciellt tillstånd.
Räknat på bruttoton väger alla svenska fiskefartyg med licens totalt 30 591 ton. De 65 fartyg som innehar räklicens 
väger tillsammans 5489 ton, det vill säga utgör cirka 18 procent av det totala svenska tonnaget. 
Mätt i kW utgör fiskefartygen med räklicens cirka 13 procent av den totala fiskeflottan, 21 790 W av totalt 172 798. 
Dessa fartyg har i snitt en motorstyrka på 335kW och en bruttovikt på 84 ton. 22 fartyg har en motorstyrka på över 
350kW och en bruttovikt på över 100 ton.
Tillsammans delade den svenska räkflottan 2012 på en kvot att fiska räka i Skagerrak och Kattegatt på totalt 1323 
ton och 2011 på 1557 ton. 
Efter att dumpningsförbudet trädde i kraft bedöms dumpningen uppgå till 23 procent av räkfångsten. Under 2001-
2010 dumpades i genomsnitt över 30 procent av de svenskfiskade räkorna.

Den danska räkflottan bestod 2010 av 12 fartyg. 
Dessa är något större än de svenska och partrålar i högre grad vilket gör fisket mer effektivt. 
De senaste två åren delade dessa fartyg på en kvot i Skagerrak och Kattegatt som var nästan dubbelt så stor som 
den svenska - 2457 ton under 2012 och 2891 ton 2011. 
Dumpningen från de danska båtarna uppskattas för dessa år vara cirka två procent av fångsten.15

Greenpeace Fiskare som fuskar Över ett ton räkor 
dumpas illegalt i havet - varje dag

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

kW

738

590

551

720

660

705

733

736

588

662

625

662

485

493

666

EU ton

343

263

228

222

222

221

217

205

202

202

196

191

162

155

152

Distr. bet.

LL-1248

GG-234

GG-181

GG-73

GG-892

LL-578

GG-410

GG-707

LL-107

LL-628

LL-207

GG-504

GG-348

GG-781

SD-578

Signal

SLAK

SDLE

SJDE

SKMQ

SIKG

SGNM

SHCG

SCML

SGYD

SMCP

SLMB

SFND

SKNZ

SLVG

SJOB

Båtnamn

SAIBON AV KUNGSHAMN

KENNEDY

VÄSTERLAND

INGUN

RIGEL

SVANVIK

VALÖSKÄR

ARKÖ AV DYRÖN

RIMFORS

ATLANTIC

NAUTIC

ORION

MILTON

SANDEFJORD

VIKINGÖ

De 15 största svenska räktrålarna (EU-ton/Brutto-ton)

15 ICES Advice 2011, Book 6 Northern  shrimp  (Pandalus  borealis)  in  Divisions  IIIa  and  IVa  East

 http://www.ices.dk/committe/acom/comwork/report/2011/2011/pand-sknd.pdf
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Havs- och Vattenmyndighetens tabell över svenskt 
räkfiske och dumpning av små räkor (råräkor) och 
stora räkor (kokräkor) 1988 – 2008 16

Greenpeace Fiskare som fuskar Över ett ton räkor 
dumpas illegalt i havet - varje dag

De ansvariga blundar för den illegala dumpningen  
Havs- och vattenmyndigheten har tillgång till och känner till upp-
gifterna om dumpningen. Fiskeriverket 17 skrev om dumpningen i 
sin generella årliga översikt av fiskeresursen redan 2007 och har 
sedan dess varje år uppmärksammat statistiken över dumpning-
en. Fiskeriverket har i tabeller visat att man kunnat uppskatta hur 
stor dumpningen är ända sedan 1988. Den oansvariga dump-
ningen i det svenska räkfisket tycks därmed vara något som 
förekommit under mycket lång tid. 

Danska räkfiskare har också riktat mycket skarp kritik mot den 
svenska räkflottans omfattande dumpning. De har krävt ett stopp 
för dumpningen i brev till EU-kommissionen samt Sveriges och 
Danmarks fiskeriministrar. Vi har tagit del av ett annat brev som 
fiskeriminister Eskil Erlandsson har fått från en svensk fiskare som 
gått över till danskt fiske. I brevet vittnar han om den omfattande 
svenska dumpningen av räkor, men även fusk med bland annat 
redskap och loggböcker. Därmed är även fiskeriministern rimligen 
informerad om den illegala dumpningen. 

Trots att dumpningen förekommit länge, har förbjudits och 
dessutom är känd för ansvarig myndighet och för fiskeriminis-
ter Eskil Erlandsson har inget gjorts för att stoppa den. Inte en 
enda fiskare har till dags dato bötfällts eller dömts för den illegala 
dumpningen av räkor. Enligt Kustbevakningen och Havs- och vat-
tenmyndigheten har ingen fiskare lagförts, prickats eller på annat 
sätt straffats för att de dumpat räka för att maximera vinsten. 

