
Ett hänsynslöst överfiske utrotar våra djuphavsarter 

Sjötunga, lutfisk (långa) och hälleflundra. Vattnas det i munnen?  Ät dem inte! Dessa maträtter är snart 

ett minne blott om vi inte tänker om. Mellan 1950 och 1997 femdubblades den sammanlagda 

fiskfångsten på världshaven från 19 till 93 miljoner ton. Havens fiskbestånd står inför många hot, men 

det är överfiske som direkt hotar överlevnaden. Fångsterna ökades framförallt när nya tekniker 

utvecklats, allt ifrån ekolod för att spåra fiskstim till enorma drivnät. Mest sårbara är fiskarter som 

lever på stora djup. De växer långsamt och blir könsmogna sent och är därför mycket känsliga för 

överfiske. Ett sorgligt exempel för hur fort det kan gå utför med en art är Atlantisk soldatfisk 

Hoplostethus atlanticus. Den blir upp till 75 cm lång och lever på djup på mellan 300 och 1700 meter. 

Arten blir könsmogen först vid 35 års ålder och förekom förut i nästan alla havsområden. Den kallades 

förr Slemhuvud, ett namn som på 1970-talet byttes mot Atlantisk soldatfisk, när man bestämde sig 

för att börja fånga den som matfisk. Efter att ha fiskats för kommersiellt bruk i ett par decennier är den 

idag nästan helt utrotad. Det stora problemet för de djuphavslevande fiskarna är bottentrålningen. En 

nätpåse, stor som en fotbollsplan och försedd med stora vikter, släpas längs med bottnen och förstör 

allt i sin väg. Bottentrålning kan närmast jämföras med kalhuggning av regnskog. Koraller och allt 

annat levande bryts sönder av de enorma näten. EU:s fiskeflottor har en stor del av ansvaret för detta 

överfiske. Den 29/11 2012 gjorde EU:s fiskeministrar en politisk överenskommelse om hur mycket 

EU:s fiskeflotta får fiska på extremt hotade djuphavsarter under 2013 och 2014. I strid mot 

försiktighetsprincipen ökades kvoterna för hälften av de extremt hotade djuphavsarterna, bl.a. skoläst 

och dolkfisk. Kvoter är inte den bästa lösningen om vi någonsin skall få ett hållbart fiske. Förbjud 

istället bottentrålning, slopa subventionerna och skrota en majoritet av den globala havsfiskeflottan. 
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