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Problemet
I början av 2014 gav Världsnaturfonden (WWF) 
alla räkfisken i Skagerrak (tillsammans med de 
flesta andra räkfisken i Nordatlanten) rött ljus i sin 
fiskguide. Beslutet baserades på att beståndet av räka 
hade minskat kraftigt och på problem med olagliga 
utkast av små räkor. Att räkor fick rött ljus ledde till 
en närapå total stängning av marknaden för räka 
i Sverige och till en offentlig debatt som präglades 
mer av känslor och åsikter än av fakta, t.ex. med 
högprofilerade personer som försäkrade att de skulle 
fortstätta att äta räkor, medan stora livsmedelskedjor 
slutade att sälja dem. 

Räkfisket i Skagerrak är ett viktigt fiske för Sverige 
och Danmark och för Norge regionalt. Skagerrak-
räkan är en resurs som genererar ett värde av 350 
miljoner danska kronor varje år. Av de 270 fartyg 
som livnär sig på räkfiske i Skagerrak är 200 norska, 
60 svenska och 10 danska. De danska fartygen är 
relativt stora medan de svenska och norska är av 
varierande storlek. Trots att dessa fisken har stor 
ekonomisk och social betydelse, har kvantitativa 
beståndsuppskattningar endast genomförts sedan 
2013. Innan dess har de vetenskapliga råden 
grundats på trender i beståndsindikatorer (provfiske 
och data ifrån fisket).

Fig. 1 Den största och mest värdefulla delen av räkfångsten, 
som kokas till havs.

Bottentrålning efter räka resulterar i tre olika 
storleksfraktioner av räkor vilka separeras i en ofta 
automatiserad sorteringsprocess direkt på båten. 
De största räkorna (Fig. 1) kokas direkt ombord, de 
minsta räkorna kastas överbord och de mellanstora 
räkorna (Fig. 2) landas antingen råa för vidare 
beredning eller kastas överbord de också. Det låga 
intresset för mellanstora räkor beror på att det skiljer 
sig nästan 10 gånger i pris mellan stora kokräkor och 
de mellanstora råräkorna.

Fig. 2 De mellanstroa råa räkorna som kan beredas till 
räkprodukter, men ofta kastas överbord i alla tre länderna, i 
olika omfattning.

Den totala kvoten för Skagerrakräka är uppdelad 
mellan länderna enligt en bestämd fördelning av total 
tillåten fångstmängd (TAC): Norge har 60 %, Sverige 
14 % och Danmark 26 %. Eftersom danska fiskare 
har störst kvot per fartyg, då de har få fartyg och en 
relativt stor andel av TAC, är de minst begränsade av 
kvoter, medan svenska fiskare är kraftigt begränsade 
av tillgänglig kvot och norska fiskare är alltmer 
begränsade av kvoten. Detta ökar lockelsen att 
maximera inkomsterna genom olagliga utkast av små 
räkor för att kunna landa en större andel stor räka. 
En viktig skillnad mellan länderna är att, till skillnad 
från danska fartyg, ägnar sig många av de svenska 
och norska fartygen även åt andra fisken än räkfiske, 
vilket gör att räka inte är deras enda inkomstkälla.



Vad gjorde vi?
I SHRIMPACT-projektet ville vi studera dessa problem 
utifrån ett produktperspektiv. Vi definierade 13 
indikatorer kopplade till ekonomisk, social och 
miljömässig uthållighet, vilka tillsammans ger en bred 
bild av det här fiskets uthållighet (Tabell 1). 

Tabell 1 De definierade indikatorerna

Vi kvantifierade indikatorerna per ton räkor 
landad av svenska, norska och danska trålare. 
En del av faktorerna är verkligt kvantitativa och 
additiva, exempelvis utkast och bränsleförbrukning 
(där låga siffror är bra) medan andra är mer 
beskrivande indikatorer såsom andel stora räkor 
eller landningsvärde. Data samlades in från 
alla tre flottorna så att skillnader och likheter 
kunde kvantifieras och utvärderas. Vi använde 
fiskeridata (loggböcker, landningar och VMS2), 
ombordprovtagning för utkast och ekonomisk data 
från ansvariga myndigheter i respektive land. Året som 
studerades var 2012 eftersom det var det senaste året 
för vilket ekonomisk data var tillgängliga under 2014.

Vad fann vi?
Först och främst fann vi stora skillnader mellan de tre 
länderna i vilka data som samlades in och huruvida de 
gjordes tillgängliga för forskare eller inte. Exempelvis 
så har Norge ingen insamling av utkastdata, trots att 
de har den största andelen av kvoten. Detta beror på 

2 VMS = Vessel Monitoring System

att Norge har utkastförbud, men det är känt att utkast 
sker även i länder där utkastförbud finns. I Norge 
fanns emellertid ekonomiska data lättillgängliga, vilket 
inte var fallet i Sverige och Danmark.

Fig. 3 Indikatorera kring miljö presenterade som relativa 
värden, i relation till det land som hade de högsta värdet för 
respektive indikator, som sätts till 1. Ett högt värde tyder på 
större påverkan. Omfattningen av utkast i Norge är okänd 
och norsk data representerar bra en del av flottan (båtar 
över 15m längd).

Vi fann att inget land presterade bäst enligt samtliga 
indikatorer. Danmark har den mest effektiva flottan 
ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, men 
ger minst antal arbetstillfällen per ton räka (Fig. 3 och 
4). Bränsleeffektivitet indikerar både miljömässig och 
ekonomisk effektivitet. Bränsleförbrukningen i alla tre 



länderna var hög, både jämfört med fiske generellt 
och mer specifikt med räkfisken globalt, även om 
den var något lägre för danska fiskebåtar jämfört 
med norska och svenska. Andra indikatorer är mer 
svårtolkade. Exempelvis kan ett högt landningsvärde 
och en hög andel stora räkor (Fig. 4) tolkas som 
att fisket är mycket selektivt, riktat och ekonomiskt 
framgångsrikt. Om detta mönster dock är resultatet 
av överkapacitet som tvingar fiskare att kasta 
mellanstora räkor tyder det snarare på ett ohållbart 
beteende. Frågan är om det är socialt, och i längden 
ekonomiskt, hållbart att sysselsätta många personer, 
men med låga landningsvärden per fiskare?

Fig. 4 Sociala indikatorer i konflikt- det land som har 
högst landningsvärde per fiskare (Danmark) ger minst 
arbesttillfällen per ton räka landad. Data för arbetstillfällen 
representerar endast en del av flottan i Sverige och Norge.  

Och nu? 
Vad innebär all den här informationen och hur kan 
den användas? