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Förord

Ämnet visade sig vara oerhört komplext och omfattande med en mängd förgreningar och
spännande stickspår, vilket medförde visa svårigheter att hålla sig inom givna ramar. Särskilt
intervjuerna visade på en uppsjö av intressanta infallsvinklar. Här vill jag passa på att rikta ett
stort tack till intervjupersonerna samt övriga personer jag varit i kontakt med, då alla visat ett
stort intresse samt varit villiga att ta sig tid att besvara mina frågor. Ett extra stort tack till Er
som även tog Er tid att granska och kommentera det jag skrivit. Jag vill även passa på att rikta
ett varmt tack till ”min räddare i nöden”, såväl vad det gäller korrekturläsning som
datortrassel. Sist men inte minst, tack också till Anders för dina snabba kommentarer, oavsett
om det är helg eller vardag.

Norrköping, den 21/5 2002
Johanna Eriksson



Sammanfattning

Situationen för torskbestånden i Östersjön är idag så pass allvarlig att ett flertal forskare,
miljörörelser och även en del politiker kräver att ett fiskestopp för torsken genast måste
införas. Kraven bygger på Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer,
vilka kan sägas representera den rådande vetenskapliga uppfattningen, men trots en
internationell vetenskaplig enighet i frågan har inte forskarnas rekommendationer lyckats få
politiskt gehör. Torskens väg från hav till förhandlingsbord är med andra ord en komplicerad
process där ett flertal aktörer är inblandade och relationerna inte alltid är helt tydliga. Denna
studie söker kartlägga varför forskarnas rekommendationer om ett stopp för torskfisket inte
omsatts i handling. Studien visar bland annat att ICES forskare genom sin rådgivande roll
erhåller ett visst mått av politiskt inflytande, men att möjligheterna att påverka frågans utgång
huvudsakligen avgörs av i vilken mån rekommendationerna kolliderar med andra intressen. I
det här fallet är det framförallt sex faktorer som motverkar ett moratoriums införande.
Vetenskaplig konsensus i frågan innebär inte nödvändigtvis att politiska åtgärder vidtas, men
är betydelsefull för att rekommendationerna ska betraktas som trovärdiga, vilket i sin tur är en
grundläggande förutsättning för ett moratoriums införande. Teorier om interaktionen mellan
vetenskap och politik, ”science and politics”, används för att belysa frågan.

Nyckelord: vetenskaplig konsensus, biologisk enighet, socio-ekonomiska hänsynstagande,
fiskerinäringen, fiskeriverket, politisk kontext
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1 Introduktion och syfte

1.1 Bakgrund
Problematiken med överfiskning gäller över hela jordklotet. I Östersjön är torsken det mest
aktuella exemplet, även om också andra kommersiellt viktiga arter har minskat. Sedan början
av 80-talet har torskbestånden i Östersjön minskat med omkring 85 %, och öster om
Bornholm har torsken i stort sett försvunnit. Situationen i Västerhavet anses vara ännu värre
(www.snf.se). För att ge torskbestånden en reell chans att återhämta sig kräver ett flertal
miljörörelser, fiskeribiologer och även en del politiker ett tillfälligt fiskestopp (moratorium)
för torskfisket öster om Bornholm och längs med Västkusten. Kraven bygger på
Internationella Havsforskningsrådets, ICES (International Council for the Exploration of the
Sea), rekommendationer om ett totalstopp för torskfisket öster om Bornholm och en
reducering av fångstkvoterna för torsk i resterande delar av Östersjön. Fångstkvoter för
torskfisket i Östersjön sätts av Fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC (International
Baltic Sea Fishery Commission) (www.snf.se). Trots att det finns en internationell
vetenskaplig konsensus (ICES rekommendationer) i denna fråga har forskarnas
rekommendationer inte vunnit gehör hos beslutande politiker (IBSFC). Denna studie
fokuserar på varför forskarnas rekommendationer inte fått genomslag inom den politiska
sfären. Teoribildningen ”science and politics” används för att belysa frågan.

1.2 Syfte
Denna studie syftar till att identifiera och analysera de faktorer som gör att ICES
rekommendationer ej omsatts i handling. För att uppnå studiens syfte formulerades följande
frågeställningar:

Råder det en vetenskaplig konsensus angående införandet av ett moratorium för torskfisket
öster om Bornholm?
Vilka faktorer motverkar ICES rekommendationer?
Vilken betydelse har ICES för IBSFC:s beslut om fiskestopp och fångstkvoter?

1.3 Avgränsningar
Studien skulle kunna göras mycket vidare såväl vad det gäller val av aktörer, som geografiskt
område och val av levande marina resurser. För att hålla studien inom givna tids- och
utrymmesramar har jag valt att fokusera på interaktionen mellan forskare och politiker
gällande ICES rekommendationer till IBSFC om ett totalstopp för torskfisket öster om
Bornholm. Ämnets höga aktualitetsnivå innebär att det i skrivande stund pågår förändringar
inom regleringen av torskfisket samt att informationen snabbt riskerar att bli inaktuell. Min
ambition har varit att hålla informationen så aktuell som möjlig.

2 Metod

2.1 Ansats och val av analysobjekt
Rent generellt söker studien utforska, beskriva och tolka varför forskares rekommendationer
trots en vetenskaplig konsensus har svårt att få genomslag i den politiska sfären, mer specifikt
studeras varför ICES rekommendationer inte följs när IBSFC fastställer sina fångstkvoter.
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Anledningen till att ICES rekommendationer studeras är att dessa ligger till grund för flera
miljörörelsers, forskares och politikers krav på ett moratorium för torskfisket i Östersjön.
ICES rekommendationer utgör således basen för ett högst aktuellt ämne, rekommendationerna
visar dessutom på en internationell vetenskaplig konsensus. Enligt somliga analytiker leder
vetenskaplig konsensus med automatik till politisk handling, IBSFC fastställda fångstkvoter
visar dock att så inte är fallet. Interaktionen mellan ICES rekommendationer och IBSFC
fångstkvoter har valts som analysobjekt för att det här är tydligt att teorierna om vetenskaplig
konsensus och politisk samstämmighet inte alltid överensstämmer med verkligheten.

2.2 Metodval, empiriskt material och genomförande
En kvalitativ forskningsmetod har använts där informationsinsamling, sammanställning och
analys kommit att flyta samman till en enda process (Carlsson, 1996, s 21-22). För att få en
överblick över ämnet söktes till en början allmän information om införandet av ett
moratorium för torskfiske i Östersjön. Information inhämtades främst från olika
miljörörelsers, statliga och mellanstatliga organisationers hemsidor samt dagsaktuell press.
Utifrån detta framträdde framförallt fyra aktörers betydelse för ett eventuellt moratorium och
på så vis kom studiens syfte och mål alltmer att inringas. I och med ett allt klarare syfte
vändes fokus mot att kartlägga och belysa dessa aktörer och interaktionen dem emellan utifrån
valda teorier, dokument och intervjuer. Intervjuer och dokument från de olika
organisationerna utgör sålunda studiens empiriska material.

De fyra aktörerna utgörs av Internationella Havsforskningsrådet (ICES), Fiskerikommissionen
för Östersjön (IBSFC), samt Jordbruksdepartementet och Fiskeriverket. Litteraturstudier har
använts främst för att belysa interaktionen mellan vetenskap och politik, i det här fallet
relationen mellan ICES och IBSFC. Information från i huvudsak de olika aktörernas hemsidor
samt Statens Offentliga Utredningar har inhämtats för att ge en översikt över aktörernas
organisation och verksamhet. Vidare har nio intervjupersoner valts ut på grund av sin
kompetens och yrkesposition inom ämnesområdet. Urvalet har delvis skett genom så kallad
snöbollssampling, det innebär att den intervjuade hänvisar till en annan person som kan vara
av intresse för studien, som i sin tur hänvisar till en tredje, osv. Informationsinsamlandet
fortsätter till dess att förslag på personer ebbar ut och ytterligare information inte tycks tillföra
något nytt, eller som i mitt fall tills de tidsmässiga ramarna innebär att man måste sluta
(Carlsson, 1996, s 22-35).

Intervjuerna har skett per telefon där en förhållandevis öppen position har intagits.
Inledningsvis har en kort presentation av ämnet för c-uppsatsen givits, samt anledningen till
varför personen i fråga valts ut som intervjuperson. För att skapa en gynnsam situation har jag
upplevt det som viktigt att fråga om personen har tid att besvara frågorna just då eller om jag
ska återkomma vid ett annat tillfälle. Intervjun har inletts med en öppen fråga: Hur ser du på
detta?, Vad är din uppfattning i frågan? Kan du berätta lite om din roll i sammanhanget?
Intervjuerna har inte följt ett färdigt manus, istället har jag valt att låta intervjupersonerna tala
så fritt som möjligt genom att endast skjuta in frågor emellanåt, be dem förklara något eller
fråga om deras uppfattning. De sista intervjuerna har tenderat att bli något mer styrda,
troligtvis på grund av att jag i och med de tidigare intervjuerna blivit mer insatt i ämnet och
därmed mer benägen att ställa specifika frågor, samt att jag blivit alltmer angelägen att
besvara studiens syfte. Enligt Carlsson är denna styrande funktion en del av intervjuarens roll
och ibland nödvändig för att begränsa intervjun till ämnesområdet, det är dock inte alltid lätt
att avgöra vad som är väsentlig information och vad som är oväsentligt för att besvara
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studiens syfte (Carlsson, 1996, s 32-34). Intervjuerna kan rent generellt betraktas som
osystematiska och relativt informella med både öppna frågor och öppna svar. Den kvalitativa
forskningsintervjun påminner således om en vanlig konversation mellan två personer med den
skillnaden att intervjun kan sägas vara ett samtal med ett syfte, där ”samtalet” koncentreras till
några få men betydelsefulla punkter. Ibland används även beteckningen djupintervju om den
kvalitativa intervjun, då ett djup snarare än en bredd söks i informationen från den intervjuade
(Carlsson, 1996, s 25-34).