Enligt Kustbevakningen är det i praktiken nästan omöjligt att 
avslöja olaglig dumpning eftersom kontrollanterna i princip måste 
vara ombord för att se vad som verkligen händer med fångsten.

Fisket bidrar inte till Sveriges ekonomi 
Hela den svenska fiskerinäringen står för knappt 0,1 procent av 
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Branschen sysselsätter 
cirka 4 000 personer i Sverige vilket motsvarar cirka 0,1 procent 
av den totala sysselsättningen i Sverige.

Yrkesfiskarna får subventioner som motsvarar ungefär lika 
mycket som landningsvärdet på den totala fångsten i flottan, 
enligt Riksrevisionen 2008.18 Fiskets nettobidrag till bruttonational-
produkten är således helt försumbar.

Stora subventioner håller räkflottan flytande
Utan skatterabatter på bränsle och andra direkta subventioner 
skulle dagens trålfiske bli omöjligt vilket skulle leda till att antalet 
svenska räkfiskefartyg minskades och anpassades till resursen. 
Enligt Greenpeace beräkningar kunde räkflottans 65 fartyg till-
sammans tillgodogöra sig i genomsnitt 14 miljoner kronor per år i 
bränsleskatterabatter mellan 1999-2011.19 

En genomgång av databasen på fishsubsidy.org, som listar 
kända direkta subventioner, till exexmpel för byte till starkare 
motorer, visar att de 65 svenska fartygen med räktillstånd sedan 
de sjösattes fått minst 20 992 259 kronor i direkta subventioner. 
De 50 räktrålare som väger över 20 ton har i genomsnitt fått  
420 000 kronor var.

16 Fiskeriverket. 2011. Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten – Resurs- och miljööversikt 2011.

 https://www.havochvatten.se/download/18.472732f513318aaf1af800075/1319016178229/ROM+2011.pdf 
17 Numera Havs -och Vattenmyndigheten.
18 Statens insatser för ett hållbart fiske, RiR 2008:23. 

www.riksrevisionen.se/PageFiles/1786/RiR_2008_23.pdf  
19 Uträkningen följer Riksrevisionens modell från RiR 2008:23, där värdet av subventionen för varje liter bränsle är 4kr. Liter bränsle per fångat kilo räka baseras 

på Fiskeriverkets siffror ur ” Kartläggning av energianvändning och energieffektiviserande åtgärder inom svensk fiskesektor 2007”. Baserat på senaste årens 

ökningar av bränslepriserna är det rimligt att anta att 14 miljoner kr per år för de senaste åren är en moderat skattning. 
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Greenpeace Fiskare som fuskar Skrota fartyg för att 
stoppa fusket i fisket

Minskning av fiskeflottan nödvändig
Greenpeace anser att all dumpning av fångst som inte har en 
chans att överleva måste vara förbjuden. Exemplet med den 
svenska räkflottans omfattande dumpning av räkor visar att 
förbud inte fungerar så länge fiskeflottan är för stor för att vara 
lönsam.

Det faktum att förbudet mot uppgradering nonchaleras av de 
svenska räkfiskarna, och att tillsynsmyndigheterna inte vet hur de 
ska kontrollera hur det efterlevs, måste tas på allvar. Därför måste 
frågan om hur fiskeflottan kraftigt kan minskas omedelbart måste 
upp på dagordningen, både nationellt och inom ramen för EU:s 
fiskerireform.

Enligt EU-kommissionen kan EU:s fiskeflotta fånga två till tre 
gånger mer än vad som är hållbart, vilket är den viktigaste anled-
ningen till det omfattande överfisket. För att vi ska kunna närma 
oss ett hållbart fiske anser Greenpeace att kapaciteten att fånga 
fisk därmed måste minskas med i genomsnitt mellan 50 och 66 
procent. 

Den svenska regeringen genomförde ett projekt som reduce-
rade fiske kapaciteten i den svenska torskfiskeflottan för ett par 
år sedan. Genom att erbjuda ersättningar till fiskare som skrotade 
sina fartyg minskades också kapaciteten. Men fortfarande finns 
alldeles för många, för stora och för effektiva fiskefartyg kvar inom 
den svenska fiskeflottan. Till exempel skriver regeringen i Re-
dovisning av fiskeripolitiska insatser från 2010: ”Trots minskning-
en av antalet fartyg i hela landet kvarstår ändå en överkapacitet i 
flottan som helhet.”20 

Däremot sägs ingenting om vilket flottsegment som måste 
skrotas ned. Det är inget ovanligt. I EU råder konsensus om att 
fiskekapaciteten måste minska, men när politikerna måste bli 
konkreta och peka på vilka fartyg som bör skrotas först blir det 
som regel stopp.

Greenpeace anser att det är nödvändigt att minska även den 
svenska fiskeflottan. För den svenska räkflottan på 65 fartyg 
skulle det innebära att minst hälften av fiskekapaciteten skrota-
des. 

