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Överfisket är idag ett alarmerande globalt problem. Den industriella fiskeflottan har 

inte bara en överkapacitet i förhållande till befintliga bestånd, den bygger också på 

destruktiva fiskemetoder, kortsiktiga vinstintressen och skattefinansierade 

subventioner på EU-nivå. Samtidigt kämpar det småskaliga och mer skonsamma 

fisket för sin fortlevnad.  

År 2008 uppskattade EU-kommissionen att delar av den europeiska fiskeflottan kunde ta 

upp betydligt mer fisk än vad bestånden tillåter. Det finns inga tecken på att denna situation 

har förändrats sedan dess. 

Trots ökad kunskap om krisläget för haven och trots vissa initiativ i rätt riktning fortgår 

skövlingen av världens hav. Skulden vilar tungt på berörda medlemsländer och regeringar. 

EU:s fiskeriministrar och beslutsfattare på olika nivåer har misslyckats. Men ansvaret ligger 

också hos de större fiskeföretag som i egenintresse borde vilja vara delaktiga i att bevara 

havets resurser även för kommande generationer.  

Rapporten Monsterboats: the scourge of the oceans belyser hur det storskaliga 

industrifisket utan skrupler skövlar haven och med olika metoder manipulerar besluts-

processen för att förhindra en strängare reglering av deras verksamhet, allt för att 

maximera vinsten.  

Rapporten ger en bild av de sociala, miljömässiga och ekologiska konsekvenserna av en 

brutal vinstjakt och ett särintresse som endast gynnar ett fåtal större fiskeföretag. Det är 

här en stor del av EU:s totala fiskekapacitet hamnar. Och trots att de dessutom erhåller 

stora subventioner är det vanligt att vinsterna på papper är väldigt små, medan ägarna är 

miljonärer och lever ett liv i lyx. 

Beroende på var fiskeföretagen har sin bas, kommer fiskesamhällen och skattebetalare i 

landet där båtarna fiskar att missgynnas på olika sätt, genom att skatteintäkter och 

arbetstillfällen uteblir. Småskaliga yrkesfiskare i kustsamhällen är ofta de första som 

drabbas, genom att deras fiskevatten töms på resurser och intäkterna minskar.  

Sedan januari 2014 gäller en ny gemensam fiskeripolitik inom EU. Detta nya regelverk 

kräver att medlemsstaterna ska verka för ett ansvarsfullt och skonsamt fiske samt att 

kvoter tilldelas på ett sätt som gynnar de aktörer som gör minst skada på miljön mest nytta 

för samhället. Varje medlemsstat måste göra en bedömning av den nationella fiskeflottans 

kapacitet och vidta åtgärder för att skära ned eventuell överkapacitet, till en nivå i linje med 

den totala tillåtna fångstmängden. 

I rapporten lyfter Greenpeace fram 20 exempel på större fiskebåtar under EU-flagg som 

genom sin överkapacitet och sina destruktiva fiskemetoder bidrar till överfisket. 

Medlemsstaterna måste agera nu för att komma tillrätta med problemet.  

 

Läs hela rapporten på www.greenpeace.se/monsterboats    
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