Samtalen har vanligtvis, om det inte kommit upp av sig själv under intervjuernas gång,
avslutats med frågan om de anser att det är någon annan person jag bör kontakta eller om de
vill rekommendera någon särskild information. På detta sätt har information och
intervjupersoner ringats in. Intervjuerna har avslutats med frågan om det går bra att använda
de intervjuade som muntlig referens, vilket gått bra i samtliga fall. Under intervjuerna har
anteckningar förts, vilka omgående har skrivits ut för att få med så mycket information och så
många nyanser som möjligt. Intervjuerna har därefter analyserats utifrån studiens syfte och
frågeställningar. Gemensamma svar och skiljaktigheter har sökts hos intervjupersonerna
framför allt gällande om det råder en vetenskaplig konsensus i frågan samt vilka faktorer som
hindrar ett moratoriums införande.

2.3 Metoddiskussion

Fallstudier
Den främsta fördelen med en fallstudie är att denna metod ger möjlighet att utforska en
process i dess kontext. Metodens främsta begränsning är att den inte tillåter så kallade statiska
generaliseringar, det vill säga det går inte att göra generaliseringar från det enskilda fallet till
att omfatta samtliga liknande fall (Larsson, 1996 s 27).

Snöbollssampling
Nackdelen med denna metod är att de intervjuades hänvisningar kan leda till en grupp
människor där alla har samma uppfattning i frågan. Detta kan undvikas genom att endast
delvis använda ovanstående metod, samtidigt som aktörer med andra intressen av vikt för
studien söks genom till exempel information på nätet eller i tidningsartiklar. I denna studie har
ovanstående problem inte uppstått, de intervjuade har snarare varit mycket benägna att
hänvisa till personer och aktörer med motsatta intressen.

Telefonintervjuer
En stor nackdel med telefonintervjuer är att möjligheten att ”läsa av” intervjupersonen
minskar. Som tidigare nämnts fördes anteckningar under samtalets gång, för att renskrivas
direkt efter intervjun. Problemet med detta tillvägagångssätt är att intressant information
riskerar att gå förlorad, att information sållas bort direkt (medvetet eller omedvetet), det
medför även en försämrad förmåga att lyssna på personen, samt ökar risken för missförstånd.
Risken för missförstånd har minimerats genom att ett utkast med personliga kommentarer
samt aktörernas roll sänts till intervjupersonerna för granskning. Trots ovanstående nackdelar
var metoden att använda telefonintervjuer nödvändig för studiens genomförbarhet, då det inte
fanns vare sig ekonomiska eller tidsmässiga resurser att åka till Stockholm, Göteborg och
Lysekil. Det har varit svårt att komma i kontakt med personerna i fråga då de alla är mycket
upptagna personer. Det hade troligtvis varit ännu svårare att få till ett personligt möte.
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3. Teori

3.1 Introduktion
Vetenskap och politiska processer har i dagens samhälle kommit att bli allt mer oskiljaktiga.
Kunskap krävs både för att identifiera problemet i sig och för att finna dess lösningar,
regeringar och internationella organisationer använder sig därför ofta av olika forskargrupper
för vetenskapliga råd. Generellt har det ansetts att vetenskaplig konsensus också leder till
politisk samstämmighet, idag anser allt fler att vetenskaplig konsensus inte nödvändigtvis
måste leda till politisk handling. Däremot anses ofta vetenskaplig konsensus vara ett måste för
att politiker ska agera (Corell, 1999, s 23). Den traditionella synen på forskare är således att
de först enas i en fråga och därefter levererar objektiv fakta till beslutsfattarna som då agerar.
Detta synsätt refereras till som ”det vetenskapliga”. Verkligheten är dock något mer komplex.
Politiskt samarbete kräver inte alltid vetenskaplig samstämmighet och vetenskapen kan i sin
tur politiseras antingen av forskarna själva eller av politikerna (Corell, 1999, s 164-65).

Internationella havsforskningsrådet (ICES) har en viktig roll inför de förhandlingar som förs
inom Fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC) det är därför relevant för denna studie att
diskutera forskarnas betydelse för de beslut som politikerna fattar. Teorier om interaktionen
mellan vetenskap och politik används för att belysa problematiken att forskarnas, här liktydigt
med ICES, rekommendationer trots en rådande internationell vetenskaplig konsensus inte
lyckats få genomslag i förhandlingarna inom IBSFC.

3.2 Vetenskap och politik
Traditionellt sett har vetenskap och politik setts som två åtskilda sfärer, där vetenskap har
betraktas som en serie objektiva fakta åtskild från de politiska omständigheterna. Likaså har
relationen mellan politiker och forskare setts som oproblematisk, då forskarnas roll endast
består i att levererar objektiva fakta till beslutsfattarna som sedan har att handla utifrån denna
kunskap. Vetenskap är dock mycket mer än en serie objektiva fakta och relationen mellan
forskare och politiker är mer komplicerad än så (Sundqvist, 1991, s 215-217). Karin
Bäckstrand instämmer i Sundqvist resonemang och hänvisar till Ziman som menar att
vetenskap både kan ses som en produkt och en process: ”… it employs characteristic
methods; it is a body of knowledge used for problem-solving; it is a social institution, and it is
a source of political, social and cultural legitimacy” (Bäckstrand, 2001, s 24). Vidare menar
Bäckstrand att gränsen mellan vetenskap och politik är flytande (Bäckstrand, 2001, s 26).
Även Sundqvist menar att verkligheten uppvisar en komplexitet där områdena vetenskap och
politik hellre bör ses som överlappande än åtskilda från varandra. Det överlappande området
kallar Sundqvist för sak- eller expertområde, och personerna som där är aktiva för experter.
Vidare menar han att denna zon har sin egen dynamik, det är i zonen mellan politik och
vetenskap där vetenskaplig forskning används i samhälleliga sammanhang som
sakkunskaperna återfinns (Sundqvist, 1991, s 215-217). Forskare aktiva inom de olika
expertområdena anses ha en avgörande roll som rådgivare, det är när beslutsfattarna står inför
komplexa miljöproblem som de vänder sig till forskarna för vetenskaplig rådgivning (Corell,
1999, s 194). Corell delar in forskarrollen utifrån tre kategorier: vetenskaplig konsensus,
epistemic communities och vetenskapliga expertgrupper (Corell, 1999, s 165-173).
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Vetenskaplig konsensus
Många analytiker menar att vetenskaplig konsensus är ett måste för att politisk handling ska
äga rum. Göran Sjöstedt hävdar att det måste finnas en gemensam förståelse i frågan för att
aktörerna ska kunna förhandla och nå en överenskommelse (Sjöstedt, 1994, s 66). Peter Haas
menar däremot att politisk handling kan äga rum utan vetenskaplig samstämmighet, även om
det ofta råder en korrelation mellan vetenskaplig konsensus och internationella beslut. Vidare,
påpekar Haas, är det oklart hur effektiv vetenskaplig konsensus är för att förklara eller förutse
staters handlande (Haas, 1992, s 30). Bäckstrand instämmer och menar att betydelsen av
vetenskaplig konsensus för att omsätta vetenskapliga fakta till politisk handling är begränsad
(Bäckstrand, 2001, s 75).  Haas säger i sin tur att vetenskaplig konsensus kan vara en
nödvändig faktor för politiskt agerande, men att det knappast är tillräckligt för att förklara
varför och hur kunskap blir till politisk handling (Haas, 1992, s 30).

Epistemic Communities
Epistemic communities kan enligt Haas ses utifrån ett regimteoretiskt perspektiv (Haas, 1993,
s 178). Regimteorier används främst för att förklara varför internationella samarbeten uppstår
i, vad Internationella Relationer (IR) traditionellt ansett vara, ett anarkistiskt system.
Regimanalys fokuserar på staters frivilliga skapande av och delaktighet i olika institutioner,
vilket medför en form av självreglering på den internationella arenan (Jägerskog, 2002).
Betydelsen av kunskap anses vanligtvis spela en mindre roll inom denna teoribildning, men
enligt Haas kan internationellt samarbete förklaras just i termer av kunskap (Haas, 1993, s
178).

Teorier om epistemic communities kan även användas för att studera interaktionen mellan
vetenskap och politik då forskarna i sig ses som betydelsefulla för de politiska beslut som tas
(Corell, 1999, s 167-169). Haas menar att vetenskaplig konsensus skapas och sprids genom
transnationella nätverk av specialister, så kallade epistemic communities. I situationer med
komplexa orsakssamband och hög grad av osäkerhet vänder sig beslutsfattarna till experter
för rådgivning. Forskare kan följaktligen påverka det internationella beslutsfattandet genom
att forma olika forskargrupper med anspråk på att besitta relevant kunskap i en viss fråga
(Haas, 1993, s 178-179). För att en grupp ska kunna definieras som en epistemic community
krävs att dess kunskap bygger på en gemensam uppsättning normativa och principiella normer
gällande orsakssamband, objektivitet och validitet, såväl som en kunskapsteoretisk ram inom
vilken fakta och information översätts till handlingsrelevanta slutsatser. Vetenskaplig
konsensus är således nödvändig för att en grupp ska definieras som en epistemic community
(Haas, 1993, s 180). Haas menar att gruppens inflytande erhålls genom att dess sakexperter
inför och vid officiella förhandlingar bistår de politiska beslutsfattarna med den
expertkunskap dessa saknar (Haas, 1993, s 188-190, 200-201). Bäckstrand skriver dock att det
inom litteraturen verkar råda en viss oklarhet över om epistemic communities ska betraktas
som en grupp politiska förespråkare eller en grupp renodlade vetenskapsmän (Bäckstrand,
2001, s 70-71).

Enligt Haas kan dessa gruppers inflytande bidra till att förklara varför stater och politiska
ledare ibland ändrar attityder och positioner i en fråga (Haas, 1993, s 188-190, 200-201).
Corell poängterar dock att vetenskaplig samstämmighet inte med automatik leder till en viss
utgång, epistemic communities effektivitet i en fråga är till viss del beroende av att den inte
kolliderar med staters huvudintressen, ”scientist may join together in an epistemic community
to influence the course of policy, but their power is circumscribed by a host of contextual
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factors” (Corell, 1999, s 169). Detta blir tydligt i studien av ICES rekommendationer till
IBSFC. Kritik mot teorin om epistemic communities är således att den förutsätter att
vetenskaplig konsensus resulterar i politisk handling, vilket denna studie motbevisar.