Regeringen driver fel lösning i EU för att minska 
fiskeflottan
Vi står inför årtiondets chans att förändra EU:s fiskeripolitik. Hittills 
har den reformerats var tionde år, varav förhandlingarna om den 
senaste reformen pågår sedan ett par år tillbaka. Enligt den ur-
sprungliga planen skulle det nya regelverket träda i kraft 1 januari 
2013, men reformprocessen är i skrivande stund försenad ett år. 
EU-parlamentet och ministerrådet kommer nu istället att besluta 
om en ny fiskeripolitik för unionen under 2013. Den nya politiken 
förväntas sedan träda i kraft 1 januari 2014.

Tyvärr driver regeringen att antalet fiskefartyg ska minskas 
genom att fiskekvoterna görs till en handelsvara som kan köpas 
och säljas, därmed kommer rätten att fiska koncentreras till färre 
båtar. Problemet är att inget annat land i EU vill ha denna lösning 
och att den därmed är politiskt helt död. Trots detta har Sverige 
inte presenterat någon alternativ plan för hur antalet fartyg kan 
minskas. 

Skulle det nuvarande förslaget för överlåtbara fiskerätter (Trans-
ferable Fishing Concessions, TFC)  som ligger på bordet till ny 
EU-lagstiftning bli verklighet kommer det innebära att staterna ger 
bort fiskerätter gratis till yrkesfiskarna. Fiskarna kan sedan sälja 
den rätten till andra fiskeföretag och sedan ta sin båt och börja 
fiska någon annanstans i världen utanför EU. Det har redan hänt 
med flera båtar vars ägare redan sålt sina fiskerättigheter i det 
pelagiska fisket, där handel med fiskerätter redan är införd. 

Tyvärr löser denna modell inte grundproblemet, att för många 
och effektiva fiskefartyg överfiskar våra hav. Istället exporterar 
Sverige och andra EU-länder bara problemet till övriga länder eller 
en annan del av havet, där överfisket fortsätter.

Skrota fartyg för att 
stoppa fusket i fisket 

20 Regeringens skrivelse 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser. Sid 36.

 http://www.regeringen.se/sb/d/12997/a/142387
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Greenpeace Fiskare som fuskar Skrota fartyg för att 
stoppa fusket i fisket

Rekommendationer för Sveriges regering
och EU-parlamentariker
För att komma åt såväl överfisket som dumpningen föreslår 
Greenpeace att regeringen och Sveriges EU-parlamentariker nu 
ska fokusera på en central punkt under slutstriden om reformen 
av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

   •  Ambitiösa och bindande mål för hur och när EU:s fiskeflotta 
ska bantas till en fiskekapacitet som matchar fiskbestånden, 
och ger utrymme för att återuppbygga redan kraftigt deci-
merade bestånd. EU:s kapacitet att fånga fisk är två till tre 
gånger för stor i förhållande till fiskbestånden, varför minst 
hälften av fiskekapaciteten behöver skrotas. Vi föreslår att de 
fiskefartyg som använder sig av de allra mest miljöskadliga 
fiskemetoderna, såsom bottentrålning, eller som tjuvfiskar, 
skrotas först.

Övriga betydelsefulla åtgärder för att skapa ett hållbart fiske och 
värna havsmiljön inom ramen för EU:s fiskerireform är att: 

•  Säkerställa att de fiskefartyg som blir övertaliga i Sverige och 
EU när fiskeflottan bantas inte exporteras till länder utanför 
unionen. Problemet med för många och effektiva fiskefartyg 
är globalt, och att bara flytta överkapaciteten utanför EU 
vore en katastrof.

•  Göra det enkelt för medlemsstaterna att förbjuda fiske i 
marina skyddade områden – idag fiskas det till och med i 
områden med koraller.

• Ge prioritet till hållbara och skonsamma fiskemetoder vid 
fördelningen av kvoter. Burfiske efter havskräfta bör till 
exempel gå före trålfiske efter samma art.

•  Agera för att alla subventioner till fiskeflottan avvecklas, 
inklusive de skatterabatter på bränsle som ges under 
bränsleskattedirektivet. Utan bränslesubventioner skulle en 
stor del av det mest destruktiva fisket upphöra automatiskt.

I väntan på att EU:s nya fiskeripolitik kommer på plats måste 
regeringen vidta åtgärder för att minska den svenska fiskeflottan. 
Som ett första steg föreslår vi följande. 

•   Den hårt subventionerade, fuskande och destruktiva sven-
ska räkflottans fiskekapacitet måste minskas med minst 
hälften för att få förutsättningar att bedriva ett mer ekono-
miskt och miljömässigt hållbart fiske. Då kommer även den 
omfattande, illegala dumpningen av räkor att upphöra. 
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