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Nu kan konsumenten
köpa NÄRFISKAT!

Marina reservat
– på gott och ont

Första fångsten
såld på auktionen

Isabella Lövin argumenterar i sin bok "Tyst Hav" bland annat för olika "lösningar" för att bevara fiskbestånden och framhåller där marina reservat som en särskilt viktig punkt. I teorin ställer jag mig väldigt positiv till marina reservat om
denna fråga hanteras på rätt sätt. Dock betvivlar jag att så kommer ske i praktiken.

Den 22 januari, gick startskottet
för det sedan länge planerade
märkningsprojektet NÄRFISKAT.
Då kunde man för första gången börja handla med “närfiskad”
fisk på Göteborgs Fiskauktion.
Premiärdagen hade de första NÄRFISKAT-märkta fångsterna levererats för
försäjlning på Göteborgs Fiskauktion av
GG 200 (fisk) och GG 628 (räkor).
Den fisk som landas av en yrkesfiskare
som är ansluten till NÄRFISKAT och
sätts upp på auktionen får – för att märkningen ska “följa med” till nästa led –
bara köpas av handlare som också är
ansluten till NÄRFISKAT. Är hon eller
han grossist som säljer vidare till, exempelvis, en fiskhandlare måste också denne
i sin tur vara ansluten för att sen ha rätt
att exponera fisken med märkningen för
kunden i sin butik.

Bättre information
Mats Olsson arbetar för Aranea Certifiering AB med att verifiera de som ansluter sig till
NÄRFISKAT.

Med NÄRFISKAT vill fiskbranschen
förbättra informationen till konsumenten.

De marina reservaten är så stelbent hanterade att de inte tar hänsyn till skillnaderna mellan demersalt respektive pelagiskt fiske. Byråkraterna inrättar
marina reservat med marginell biologisk effekt men som är totalt förödande för
fisket samtidigt som man totalt struntar i fiskenäringens påpekande om platser
där marina reservat verkligen skulle kunna göra nytta. Jag skall ta två talande
exempel på detta:

Inför TV-kameran såldes de första räkorna landade av en medlem i NÄRFISKAT, LL 628 Atlantic från Grundsund.
– Vi vill gå längre än EU:s regler och
berätta att fisken är fångad i närområdet
– i havsområdena runt Sveriges kuster
och i insjöarna. Vi tror att korta avstånd
mellan fångstplats och försäljningsställe
samt korta tider mellan fångstdatum och
försäljning främjar kvalitet och minskar
onödiga transporter, sade SFR:s ordförande Henrik Svenberg i samband med introduktionen av NÄRFISKAT.
Tack vare den stora undersökning som
Temo Synovate gjorde på branschens uppdrag förra året vet man nu att Sveriges
konsumenter vill veta mer om varifrån
fisken kommer och att den är fångad inom
lagliga kvoter – många är också beredda
att betala lite extra för denna information.
– Med Närfiskat kan vi inte bara tala
om var fisken har sitt ursprung utan
också vilken båt som har fiskat den och
när den är såld till en förstahandsmottagare, sade Henriks Svenberg.
Som garanti för att konsumenten ska
kunna lita på NÄRFISKAT-produkter
står att varje ansluten revideras av en
extern, oberoende granskare, nämligen
Aranea Certifiering AB, ett dotterbolag
till KRAV.
Idag är 57 yrkesfiskare anslutna till
NÄRFISKAT liksom 36 övriga (det vill
säga, grossister, handlare, detaljister och
två krögare, en i Stockholm och en i
Göteborg.
Mats Nordström, ägare och chefskock
på kvalitetskrogen Wasa Allé i Göteborg
deltog på premiärdagen vid auktionen och
tillaga därefter den mest smakfulla närI stora hallen på Göteborgs Fiskauktion
såldes på premiärdagen fisk landad av
GG 200 Sandvik från Styrsö i Göteborgs
södra skärgård som skrivit anslutningsavtal med NÄRFISKAT. (bild till vänster)
Mats Nordström, ägare till kvalitetskrogen Wasa Allé i Göteborg är en av två krogägare som valt att ansluta sig till
NÄRFISKAT. (bild till höger)

fiskade sejrygg inne i köket på auktionens
utbildningscenter. För honom är det en
självklarhet med högsta kvalitet på råvarorna och lika självklart är det att veta
ursprunget.