Vetenskapliga expertgrupper och paneler
En tredje linje fokuserar på forskarnas roll som expertgrupp i internationella sammanhang.
Det faktum att expertgrupper efterfrågas som vetenskapliga rådgivare av beslutsfattare
antyder deras inflytande över politiska processer. Expertgrupper sammankallas ofta utifrån
antagandet att de representerar någon form av vetenskaplig konsensus eller auktoritet. Utifrån
kravet på vetenskaplighet kan de, förutom att bistå med kunskap och information, användas
av olika aktörer för att legitimera sina beslut (Jasanoff & Wynne, 1998, s 15). Bäckstrand
säger till exempel att medan vetenskap traditionellt ansetts erhålla sin status genom en
rådgivande roll, har regeringar med flera legitimerat sina beslut genom att hänvisa till
vetenskapliga auktoriteter. Samtidigt menar hon att de forskargrupper som blir alltför färgad
av politiska angelägenheter riskerar att undergräva sin egen trovärdighet och därmed riskerar
de att reduceras till ”vilken intresseaktör som helst” utan särskilda anspråk på att besitta en
slags auktoritet (Bäckstrand, 2001, s 24-25).

Alla tre ovanstående riktningar förutsätter att forskare genom sin roll som vetenskaplig
auktoritet förser beslutsfattarna med den information som behövs för att legitimera politiska
beslut. Vetenskapliga rådgivare förutsätts leverera ”sanningar”, men vad som görs med
”sanningarna” bestäms av den politiska eller administrativa verklighet som forskarna befinner
sig i (Corell, 1999, s 189-190). Så menar till exempel Bäckstrand att vetenskap är en viktig
informationskälla ur vilken olika aktörer kan välja och presentera den information som bäst
stöder det syfte man vill uppnå (Bäckstrand, 2001, s 75).

Den vetenskapliga osäkerheten
Inom all vetenskap råder det en viss osäkerhet och denna osäkerhet bidrar till politikers
svårigheter att fatta beslut. Sjöstedt menar att miljöfrågor i jämförelse med andra områden är
ovanligt beroende av vetenskapliga fakta både för att ringa in problemen och för att finna
möjliga lösningar (Sjöstedt, 1993, s 29-30). Det faktum att forskare dessutom ofta är oense
om hur vetenskapliga data ska tolkas bidrar ytterligare till att stärka politikers svårigheter att
handla (Jasanoff & Wynne, 1998, s 7-16).

Teorier om vetenskaplig konsensus hävdar att osäkerheten måste reduceras innan politisk
handling kan ske. Så antar till exempel Sjöstedt att vetenskaplig konsensus har en avgörande
roll i internationella miljöförhandlingar, men han säger samtidigt att denna roll förmodligen är
något annorlunda i jämförelse med förhandlingar inom andra ämnen då miljöfrågorna
karaktäriseras av en högre grad av osäkerhet (Sjöstedt, 1993, s 30). Osäkerheten är också en
väsentlig del i teorin om epistemic communities. Beslutsfattare använder sig av olika forskare
eller expertgrupper för att få klara besked, därför menar Haas är forskargruppernas styrka just
deras anspråk på att besitta relevant kunskap (Haas, 1993, s 179).

Försiktighetsprincipen etablerades som ett centralt begrepp i och med Riodeklarationen, 1992.
Enligt denna princip får inte avsaknaden av vetenskapliga bevis användas som ursäkt för att
inte vidta förebyggande åtgärder om det finns anledning att anta att det föreligger hot om
allvarlig eller oåterkallelig skada (Ebbesson, 2000, s 67). Principen är således tänkt att
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underlätta i det politiska beslutsfattande då vetenskaplig osäkerhet och oenighet råder. Enligt
Corell innebär det att beslutsfattandet trots allt utlämnas åt den politiska sfären. Vidare menar
även Corell att vetenskaplig osäkerhet och oenighet kan nyttjas för att styrka den motsatta
sidans argument (Corell, 1999, s 194-198).

4 Ämnesområdet och dess aktörer

I detta avsnitt presenteras en översikt över områdets aktörer för att underlätta förståelsen av
studiens analys och resultat. Områdets aktörer utgörs av Internationella Havsforskningsrådet
(ICES) som står för den vetenskapliga rådgivningen, Fiskerikommissionen för Östersjön
(IBSFC) där förhandlingar om bland annat fångstkvoter äger rum, Jordbruksdepartementet
som utgör Sveriges representant vid förhandlingarna inom IBSFC, samt Fiskeriverket som har
till uppgift att verka för såväl bevarandet av de marina resurserna som fiskerinäringens
utveckling. Vidare deltar Fiskeriverket både i ICES forskningsverksamhet och dess
rådgivningsarbete, samt sitter med som sakkunnig representant vid förhandlingarna inom
IBSFC.

4.1 Internationella Havsforskningsrådet, ICES (International Council for the

Exploration of the Sea)
Fisken i Östersjön är en gränsöverskridande resurs, där samarbete över nationsgränserna krävs
för att en långsiktig hushållning ska uppnås. Internationella Havsforskningsrådet, ICES, är en
opolitisk mellanstatlig organisation för utbyte av vetenskaplig information om havet och dess
levande resurser (SOU 1998:24, s 397). ICES grundades redan 1902, men fick sin nuvarande
form i och med ”Konventionen om Internationella havsforskningsrådet”, 1964. ICES är en
paraplyorganisation där experter från olika medlemsländerna deltar i kommittéer och
arbetsgrupper, bland ICES medlemmar återfinns kustländerna kring Östersjön. ICES
geografiska verksamhetsområdet utgörs av Atlantiska Oceanen, främst Nordöstra Atlanten
och intill liggande hav, denna studie kretsar kring Östersjöområdet (SOU 1998:24, s 287-
288).

ICES verkar inom områdena fiskeri, oceanografi och miljöfrågor, dess främsta syfte är att
främja och koordinera de forskningsaktiviteter som utförs av forskare inom medlemsländerna.
En viktigt aktivitet är att sammanställa och analysera information om fiskbestånden för att
kunna uppskatta status och möjligt fiskeuttag. Resultaten användes sedan för att ta fram råd
om lämplig förvaltning. En av konventionens övergripande målsättningarna är att förse
medlemsländerna och internationella organisationer med vetenskaplig rådgivning.
Medlemsländerna åtar sig i sin tur att förse rådet (ICES) med de upplysningar som behövs för
att uppfylla konventionens målsättningar. Verksamheten finansieras främst genom årliga
avgifter från medlemsländerna, samt genom att internationella organisationer betalar för de
råd som ICES bistår dem med. Medlemsländerna svarar även för de kostnader som arbetet
inom vetenskapliga kommittéer och arbetsgrupper medför. Rådgivningsarbetet inom ICES
utförs på direkt förfrågan från nationella administrationer och internationella eller regionala
organ, t.ex. EU och Fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC (International Baltic Sea
Fishery Commission) (SOU 1998:24, 287-289).
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Arbetet inom ICES sker på tre nivåer. En nivå är den vetenskapliga i form av arbets- och
studiegrupper där forskarna deltar i egenskap av experter. Gruppernas resultat utgör sedan
utgångspunkt för den rådgivning som ICES utarbetar. En annan nivå är den intermediära som
består av ämneskommittéer, rådgivande kommittéer och en ”konsultativ” kommitté.
Representanterna i ämneskommittéerna och de rådgivande kommittéerna utgörs av nationella
representanter. Ordförandena i dessa kommittéer ingår även i en ”konsultativ” kommitté,
vilken utgör länken mellan rådet och de olika ämneskommittéerna. ICES rådgivningen ska
utgöra objektiva, politiskt obundna råd, baserade på vetenskaplig fakta. Rådgivning gällande
fiskerifrågor utarbetas inom den rådgivande kommittén för fiskeriförvaltningen, ACFM
(Advisory Committee on Fishery Management), vilken jag återkommer till. En tredje nivå
utgörs av rådet och byrån. Rådet har det övergripande ansvaret för verksamheten inom ICES
och består av 1-2 delegater från varje land, dessa delegater är ansvariga för att beslut fattas i
enlighet med rådets policy. Sverige representeras i rådet av två delegater, en från
Fiskeriverket och en från Jordbruksdepartementet. Byrån, bestående av en president och sex
delegater ur rådet, ansvarar för att rådets beslut verkställs, utarbetar budget samt
sammankallar det årliga rådsmötet (SOU 1998:24, s 289-291).

Det finns inom ICES inget direkt krav på medlemsländerna att delta i arbets- och
studiegrupper, men formen för samarbetet förutsätter ett brett deltagande för att uppnå en bred
kompetens. Omfattningen på deltagandet bygger på varje nations intresse och ambition. I
Sverige bestämmer Fiskeriverket i samråd med övriga intressenter inom ”SIKO” (den
Svenska ICES kommittén) om representation i arbets- och studiegrupper, övriga intressenter
är exempelvis SMHI, NV, SLU och olika universitet. Arbetet med provtagningar och
rådgivning bedrivs i Sverige av Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium och Resursavdelning.
Forskare från Havsfiskelaboratoriet deltar sedan i arbetsgruppsmöten inom ICES, till exempel
”Arbetsgruppen för Östersjöns fiskbestånd”. Där sammanställs och analyseras de olika
ländernas data och en gemensam rapport utarbetas. Denna typ av dokument behandlas sedan i
ICES rådgivande kommitté för fiskeriförvaltning, ACFM. ACFM etablerades 1978 som ett
led i ICES arbete att förse dess medlemsländer och olika internationella organisationer med
efterfrågad information. Utifrån arbetsgruppernas rapporter framställer ACFM ett dokument i
vilket beräknad storlek på olika bestånd anges och råd om lämpliga uttag ges (SOU 1998:24, s
291-293). ACFM råd utgår främst från vad dess medlemsländer eller de internationella
organisationerna efterfrågar. Ett exempel på detta är de tjänster Fiskerikommissionen för
Östersjön (IBSFC) köper från ICES för att kunna beräkna och fastställa fångstkvoter för fisket
i Östersjön. ACFM är även berättigad att ge oombedda rekommendationer om de anser det
vara nödvändigt (www.ices.dk 1, www.ibsfc.org 1).

