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M inskade fiskbestånd på det norra halvklo-
tet leder till att havsfisket bedrivs allt längre 
från de stora marknaderna i Europa, Nord-

amerika och Japan, och på allt större djup. Kvotbegräns-
ningar i norra Atlanten påverkar yrkesfiskets lönsamhet, 
och bidrar till ett omfattande illegalt, orapporterat el-
ler oreglerat fiske. fn:s generalförsamling beskriver så-
dant fiske som ett av de absolut största hoten mot håll-
bara bestånd. Fisk i fungerande ekosystem är en förut-
sättning för mänskligt välbefinnande, samt för ekono-
misk och social hållbarhet. Illegalt fiske, som är vanligt 
förekommande i många av världens hav, resulterar i år-
liga förluster i miljardklassen.

Hur regleras världshaven?
Stora delar av världshaven är helt oreglerade. Det inne-
bär att det inte finns några förvaltande myndigheter som 
har kunskap eller kapacitet att förvalta dem. Kuststater 
har en möjlighet att deklarera en ekonomisk zon ut till 
200 sjömil, inom vilken de har exklusiv rätt att reglera 
sitt fiske. Oavsett hur haven regleras är det alltid flagg-
staterna, de länder som fiskefartygen är flaggade till, som 
har det yttersta ansvaret för fartygen.

För vissa regioner finns omfattande reglering, trots att 
havsområdet sträcker sig utanför den ekonomiska zonen. 
Ett sådant område är haven runt Antarktis. I början av 
1980-talet bildades en internationell samarbetsorgani-
sation för att hushålla med Antarktis levande resurser, 

Illegalt fiske kring

Antarktis
Det är sommar i Södra ishavet. Vågorna går höga och fartyget 
halar in en långrev satt på drygt tusen meters djup. Fångsten, 
olagligt fiskad tandnoting – Antarktis torsk, halas ombord och 
krokas av linan, tätt följd av en utrotningshotad albatross, och 
ytterligare en tandnoting. Fartygschefen gläds åt de stora pengar 
han är på väg att tjäna. Besättningsmännen, som arbetar under 
miserabla förhållanden, är inte lika lyckligt lottade. Nu gäller det 
att snabbt bärga fångsten för att komma till den förutbestämda 
omlastningsplatsen, innan den Australiensiska kustbevakningen 
dyker upp. Det är år 2002, och det illegala fisket i Antarktis ris-
kerar att resultera i en kollaps av tandnoting- och sjöfågelbestånd.

Commission for the Conservation of Antarctic Marine 
Living Resources, ccamlr. Kommissionen innefattar ett 
tjugotal länder, däribland Sverige. De träffas årligen för 
att fatta beslut om bland annat fiskekvoter.

Det illegala fisket vid Antarktis 
Under 1990-talet blev det tydligt att fiskbestånd värl-
den över led av ett allt för intensivt fiske. Torskkollap-
sen utanför Kanada blev en tydlig signal för fiskbran-
schen – det var dags att börja leta upp nya, outnyttjade 
bestånd. Tandnotingen framstod som en lovande möj-
lighet. Arten är en storväxt, långlivad, torskliknande art 
med vitt och fett kött. Den blev snabbt mycket popu-
lär i usa, där den går under namnet Chilean Sea Bass.

I början fiskades den längs Patagoniens kuster i södra 
Chile och Argentina. I vanlig ordning överexploaterades 
arten, vilket ledde till en expansion av fiskeområdet – allt 
närmare Antarktis. Fiskeflottor från Sydamerika och 
Europa upptäckte nya bestånd runt brittiska Sydgeor-
gien. Det illegala fisket expanderade snabbt österut, till 
Sydafrikanska Prince Edward Island, till Franska Crozet 
och Kerguelen, och till Australiens Heard Islands. Sam-
tidigt försökte flera länder inom ccamlr att utveckla 
ett reglerat fiske. 

Exploatering av länders oförmåga
De fartygsägare som var pionjärer i det illegala fisket runt 
Antarktis använde först huvudsakligen Chile och Ar-
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gentina som flaggstater. Dessa länder är båda medlem-
mar i ccamlr.  När detta faktum uppdagades i Kom-
missionen uppstod en känslig diplomatisk situation. 
Båda länder vidtog snabbt åtgärder för att avregistrera 
de identifierade fartygen. Flera av de fartyg som upp-
täcktes fiskande illegalt fick dryga böter. Många fartyg 
beslagtogs och skrotades. De som däremot lyckades ta 
sig undan utvecklade allt mer avancerade tekniker för 
att minimera risken för påföljder. Den mest påtagliga 
strategin var att kontinuerligt byta flaggstat.

Till en början var de flesta identifierade illegala 
fartygen flaggade till medlemsländer i ccamlr. Dessa 
länder hade huvudsakligen en god kapacitet att reagera 
när det uppdagades att ”deras” fartyg var inblandade i 
oegentligheter. Under de senaste femton åren har det 
dock skett en successiv förändring och numera är inga 
illegala fartyg flaggade till ccamlr. Det innebär att de 
i princip inte heller är bundna till ccamlr:s regleringar. 
Fartygen fiskar därmed oreglerat.

Världsbanken har utvecklat ett index för att beskriva 
staters kvalitet. Man undersöker den politiska stabiliteten, 
regeringens kvalitet, regelefterlevnad och hur väl korrup-
tion kontrolleras. Det finns en tydlig trend bland illegala 
fartyg att använda flaggstater med allt sämre kvalitet, 
där bland annat korruption är vanligt förekommande. 
Nordkorea och flera stater i Centralafrika används idag 
som flaggstater. Sannolikt har dessa länder ett mycket be-
gränsat intresse av, och ingen kapacitet att åtgärda frågor 
som rör fisket kring Antarktis. Utöver en kontinuerlig 
förändring av flaggstater finns tydliga indikationer på 
att de illegala aktörerna blir allt mer välorganiserade och 
att de har utvecklat ett flertal metoder för att undvika 
kontroller till sjöss eller i hamn.

Internationellt samarbete ger resultat
Det illegala och oreglerade fisket runt Antarktis har va-
rit den största utmaningen för ccamlr under de senaste 
femton åren. Omfattande diplomatiska resurser har äg-
nats åt att påverka flaggstater och ertappade fartyg har 
svartlistats. Samtidigt har många länder inom ccamlr, 
däribland Storbritannien, Australien, Frankrike och Nya 
Zeeland, satsat stora resurser på övervakning och inter-
nationellt samarbete. Trots att de illegala aktörerna stän-
digt anpassar sig till förvaltningsåtgärderna har arbetet 
gett tydliga resultat. Inga nya fartyg har upptäckts un-
der de senaste åren och den uppskattade mängden il-
legalt och oreglerat fångad fisk har minskat betydligt. 
Samtidigt utvecklas det licensierade fisket och flera be-
stånd börjar nu återhämta sig från det tidigare intensi-
va illegala fisket. Detta visar att det finns stor potenti-
al i det internationella samarbetet kring marina resur-
ser. Samtidigt väcker det frågan – vart tar de svartlista-
de fartygen vägen härnäst?

Ett fartyg misstänkt för illegalt fiske bordas av australiensisk tullpersonal och 
fiskerimyndighet.

CCAMLR förvaltar ett stort område omkring Antarktis (mörkare fält), där flera 
länder har visst självbestämmande kring nationella subantarktiska öar. De eko-
nomiska zonerna runt dessa öar visas som cirklar.
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Läs MER:
Commission for the Conservation of Antarctic Marine 
Living Resources på webben: www.ccamlr.org