Gästerna vill veta
– Jag vill gärna kunna berätta för mina
gäster varifrån produkterna kommer och
på senare tid frågar allt fler om fisk och
det har jag inte kunnat svara på hittills.
Genom NÄRFISKAT kan jag nu lämna
rätt information, sade Mats Nordström.

Nu går projektet NÄRFISKAT in i
nästa fas efter överenskommelse mellan
de tre medlemmarna Sveriges Fiskares
Riksförbund, Svenska fiskhandelsförbundet och Sveriges Fiskgrossister Ek. för.
Organisationen kommer att få en permanent struktur i form av en gemensam ekonomisk förening.
Styrelsemöte kommer att hållas den 19
februari där den nybildade föreningen ska
ta ställning till kommande utbildninstillfällen och andra aktuella frågor. Info på
föreningens hemsida: www.narfiskat.se

Det första är området som av oss som fiskar skarpsill i Östersjön benämns
"rännorna", ett område utanför Oxelösund och Nynäshamn som fullständigt
kokar över av skarpsill vid vissa tillfällen på året. Detta område är idag skyddat
för att "rädda småtorsken". Problemet är bara att den pelagiska flottan har aldrig fått någon småtorsk i detta område! Tillsammans med hundratals ton skarpsill fick vi inte ens torsk så det räckte till en middag ombord! Vad jag kan minnas
så såg jag aldrig en enda torsk någonsin i fångsterna från detta område under
den tid vi fick bedriva pelagiskt fiske där! Nu kommer Isabella Lövin tillsammans
med alla kritiker och miljöfundamentalister att hävda att "nu har fiskelobbyn
talat igen" och dom bara ljuger. Men detta är ingen lögn. Jag talar fullständig sanning och det finns inget att ljuga om, området är stängt sedan länge och det är
bara beklagligt.
Problemet när man inte skiljer på demersalt och pelagiskt fiske blir som allra
tydligast i detta fall. Demersala fiskbestånd är till stor del stationära och lever
ofta på botten medan pelagiska bestånd lever i havens mellanlager och uppe vid
ytan. De förflyttar sej dessutom över enorma områden, ofta över hela det hav de
lever i. Därmed kan det naturligtvis vara en poäng i att freda ovan nämnda område för riktat torskfiske om det nu lever någon småtorsk på botten (vilket jag
betvivlar att det överhuvudtaget gör). Finns någon småtorsk där nere på botten i
"rännorna" så kommer den inte att hamna i den pelagiska flottans midvattentrålar i alla fall!
Att stänga en av Östersjöns allra bästa fiskeområden för den pelagiska fiskeflottan har alltså inte resulterat i att man räddat en enda torsk. Vad man däremot
gjort är att man ökar efforten som krävs för den pelagiska flottan att fiska upp
sin skarpsillkvot, med ökade bränslekostnader och därmed ökade utsläpp som
följd. Det är väl ingen som tjänar på att flottan tvingas fiska upp sina kvoter
hundratals mil längre bort med ökad tid till havs och ökad bränsleförbrukning?
Den slutgiltiga kvoten är ju densamma hur man än vänder och vrider på det! Det
är väl lika bra att den fiskas upp snabbt, till låg kostnad med så minimala
utsläpp som möjligt? Nu har den rika tillgången på skarpsill gjort att kvoten kan
fiskas upp relativt kostnadseffektivt ändå, men rent principiellt är frågan om
"rännorna" intressant.
Mitt andra exempel är ett område där förhållandena är komplett omvända och
som idag inte är skyddat. Det gäller fisket på romsillen på Turbot Bank i västra
Nordsjön. Även om sillbeståndet i Nordsjön hanteras med stor försiktighet och
nödvändiga sänkningar i kvoterna gjorts så är
den reducering av lekbiomassan som sker i och
med fisket på Turbot helt meningslös. Min
poäng med detta exempel är dock, att eftersom
sillen leker där vid en viss tid på året så hade
det varit av stor vikt att skydda den platsen
vid det tillfället på året. Men ett sådant "reservat" får inte vara så byråkratiskt stelbent så
att det Skotska hälleflundrafisket drabbas!
Och inte heller får det vara så stelbent så att
området stängs utanför lekperioden (då området är som vilket annat område som helst i
Nordsjön).
Urban Bryngeld
Utdrag ur blogginlägget “Det tysta havet”
appropå Isabella Lövins bok.
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