4.2 Fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC (International Baltic Sea Fishery

Commission)
Fisket i Östersjön regleras genom Gdansk-konventionen med syfte att bevara fisket och de
levande tillgångarna i Östersjön och Bälten. I enlighet med denna konvention (artikel V)
upprättades Fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC) 1974. IBSFC träffas en gång per år
för att fastställa totala tillåtna fångstmängder, så kallade TACs (Total Allowable Catches), för
de fyra i huvudsak kommersiellt viktigaste arterna: torsk, lax, sill och skarpsill.
Fångstkvoterna baseras på såväl beståndets status utifrån ACFM:s rapporter som
fiskerinäringens ekonomiska behov, dessa ska sedan tillämpas i fördragsparternas fiskezoner
under det kommande kalenderåret (www.ibsfc.org 4, 5).



Så bereds en torsk inför förhandlingsbordet,
från vetenskap till politik

9

Två ”Standing Committees” förbereder de beslut som ska tas i kommissionen. Kommittén för
reglerande åtgärder (The Standing Committee on Regulatory Measures) analyserar de
vetenskapliga råd som inhämtats från ACFM och föreslår därefter förslag att beslutas om i
Plenum. IBSFC består av sex fördragsparter, EU (som här representerar Danmark, Tyskland,
Finland och Sverige), Estland, Lettland, Litauen, Polen och Den Ryska Federationen. Varje
part innehar en röst i, det innebär att EU:s röst inte väger tyngre än till exempel Estlands.
Kommissionens mål är att nå konsensus i beslutsfattandet så att dess rekommendationer blir
bindande för alla parter och hela fiskezonen i Östersjön. Vid frånvaro av konsensus fattas
besluten med två tredjedelars majoritet. Enligt artikel XI har parterna dessutom rätt att
reservera sig mot beslutet inom 90 dagar. Om en part reserverar sig inom denna tidsperiod är
den ej bunden av kommissionens beslut (www.ibsfc.org 5).

Enligt konventionen (artikel XV) ska kommissionen samarbeta med andra internationella
organisationer med liknande intressen och målsättningar, samt inbjuda andra internationella
organisationer eller regeringar att delta som observatörer vid dess möten. IBSFC:s samarbetet
med ICES härstammar redan från kommissionens bildande 1974. Även icke-statliga
organisationer (NGOs) är numera berättigade att delta som observatörer både vid
kommissionens årliga möte och vid möten inom Kommittén för reglerande åtgärder
(www.ibsfc.org 3).

1999 antog IBSFC en långsiktig förvaltningsplan för torskbestånden i Östersjön med syftet att
reducera det östra beståndets fiskedödlighet, förlänga sommarsäsongens fiskeförbud, ändra
fångstreglerna samt stärka kontrollen och tillämpningen av dessa. Planen ska revideras senast
år 2003 (www.ibsfc.org 2). Under kommissionens årliga möte (Krakow, 3-7 september 2001)
fastställdes 2002 års fångstkvot för torskfisket till 76,000 ton (rekommendation 4). Vidare
beslutades att säsongens fiskeförbud för torsk år 2002 ska gälla från och med den 1 juni till
och med den 31 augusti, för ett område i Bornholmsdjupet (se rekommendation 7 för exakta
koordinater) gäller ett förbud mot allt fiske från och med den 15 maj till och med den 31
augusti. Från och med den 1 januari 2002 har en del begränsningar skärpts bland annat för den
tid torsknäten får ligga i vattnet, längden på näten, samt tillåten andel bifångst av torsk vid
fiske av sill och skarpsill. Vidare ska maskstorleken i torskgarn, samt maskstorleken för sill
och skarpsill ökas från och med den 1 september 2002 (rekommendation 8). Enligt
Fiskeriverket är bifångsterna av torsk i samband med det småmaskiga sill- och skarpsillfisket
betydande och därför anses begränsningar av sill- och skarpsillfisket vara en viktig åtgärd för
att minska fisketrycket på torsken (www.fiskeriverket.se 3).

4.3 Jordbruksdepartementet
Tjänstemän från Jordbruksdepartementet representerar Sverige såväl vid internationella
förhandlingarna inom IBSFC som inom ICES övergripande verksamhet.
Jordbruksdepartement är även överordnad Fiskeriverket. Departementet är en del av
Regeringskansliet. Dess verksamhetsområde omfattar bland annat jordbruk och miljöfrågor
inom jordbruket, fiske, rennäring, jakt och viltvård samt forskning och högre utbildning inom
de areella näringarna. Chef för departementet är jordbruksminister Margareta Winberg,
närmaste medarbetare är två politiskt tillsatta statssekreterare varav en ansvarar för jordbruks-
och fiskefrågor och den andra ansvarar för jämställdhetsfrågor. Inom departementet finns sex
sakenheter, av intresse är här fiskeenheten. Fiskeenheten arbetar bland annat med frågor som
rör yrkesfisket, fritidsfisket, förvaltning av havs- och fiskeresurser, marknadsreglering av fisk
och fiskprodukter, samt strukturstöd på fiskets område. Vidare arbetar man med
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internationella frågor och förhandlingar inom regionala fiskeorganisationer såsom IBSFC,
samt deltar i forskningssammanhang, till exempel inom ICES (www.jordbruk.regeringen.se ).

4.4 Fiskeriverket
Fiskeriverket är den centrala statliga myndighet för fiskevård och fiske i Sverige, och lyder
under Jordbruksdepartementet. Fiskeriverket ska verka för en ansvarsfull hushållning med
fisketillgångarna så att de ger en långsiktig avkastning, samtidigt som ett rikt och varierat
fiskebestånd bevaras. Fiskeriverket ska dessutom medverka till att konkurrenskraftiga företag
inom fiskerinäringen utvecklas (SOU 1998:24, s 110). Fiskeriverkets verksamhet är uppdelad
i tre områden. Fiskerinäringen som syftar till att reglera, stödja och utveckla fisket som
näring. Fritidsfisket som omfattar såväl husbehovsfiske som fritidsfiske och fisketurism. Samt
verksamheten för Fiskeresurser som syftar till att ge en långsiktig avkastning på
fiskeresurserna, samt bevara vattenmiljöer och den biologiska mångfalden. Detta omfattar all
verksamhet som är relaterad till beståndsövervakningen och det arbete som leder fram till
beslut om kvoter, samt innefattar alla åtgärder till skydd för fiskbestånden, exempelvis
regleringar om fredningstider och minimimått (SOU 1998:24, s 111-112).

Fiskeriverkets centrala organisation är indelad i fem avdelningar, av intresse är främst
Avdelningen för havsresurser som ska verka för att fiskeresurserna i havet nyttjas på ett
ansvarsfullt sätt. På uppdrag av Jordbruksdepartementet deltar avdelningen i internationella
förhandlingarna om bland annat fångstkvoter och fiskeregler. Avdelningen ska i enlighet med
Fiskeriverkets övergripande målsättning verka för biologisk mångfald i havet genom att delta
i utformandet av långsiktiga förvaltningsplaner för hotade arter. Det är även avdelningens
uppgift att verka för att Sverige får optimala fångstkvoter inom ramen för ett långsiktigt och
uthålligt fiske. Ett långsiktigt och uthålligt fiske ska främjas genom att fiskemetoder och
redskap som minskar oönskade bifångster utvecklas, samtidigt som avkastningen i fisket ökas.
Till avdelningens lokala enheter hör bland andra Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Tillsammans
med Östersjölaboratoriet i Karlskrona och två forskningsfartyg insamlar Havsfiskelaboratoriet
material för olika beståndsuppskattningar (www.fiskeriverket.se 1). Information för
beståndsuppskattningar inhämtas även från stickprov ur fångster samt från den officiella
fångststatistiken. Det finns dock en viss osäkerhet i informationen som är baserad på det
kommersiella fisket. Det är därför viktigt att laboratoriet även samlar in egna data. Fisken är
en gränsöverskridande resurs som fiskas och administreras tillsammans med ett flertal länder,
merparten av forsknings- och undersökningsverksamheten sker därför vid
Havsfiskelaboratoriet i samarbete med systerinstitut i andra länder, framförallt inom ramen
för ICES (www.fiskeriverket.se 2). Fiskeriverkets forsknings- och undersökningsverksamhets
huvudsakliga uppgift är att förse Jordbruksdepartementet, Fiskeriverket och internationella
organisationer till vilka Sverige är knutna med kunskapsunderlag (SOU 1998:24, s 262).

5 Resultat, analys och slutsatser

Detta kapitel inleds men en kort presentation av de fyra aktörernas interaktion i samband med
ICES rekommendationer om möjligt uttag av olika fiskbestånd. Med utgångspunkt i studiens
frågeställningar görs därefter en sammanställning och analys av intervjupersonernas svar,
samt förs en diskussion kring den information intervjuer och annat material givit.
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5.1 Aktörernas interaktion i samband med ICES rådgivning
ICES verksamhet bygger på att fiskeribiologer från de olika medlemsländerna samordnar sina
insatser och ställer samman data om de marina resurserna. I Sverige baseras uppskattningar av
fiskbestånden dels på resultaten av det provfiske som Fiskeriverket utför, dels på den
biologiska provtagning som fortlöpande sker på landade fångster inom det kommersiella
fisket. Den inrapporterade fångststatistiken bearbetas av Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium.
Forskare från Havsfiskelaboratoriet deltar sedan i arbetsgruppsmöten inom ICES. De olika
ländernas resultat sammanställs och analyseras, därefter utarbetas en gemensam rapport.
Rapporten behandlas därefter i ICES rådgivande kommitté för fiskeriförvaltning, ACFM.
ACFM utarbetar i sin tur ett dokument där beräknad storlek på olika bestånd anges och råd
om lämpliga uttag ges. De regionala fiskerikommissionerna, här IBSFC, köper tjänster från
ICES i form av rekommendationer. När IBSFC mottagit ACFM:s rekommendationer
meddelas de olika fördragsparterna och EU om dessa. I Sverige är det Fiskeriverket som
mottar ACFM:s rekommendationer. Fiskeriverkets avdelning för havsresurser analyserar
ACFM:s biologiska rådgivning och lämnar därefter ett yttrande till Jordbruksdepartementet
inför förhandlingarna vid IBSFC. Departementet yttrar sig inför regeringen. När regeringen
intagit en ståndpunkt ska en gemensam position inom EU arbetas fram. Slutligen sänds
representanter från Jordbruksdepartementet och Fiskeriverket till IBSFC för att förhandla om
fångstkvoterna.

Figur 1: Arbetsgång och interaktion mellan de olika aktörerna i samband med ICES rådgivning
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5.2 Biologisk konsensus råder
Utifrån intervjuerna kan slutsatsen dras att ICES rekommendationer speglar en internationell
biologisk enighet, den vetenskapliga konsensus som råder är med andra ord en biologisk
sådan. Med det menas här att marinbiologer och systemekologer i stort är överens om att det
behöver införas ett moratorium för torskfisket öster om Bornholm, vilket illustreras av ICES
nollrekommendation.

Bengt Sjöstrand, Fiskeriverkets representant inom ACFM säger till exempel att ”Det finns
ingen biologisk oenighet, jag talar då om ett totalstopp inom IBSFC”. Han får medhåll av
Sture Hansson, systemekolog vid Stockholms universitet som säger att ”… inom ICES, vilket
kan ses som den högsta vetenskapliga källan eller nivån, råder det vetenskaplig konsensus,
det vill säga det finns ett rekommenderat totalstopp för torskfisket öster om Bornholm”.
Bengt Kåmark, Fiskeriverkets representant vid de internationella förhandlingarna inom
IBSFC, betonar att ”ICES rekommendationer är just biologiska rekommendationer och råd”.
Karin Smith-Svensson, ledamot Vänsterpartiet säger sig inte kunna svara på frågan om det
råder en vetenskaplig konsensus, men säger ändå att ”… jag har fått uppfattningen att
forskarna är eniga om att det behövs ett moratorium”.

Tommie Sjöberg, enhetschef för Jordbruksdepartementets fiskeenhet, menar dock att det inte
råder en vetenskaplig konsensus ”Det finns lika många uppfattningar som det finns forskare”
och Per-Olov Larsson, fiskeribiolog vid Havsfiskelaboratoriet, menar att ”Det finns några
forskare som kan kosta på sig att förorda ett totalstopp, men flertalet forskare anser att det
räcker med en begränsning av fisket samt vettiga exploateringsmönster”.

Hansson anser att Sjöbergs kommentar om att det skulle finnas lika många åsikter som det
finns forskare är anmärkningsvärd, ”… det är klart de på departementet kan ju tolka saker
som de vill, men inom den högsta vetenskapliga källan råder det konsensus”.  Erik Neuman,
SUCOZOMA (Forskning för bärkraftig förvaltning av kustresurser), påpekar i sin tur att det
alltid finns någon forskare som kan gå emot den gängse uppfattningen och ”Politiker och
tjänstemän kan i sin tur välja att hänga på den forskaren och därmed hävda forskarnas
oenighet i frågan, men det går faktiskt inte att hävda en oenighet här då rådets
nollrekommendation är ett faktum”.

Notabelt är att det i intervjuerna framförallt är de personer som innehar
förhandlingspositioner, det vill säga tjänstemännen, som framhåller att ICES eller ACFM:s
rekommendationer är just biologiska råd och ingenting annat. Dessa personer betonar också i
större utsträckning än forskarna att beslutsfattarna har att ta hänsyn även till de socio-
ekonomiska aspekterna samt framhåller att det finns olika vägar att gå för att nå samma
resultat. Utifrån denna studie kan det konstateras att vetenskaplig konsensus inte med
nödvändighet leder till politisk handling, vilket överensstämmer med bland annat Haas
teorier. Däremot kan den vetenskapliga konsensus som faktiskt råder antas utgöra en
grundförutsättning för att förhandlingar om fiskets reglering överhuvudtaget förs. Likt
Sjöstedt hävdar jag att det måste finnas ett visst mått av gemensam förståelse i frågan för att
aktörerna överhuvudtaget ska vara villiga att förhandla och nå en överenskommelse.
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5.3 Faktorer, aktörer och relationer som motverkar ICES rekommendationer om ett

moratorium

Socio-ekonomiska hänsynstaganden
Som nämnts ovan betonar flertalet av intervjuerna att ICES rekommendationer är just
biologiska rekommendationer och råd. Stefan de Maré, nuvarande ordförande i IBSFC:s
kommitté för reglerande åtgärder, säger till exempel att ”ACFM:s rekommendationer är just
rekommendationer, det är sedan upp till förvaltarna att välja och här kommer politik in i
bilden”.  Vidare menar de Maré att politiker måste väga en mängd aspekter mot varandra när
de ska fatta sina beslut och att ”Socio-ekonomiska hänsyn till fiskarna väger tungt”. Samtliga
intervjupersoner betonar att ett moratorium framförallt hindras av socio-ekonomiska skäl.
Enligt Kåmark följer Fiskeriverket oftast ICES rekommendationer ”Men sedan ska
regeringen väga in socio-ekonomiska och politiska hänsyn vilka väger tungt”. Vidare menar
Kåmark att ”Så länge det finns en ekonomisk vinning i att ta upp små fisk så görs detta” och
”Många fiskare förstår vikten av att inte fiska på för små fiskar, men samtidigt har de en
ekonomisk verklighet att ta hänsyn till”, därför menar Kåmark är det ”… av mycket stor vikt
för en långsiktig hållbar förvaltning att, som Sverige länge försökt genomdriva, höja
minimimåttet på torsken och därmed göra det olönsamt att fiska småfisk”.  Även Svensson-
Smith säger att ”… vissa (fiskare) inser att det krävs restriktioner om fiskereproduktionen ska
fortgå och näringen överleva, andra har gjort stora investeringar och vill därför inte inse
problematiken”. Larsson menar att ett stopp skulle drabba fiskerinäringen och de
yrkesverksamma fiskarna hårt, framför allt drabbas fiskarna i Polen, Ryssland och de baltiska
länderna som inte omges av samma ”säkerhetsnät” som fiskarna i Sverige eller den
europeiska gemenskapen. Det är också inom dessa länder som hårdast motstånd mot ett
moratorium finns. Så säger till exempel Larsson att ”De övriga fem länderna inom
Östersjökommissionen anser det helt otänkbart att införa ett stopp med hänvisning till socio-
ekonomiska skäl och yrkesverksamma fiskare”. Den svenska debatten om ett moratoriums
införande visar dock att det också inom EU har varit svårt att komma överens om ett stopp
(Regeringens Skr. 2001/02.52).

Enligt flertalet intervjuer skulle ett fiskestopp drabba fiskerinäringen och de yrkesverksamma
fiskarna mycket hårt. Investeringar i nya och moderna fiskefartyg kräver ökade intäkter i form
av större fångster för att ägarna ska kunna betala av de höga räntekostnaderna. Ett allt mer
effektiviserat fiske i kombination med ett minskat fiskebestånd leder till att
fiskeansträngningarna måste ökas ytterligare för att fartygen ska bärga sig. Ett kortsiktigt
ekonomiskt tänkande är således det största hindret för införandet av ett moratorium. På lång
sikt bygger ett lönsamt och uthålligt fiske på en god fisketillgång, därför råder det egentligen
ingen (långsiktig) konflikt mellan miljöhänsyn och fiskerinäringens intressen. Ett stort
problem är dock att även om fiskarna inser vikten av att inte övernyttja den resurs de är
beroende av har de en ekonomisk verklighet att ta hänsyn. Enligt EU:s strukturstödsprogram
kan ekonomisk ersättning lämnas till fiskeföretagen vid speciella situationer som förhindrar
ett fiske, till exempel vid ett moratorium (Regeringens Skr. 2001/02:52). Inom EU finns det
således en viss form av skyddsnät som omfattar de yrkesverksamma fiskarna vid ett tillfälligt
fiskestopp. Vad som anses vara ett tillfälligt stopp och hur omfattande strukturstödet är kan
jag tyvärr inte redovisa för här, troligt är att helt nya åtgärder behöver diskuteras om ett
moratorium kommer till stånd. Vidare kan det, utifrån gjorda intervjuer, antas att ekonomiska
ersättningar och andra former av åtgärder inte är lika omfattande inom IBSFC:s övriga
fördragsparter. Detta kan vara en orsak till att det hårdaste motståndet mot ett moratorium
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återfinns inom dessa länder. Inte heller bör de sociala effekterna av ett moratorium
underskattas, ett stopp får trots allt (även om ekonomisk kompensation utgår) stor åverkan på
yrkesfiskarens dagliga liv. Så poängterar till exempel Corell att olika forskargruppers
inflytande i en fråga till stor del är beroende av i vilken utsträckning deras vetenskapliga
resultat kolliderar med staters huvudintressen (Corell, 1999, s 169).

Som en liten parentes kan här nämnas att även den nuvarande fiskepolitiken medför en del
negativa socio-ekonomiska effekter. Enligt Neuman stöder dagens fiskepolitik främst det
storskaliga och rationella havsfisket med följden ”… att allt färre fiskare kan ta upp allt mer
fisk… ”. Bristen på fisk slår hårt mot det småskaliga kustfisket och drabbar därmed
kustsamhällenas överlevnad, såväl ekonomiskt som socialt (www.sucozoma.tmbl.se).

Fiskerinäringens inflytande
Under intervjuernas gång framkom det att fiskerinäringen enligt tradition har haft och har ett
starkt inflytande i fiskerifrågorna. Så baserar till exempel Fiskeriverket sitt yttrande till
Jordbruksdepartementet inför förhandlingarna vid IBSFC på information från Fiskeriverkets
egna forskare, ACFM:s rekommendationer samt information från fiskerinäringen (Sjöstrand,
2002). Fiskerinäringen kommer således in som aktör redan tidigt i processen, vilket bidrar till
att stärka dess position. En annan anledning till fiskerinäringens inflytande är fiskerifrågornas
(tidigare) ringa intresse hos andra aktörer såsom allmänheten, ”miljöfolk” och politiker, samt
att flertalet politiker ansetts vara relativt okunniga i frågan. Hansson säger till exempel att det
”Traditionellt sett bara varit yrkesfiskarna som varit intresserade av frågan, andra såsom
sportfiskare och miljöfolk har hållit sig utanför”. Anders Carlberg, Ideella föreningen för
Västerhavet, menar att intresset för fiskerifrågor varit litet från politikernas sida ”… debatten
har varit låg och intresset från politikernas håll har varit litet”, och de Maré påpekar att
frågan varit av ringa intresse för allmänheten ”… inte varit någon kioskvältare precis, endast
fiskarna som varit intresserade”. Men säger Hansson ”… nu har nya krafter, ‘stakeholders’,
såsom sportfiskare och miljörörelser dykt upp på arenan”, och det menar Hansson är viktigt
för frågans utveckling. Även Kåmark anser att ”Det är bra att det kommit in fler aktörer”.

På en arena med få aktörer har fiskerinäringen troligtvis haft det relativt lätt att hävda sina
intressen. Så har till exempel Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) historiskt sett deltagit som
observatör vid fiskeförhandlingarna inom IBSFC (Kåmark, 2002), det var dock först under
IBSFC sista möte (Krakow, 3-7 september 2001) som andra icke-statliga organisationer
såsom olika miljöorganisationer och sportfiskare fick möjlighet att delta som observatörer vid
dessa förhandlingar (www.ibsfc.org 3). Nordiska yrkesfiskeorganisationers gemensamma
inrättande av ett sekretariat 1992 för att ”bekämpa” miljöorganisationers inblandning i
fiskerifrågorna (Fiskejournalen 9/2000), samt uttalandet av SFR:s ordförande om vikten att
biologerna inte får veto i fiskerifrågorna (Hansson, 2002) illustrerar fiskerinäringens rädsla att
förlora sitt starka inflytande, samt belyser betydelsen av nya aktörer på arenan för ett hållbart
fiske. Hansson menar att anledningen till att ICES rekommendationer inte följs är att ”IBSFC
är ett politiskt organ och politikerna kring Östersjön har gett efter för fiskerinäringens
påtryckningar”. Även Svensson-Smith betonar lobbyorganisationernas betydelse i frågan.

Ytterligare en anledning till fiskerinäringens starka inflytande är enligt de Maré svårigheterna
att kontrollera fisket. Det är till exempel relativt lätt för fiskarna att mixtra med sina
fiskeredskap så att mindre fiskar än vad som avses med tillåten maskstorlek fångas, vidare är
det svårt från myndigheternas sida att kontrollera den faktiska mängden bifångst. En
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förutsättning för fiskeregleringens effektivitet är således att de yrkesverksamma fiskarna är
villiga att följa restriktionerna. För att fiskarna ska vara detta är det viktigt att de upplever
regleringarna som relevanta samt möjliga att efterleva, och därför menar de Maré är det
viktigt att föra en dialog med fiskarna. Svårigheterna att kontrollera fisket samt vikten av
fiskarnas välvilja och intresse av att delta i olika regleringar är således, enligt de Maré, en av
anledningarna till att fiskarna traditionellt sett haft ett stort inflytande över fiskerifrågorna.

Fiskeriverkets dubbla roller och ”oheliga allianser”
Under intervjuernas gång nämndes vid ett flertal tillfällen Fiskeriverkets dubbla roll, det vill
säga vid regleringen av fisket ska Fiskeriverket ta hänsyn till såväl den biologiska mångfalden
som fiskerinäringens intressen.

Hansson säger ”Problemet är här att den myndighet som reglerar fisket ska ta hänsyn både
till miljön och näringen” och ”I en konflikt, det vill säga en kortsiktig sådan för långsiktigt
råder det ingen konflikt eftersom näringen är beroende av fisketillgången, får miljön stryka
på foten”. Sjöstrand instämmer med Hansson, samt menar att EU lider av samma problematik
”Det är samma (problematik) inom EU:s fiskeripolitik och det leder självklart till konflikter
mellan ett maximalt uttag och bevarandeaspekterna”. Larsson säger att vad han vet ”… är
Sverige det enda land vars forskning och undersökningsverksamhet är knuten till den
myndighet som reglerar det man forskar om” och detta är enligt Larsson problematiskt ”… då
Jordbruksdepartementet för en 5-6 år sedan knappt visste om att en forskningsavdelning
knuten till Fiskeriverket och ICES fanns”. Vidare menar Larsson att ”De rekommendationer
och råd som forskarna tog fram nådde inte till departementet, i alla fall inte med någon
argumentation eller så framgick de kanske något modifierade” men att ”Det har skett en
positiv förändring då departementet numera ofta går förbi Fiskeriverket och direkt tillfrågar
forskningsverksamheten som alltmer deltar direkt i olika möten”. När jag frågar Sjöberg om
han anser att forskarnas rekommendationer riskerar att ”försvinna” i Fiskeriverkets skrivelser
svarar han att ”Rekommendationerna ges centralt via Fiskeriverket och departementet utgår
från att hänsyn tagits till forskarnas rekommendationer i de olika rapporterna”. Angående
Fiskeriverkets forskningsverksamhet säger Sjöberg att en utredning initierades av
Jordbruksdepartementet för ett par år sedan för att ta reda på om forskningen borde särskiljas
från verket, men att utredningen kom fram till att forskningsverksamheten borde fortsätta vara
knuten till Fiskeriverket. Sjöberg säger dock, och här betonar han att det är hans privata
uppfattning, ”Min alldeles privata uppfattning är att det inte är bra att forskningen är knuten
till den reglerande myndigheten”. Även Svensson-Smith anser att ”Det är dåligt att de
(Fiskeriverket) har en kluven roll” och ”Forskningsverksamhet bör hållas åtskild från
myndigheterna”. Hansson menar att ”Ansvaret för fångstkvoter och redskap borde förslagsvis
ligga under miljödepartementet och fördelningen av kvoter mellan olika kategorier av fiskare
hör hemma på ett näringsdepartement, till exempel Jordbruksdepartementet”.

Flertalet intervjuade anser att det generellt sett är negativt att forskningsverksamhet är knuten
till den reglerande myndigheten, det uttrycktes bland annat att bevarandet av den biologiska
mångfalden kommer till korta i en konflikt med fiskerinäringens intresse. Problemet att
miljöhänsyn ofta får ge vika för ekonomiska intressen är inget specifikt inom fisket, utan
något som genomsyrar hela samhället. I det här fallet kan det dock diskuteras om inte
Fiskeriverkets dubbla sits medför att obalansen mellan hänsynstagandena till näringens
intresse gentemot bevarandeaspekterna blir orimligt stora. Denna fundering baseras dels på
det faktum att Fiskeriverket i sitt yttrande till Jordbruksdepartementet inför förhandlingarna
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vid IBSFC tar hänsyn inte bara till biologiska rekommendationer från ACFM och
Havsfiskelaboratoriet utan också till fiskerinäringens synpunkter. Något som också de
efterföljande instanserna gör, det vill säga såväl Jordbruksdepartementet som regeringen
väger in socio-ekonomiska aspekter i de ställningstaganden som görs. De socio-ekonomiska
hänsynstagandena har därmed redan innan förhandlingarna vid IBSFC intagit en tung
position. Ovanstående fundering baseras också på Neumans berättelse om hur han under sin
tid på Fiskeriverkets Kustlaboratorium ibland hörde hur forskare och tjänstemän klagade över
att de fått påbackning uppifrån när de försökt hålla på sin integritet. Neuman påpekade att
man kan fundera på om det inte var ”någon” som haft ett visst inflytande och utifrån
berättelsens sammanhang kan det antas att Neuman här syftar på Sveriges Fiskares
Riksförbund. Berättelsen stöder således även tidigare slutsatser om fiskerinäringens inflytande
som hindrande faktor för ett moratoriums införande. I tidningen Fiskejournalens ledare
(resonemanget baseras på SVT:s dokumentär ”Den sista torsken”, Dokument Inifrån) hävdas
det att SFR har styrt den statliga fiskepolitiken, att Fiskeriverket tillåtit kortsiktig exploatering
av fiskeresursen, samt att flera biologer och tjänstemän har slutat på Fiskeriverket på grund av
att de betvivlat Fiskeriverkets förmåga att bevara fiskebestånden (Fiskejournalen 1/2002).
Vidare beskrivs i finansdepartementets rapport ”Fiske och Fusk”(1998) en ”järntriangel” av
samverkande beslutsfattare inom Jordbruksdepartementet, Fiskeriverket och yrkesfiskets
organisation (www.acc.umu.se). I Fiskejournalen anses dagens katastrofala fiskesituation vara
ett resultat av denna oheliga allians (Fiskejournalen 9/2000). Om situationen är så illa som
berättelserna gör gällande kan frågan ställas om det verkligen finns ett intresse från Sveriges
sida (Fiskeriverket och Jordbruksdepartementet) att driva frågan om ett totalstopp för
torskfisket öster om Bornholm. Hansson menar att han skulle vara försiktig med att framhålla
Sverige som drivande i frågan, då han hört både från tyskt och danskt håll att ”…när det väl
kommer till förhandlingsbordet är Sverige lika goda kålsupare som övriga länder”.

EU - endast en röst av sex
Ytterligare en faktor som har betydelse för ett moratoriums införande är enligt Kåmark det
faktum att EU av tradition endast har en röst av sex vid förhandlingarna inom IBSFC, ”Av
tradition har parterna en röst var, det vill säga EU:s röst väger inte tyngre än lilla Estlands,
vilket kan tyckas märkligt”. Såväl de Maré, som Sjöstrand säger att EU-kommissionen ofta
går på ACFM:s linje och Kåmark menar att EU driver en ganska hård linje där man försöker
tillämpa försiktighetsansatsen. I det internationella fiskeripolitiska samarbetet är
försiktighetsansatsen den accepterade termen för försiktighetsprincipen (Regeringens Skr.
2001/02:152). Vidare menar Kåmark att ”EU-utvidgningen och ett framtida bilateralt avtal
mellan EU och Ryssland kommer att underlätta förhandlingarna då EU får en ökad
dominans”. I regeringens skrivelse konstateras att en EU-utvidgning i Östersjöområdet
kommer att få stor betydelse för möjligheterna att i framtiden reglera Östersjöfisket.
Fiskerikommissionen antas upphöra och EU:s dominans öka, därmed antas också
möjligheterna att leva upp till målsättningar om ett varaktigt nyttjande av fiskeresurserna att
stärkas (Regeringens Skr. 2001/02:152). En EU-utvidgning ses alltså som positivt för
möjligheterna att driva igenom ICES rekommendationer om ett stopp för torskfisket öster om
Bornholm. Det kan dock diskuteras om inte EU i och med den kommande utvidgningen redan
nu hade kunnat sätta press på Polen och de baltiska staterna för ett fiskestopp, om det varit ett
prioriterat område.

Den vetenskapliga osäkerheten
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Inom all vetenskap råder en viss osäkerhet, Sjöstedt menar dessutom att miljöfrågor i
jämförelse med andra områden är ovanligt beroende av vetenskapliga fakta såväl för att ringa
in problemet som för att finna dess lösning (Sjöstedt, 1993, s 29-30). Förvaltandet av
gemensamma naturresurser såsom olika fiskbestånd är en ytterst komplex fråga där kunskaper
om såväl enskilda arter och bestånd som kunskaper om ekosystemens struktur och funktion
krävs (Regeringens Skr. 2001/02:88). Regeringar och internationella organisationer såsom
exempelvis IBSFC vänder sig därför till olika forskarorganisationer för vetenskaplig
rådgivning. Enligt Haas och många fler är forskargruppers auktoritet starkt sammankopplade
just med deras förmåga att reducera denna osäkerhet. Såväl Corell som denna studie påvisar
att vetenskaplig osäkerhet bidrar till att komplicera politikers beslutsfattande. Vidare
framhålls att den motsatta sidan alltid kan utnyttja möjligheten att hävda vetenskaplig
osäkerhet för att stärka sina argument. Kåmark menar att ”Många anser att dessa (ICES)
rekommendationer bygger på en stor osäkerhet, vilket nyttjas för att stärka motsatta
argument för till exempel högre kvoter och mindre selektiva redskap”. Vidare menar Kåmark
att ”ICES råd ger olika alternativ ‘options’, på till exempel 1, 2 eller 3 år, man kan alltså
välja ett bärkraftigt fiske med en längre återuppbyggnadstid eller en kortare tid med en
näring som går i stöpet”. Även Sjöberg menar att de olika alternativen leder till samma
resultat, ”… men att det tar olika lång tid att nå resultatet”. Sjöstrand framhåller att ”Det är
en rimlig bedömning (att det finns olika alternativ för att nå samma resultat), bara de
(beslutsfattarna) är medvetna om riskerna som är förbundna med de olika alternativen”.

Inom IBSFC råder det delade meningar om ICES rekommendationer kan anses trovärdiga.
Generella anledningar till att vetenskapliga rekommendationer inte följs är vanligtvis att de
inte anses vara entydiga eller tillförlitliga. Orsaken till det kan i sin tur vara att datamaterialet
anses otillräckligt och inaktuellt, att insynen i organisationen anses vara alltför begränsad och
kvalitetssäkringen bristfällig. Rekommendationerna kan även vara relativt löst formulerade
och därmed ge utrymme för flera tolkningar, vidare kan alternativa rekommendationer
förekomma vilket ger politikerna ett visst spelutrymme. ICES rekommendationer har
kritiserats utifrån flera av ovanstående anledningar. Dess statistiska databas har kritiserats för
att vara såväl inaktuell som otillräcklig, vidare anser man inom den europeiska fiskerinäringen
att insynen i organisationen är alltför begränsad och kvalitetssäkringen bristfällig (Åkesson,
2002). Inom ICES pågår idag ett arbete för att höja dess trovärdighet genom att förbättra såväl
insynen som kvalitetssäkringen och det statistiska datamaterialet (Åkesson, 2002,
www.ices.dk 2)Vidare ges ICES rekommendationer i form av olika ”options” , beslutsfattarna
har sålunda olika alternativ att välja mellan. Beroende på hur allvarlig situationen anses vara
kan mer eller mindre drastiska åtgärder väljas, och här går ofta meningarna isär. Kåmark
säger till exempel att ”… det innebär att det blir ett kompromissande där man försöker jämka
sig fram till en slutgiltig lösning”.

Teorier om vetenskaplig konsensus hävdar att vetenskaplig osäkerhet måste reduceras innan
politisk handling kan ske, Bäckstrand däremot menar att betydelsen av vetenskaplig
konsensus för att omsätta kunskap till politisk handling är begränsad. I det här fallet kan en
vetenskaplig (biologisk) konsensus sägas råda, trots det är omständigheterna sådana att
vetenskaplig osäkerhet kan hävdas av ett flertal aktörer. Vidare kan utifrån studiens intervjuer
slutsatsen dras att politiska hänsynstagande till yrkesverksamma fiskare vanligtvis väger
tyngre än biologiska bevarandeaspekter, därför är det inte särskilt förvånande att IBSFC
faktiska beslut skiljer sig från ICES vetenskapliga rekommendationer. De fastställda
fångstkvoterna är när allt kommer omkring inget annat än slutprodukten av de politiska
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förhandlingar som förs inom IBSFC. Likt Corell vill jag därför påstå att beslutsfattandet i
slutändan är utlämnat åt den politiska sfären.

Fritt fiske och gemensamma resurser
De intervjupersoner som är delaktiga i förhandlingarna vid IBSFC betonar vikten av att
fördragsparterna når fram till en gemensam överenskommelse, annars riskerar fisket att
släppas ”fritt”. de Maré förklarar ”Besluten inom IBSFC tas med två tredjedelars
majoritet…”, ”Parterna har rätt att protestera mot beslutet inom 90 dagar, det vill säga de
kan reservera sig mot beslutet inom denna tidsperiod och är då inte bundna av
rekommendationen”, ”Fisket blir med andra ord fritt, vilket har hänt med sillen.” Även
Kåmark tar upp risken för fritt fiske och anser då att ”Det är bättre att komma överens om
något för höga kvoter än inga kvoter alls”. Intervjupersonernas inställning är inte förvånande
då Margareta Winberg vid ett flertal tillfällen sagt att anledningen till att Sverige inte inför ett
moratorium beror på att Sverige är ensam om att vilja detta. Vidare menar Winberg att
Sverige försvagar sina möjligheter att vara drivande i frågan om vi ställer oss utanför
fiskeriförhandlingarna (Riksdags debatt 2001/02:88, NT 2002-04-03). Flera
miljöorganisationer och en del politiker kritiserar denna hållning och menar att Sverige istället
borde visa sin ståndpunkt just genom att införa ett stopp (Riksdags debatt 2001/02:88, NT
2002-04-03, SvD 2002-03-28). Sjöstedt menar att svårigheten att reglera gemensamma
resurser är ett vanligt fenomen på den internationella arenan då ovilliga parter i regel inte kan
tvingas att acceptera internationella eller regionala överenskommelser gjorda av andra stater
(Sjöstedt, 1993, s 29-30). Risken för att de mest ovilliga parterna sätter ribban för de
regleringar och överenskommelser som görs är relativt stor då gemensamma resurser ständigt
riskerar att falla offer för ”The Tragedy of the Commons”. Det vill säga även de länder som är
villiga att på gemensam basis införa hårdare restriktioner riskerar att falla offer för
resonemanget ”Om inte vi nyttjar resursen så gör någon annan det”. Resonemanget känns
igen från debatten om ett svenskt fiskestopp där Winberg hävdar att ett ensidigt svenskt stopp
är meningslöst eftersom EU-länderna kring Östersjön har en gemensam fiskekvot (vilken i sin
tur är uppdelad på de olika länderna). Winberg menar att det är självklart att de andra länderna
försöker få del av den svenska kvoten om Sverige väljer att avstå från denna (Riksdags debatt
2001/02:88).

5.4 ICES  betydelse som forskargrupp
För att besvara frågan om vilken betydelse ICES har för de beslut som tas inom IBSFC, ges
först en redogörelse för vilken typ av forskargrupp som ICES kan definieras, det sätts sedan i
relation till det politiska sammanhang ICES verkar i.

Corells tre ”forskarroller” stämmer alla väl in på ICES. Genom sin roll som vetenskaplig
auktoritet förser ICES beslutsfattarna med den information som behövs för att legitimera de
politiska besluten. ICES betonar att dess råd och rekommendationer bör representera den
allmänna expertisens uppfattning samt att tvetydiga och oklara råd är av ringa nytta för dess
klienter. Vetenskaplig konsensus ses med andra ord som grundläggande i dess
rådgivningsarbete. Vidare menar man att råden ska vara trovärdiga och relevanta samt att de
ska vara vetenskapligt framtagna, objektiva och fria från politiska influenser (www.ices.dk 2).
ICES kriterier för dess rådgivningsarbete överensstämmer väl med Haas definition av en
epistemic community såväl vad det gäller ICES anspråk på att besitta relevant kunskap som
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det sätt varpå kunskapen produceras och översätts till relevanta handlingsalternativ (Haas,
1993, s 178-179).

ICES rekommendationer har trots kraven på vetenskaplig konsensus fått ringa genomslag
inom den politiska sfären. Studien överensstämmer således med de teorier som hävdar att
vetenskaplig konsensus inte med nödvändighet innebär att forskares råd omsätts i politisk
handling (Corell, 1999, s 165-169). Flertalet intervjuer hävdar dock betydelsen av att det råder
vetenskaplig konsensus i frågan för att rekommendationerna ska betraktas som trovärdiga.
Trovärdigheten ses i sin tur som en grundläggande förutsättning för att rekommendationerna
överhuvudtaget ska kunna komma till stånd. Vetenskaplig konsensus är med andra ord ingen
garanti för att vetenskapliga råd och rekommendationer ska omsättas i politisk handling, i
vissa fall kan det dock vara en nödvändig förutsättning för att politisk handling ska äga rum.
Litteraturstudier visar dock att politisk handling kan äga rum även utan vetenskaplig
samstämmighet (Corell, 1999, s 164-169, Bäckstrand, 2001, s 75). Utifrån ovanstående
resonemang kan slutsatsen dras att det är oerhört svårt att avgöra vilken betydelse
vetenskaplig konsensus har för de politiska beslut som tas, vilket också Corell hävdar:
” While there is often correlation between the existence of consensual scientific knowledge
and international policy, political action may also take place in the absence of complete
consensual knowledge. In other words, scientific consensus may be a necessary condition for
the creation of policy, but it is hardly a sufficient one.”(Corell, 1999, s 167).

Ovan konstateras det att ICES i enlighet med Haas definition kan klassas som en epistemic
community. ICES rådgivningsarbete överensstämmer dock även relativt väl med Sundqvist
teorier om ett överlappande område, ”expertise”, där vetenskap och politik möts (Corell,
1999, s 193-194). Personer som verkar inom detta område definieras som experter, med
expert hänvisar Sundqvist till en vetenskaplig rådgivare i en politisk kontext (Corell, 1999, s
207). En av ICES övergripande målsättningarna är just att förse dess medlemsländer och
internationella organisationer såsom exempelvis IBSFC med vetenskaplig rådgivning. Citaten
nedan speglar i huvudsak ett tänkande där forskarna betraktas som vetenskapliga rådgivare
levererandes objektiva fakta, vad som sedan görs med denna information bestäms av den
politiska och administrativa verklighet vi befinner oss i.

Sjöstrand säger till exempel att ”Den rådande samhällsfilosofin är så att experterna är
rådgivande och politikerna beslutar”. Sjöberg menar i sin tur att ”Forskare tar fram objektiv
kunskap som presenteras för politikerna av tjänstemännen”, och sedan är det upp till
politikerna att väga in de socio-ekonomiska faktorerna. Även de Maré anser att ”ACFM:s
rekommendationer är just rekommendationer, det är sedan upp till förvaltarna att välja” och
”Det är här politiken kommer in”.

Enligt ovanstående utsagor är ICES forskare att betrakta som rådgivande experter och IBSFC
som den politiska arena där besluten fattas. Vare sig ICES definieras som en vetenskaplig
expertgrupp eller en epistemic community är det genom sin rådgivande roll som ICES erhåller
ett visst mått av politiskt inflytande. Förmågan att påverka det internationella beslutsfattandet
är dock i hög grad beroende av i vilken omfattning de vetenskapliga rekommendationerna
kolliderar med staters (eller andra aktörers) huvudintressen.
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6 Sammanfattning

Intervjuerna visar att det råder vetenskaplig konsensus angående behovet att införa ett
moratorium för torskfisket öster om Bornholm. Flertalet av de intervjuade betonar dock att
ICES rekommendationer speglar en biologisk enighet. Intressant är att det framförallt är
personer på förhandlingspositioner som framhåller att ICES rekommendationer är just
biologiska råd och ingenting annat. Utifrån dessa påpekanden kan slutsatsen dras att
vetenskapliga rekommendationer och politiska beslut inte nödvändigtvis går hand i hand.
Vetenskaplig konsensus kan vara en grundförutsättning för att förhandlingar  ska föras, men
politisk handling kan även äga rum utan att det råder vetenskaplig enighet. Utifrån
ovanstående resonemang kan slutsatsen dras att det är ytterst svårt att avgöra vilken betydelse
vetenskaplig konsensus har för att omsätta kunskap till politisk handling. Att det råder
vetenskaplig konsensus kring ett torskstopp öster om Bornholm innebär inte nödvändigtvis att
de vetenskapliga rekommendationerna omsätts i politisk handling. Intervjuerna visar dock på
vikten av att det råder vetenskaplig konsensus i frågan för att rekommendationerna ska
betraktas som trovärdiga. Trovärdigheten ses i sin tur som en grundläggande förutsättning för
att rekommendationerna överhuvudtaget ska kunna komma till stånd. Studien visar således på
betydelsen av att det finns ett visst mått av gemensam förståelse i frågan för att aktörerna
överhuvudtaget ska vara villiga att förhandla och nå en överenskommelse.

Utifrån studiens intervjuer kan huvudsakligen sex ”faktorer” som motverkar ICES
rekommendationer urskiljas, dessa är: de socio-ekonomiska hänsynstagandena,
fiskerinäringens inflytande, fiskeriverkets i viss mån motsägelsefulla verksamhetsuppgifter,
en ojämn maktbalans inom IBSFC, möjligheten att hävda vetenskaplig osäkerhet, samt
svårigheten att reglera gemensamma resurser.

ICES rekommendation om ett torskstopp öster om Bornholm motverkas framförallt av den
politiska och administrativa verklighet vi lever. För även om många fiskare inser vikten av att
inte övernyttja den resurs de är beroende av har de en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till,
och ett fiskestopp skulle drabba fiskerinäringen och de yrkesverksamma fiskarna mycket hårt.
Särskilt hårt skulle troligtvis fiskarna i Polen, Ryssland och de baltiska länderna drabbas, då
de inte omges av samma ”skyddsnät” som fiskarna inom den europeiska gemenskapen. När
biologiska bevarandeaspekter kommer i konflikt med socio-ekonomiska hänsynstagande
riskerar vanligtvis de biologiska hänsynstagandena att få stryka på foten.

Vidare har fiskerinäringen historiskt sett haft och har ett starkt inflytande i fiskerifrågorna.
Den största anledningen till detta är troligtvis att intresse för fiskerifrågor tidigare varit av litet
intresse för såväl allmänheten, som ”miljöfolk” och politiker. På en arena med få aktörer har
fiskerinäringen haft relativt lätt att hävda sina intressen, så har till exempel Sveriges Fiskares
Riksförbund (SFR) historiskt sett deltagit som observatör vid förhandlingarna inom IBSFC.
Det är dock först under IBSFC sista möte som andra icke-statliga organisationer fått möjlighet
att delta som observatörer. Forskare har länge försökt uppmärksamma politiker och fiskare på
en ohållbar situation med alldeles för högt satta fångstkvoter, men det är först med
miljörörelsers och massmedias fokusering på frågan som en verklig debatt kommit igång,
vilket belyser vikten av nya aktörer på marknaden.

Ytterligare en faktor som kan verka hindrande för ett moratoriums införande är Fiskeriverkets
”dubbla roll”, det vill säga vid regleringen av fisket ska Fiskeriverket ta hänsyn till såväl den
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biologiska mångfalden som fiskerinäringens intressen. I en konflikt kommer vanligtvis
bevarandet av den biologiska mångfalden till korta, därför innebär Fiskeriverkets dubbla
roller att obalansen mellan hänsynstagandena till fiskerinäringens intresse gentemot
bevarandeaspekterna tenderar att blir orimligt stor.

Det faktum att EU av tradition endast har en röst av sex vid förhandlingarna inom IBSFC ses
som en försvårande omständighet, då hårdast motstånd mot ett moratorium anses finnas hos
de övriga fem fördragsparterna (även om det också inom EU visat sig svårt att komma
överens om ett stopp). Från svenskt håll tror man att EU-utvidgningen och ett framtida
bilateralt avtal mellan EU och Ryssland kommer att öka möjligheterna att driva igenom ICES
rekommendationer om ett stopp för torskfisket öster om Bornholm. Frågan är dock om inte
EU (i och med utvidgning) redan nu hade kunnat sätta press på Polen och de baltiska staterna,
om man velat detta.

Svårigheten att reglera gemensamma resurser är ett vanligt fenomen på den internationella
arenan då motvilliga parter i regel inte kan tvingas att acceptera internationella eller regionala
överenskommelser. Risken för att de mest ovilliga parterna sätter ribban för de regleringar
och överenskommelser som görs är dessutom relativt stor då gemensamma resurser ständigt
riskerar att falla offer för ”The Tragedy of the Commons”. Det vill säga även de länder som är
beredda att gemensamt införa strängare restriktioner riskerar att falla offer för resonemanget
”Om inte vi nyttjar resursen så gör någon annan det”. Så betonar till exempel de
intervjupersoner som är delaktiga i förhandlingarna vid IBSFC betydelsen av att
medlemsländerna når fram till en gemensam överenskommelse, annars riskerar fisket att
släppas ”fritt” och då, menar de, är det bättre att komma överens om något för höga kvoter än
inga kvoter alls.

Inom all vetenskap råder en viss osäkerhet och denna osäkerhet bidrar till att försvåra i
politikers beslutsfattande. Dessutom kan alltid möjligheten att hävda vetenskaplig osäkerhet
användas av den motsatta sidan för att stärka dess argument. Inom IBSFC råder det delade
meningar om ICES rekommendationer kan anses vara trovärdiga, ICES har bland annat
kritiserats för att dess datamaterial är otillräckligt och inaktuellt. Vidare är ICES
rekommendationer utformade som olika ”options”, vilket ger ett visst spelutrymme. Beroende
på hur allvarlig situationen anses vara kan mer eller mindre drastiska åtgärder väljas, och här
går ofta forskares och politikers meningarna isär.

Studien visar att ICES forskare generellt sett betraktas som rådgivande experter och IBSFC
som den politiska arena där besluten fattas. Det är genom sin rådgivande roll som ICES
erhåller ett visst mått av politiskt inflytande, möjligheten att påverka det internationella
beslutsfattandet är dock beroende av i vilken utsträckning de vetenskapliga
rekommendationerna kolliderar med andra intressen. Vidare visar studiens intervjuer att
socio-ekonomiska hänsynstagande vanligtvis väger tyngre än biologiska bevarandeaspekter,
därför är det inte särskilt förvånande att IBSFC faktiska beslut skiljer sig från ICES
vetenskapliga rekommendationer. De fastställda fångstkvoterna är när allt kommer omkring
inget annat än slutprodukten av de politiska förhandlingar som förs inom IBSFC. Till syvende
och sist är beslutsfattandet alltid utlämnat åt den politiska sfären.
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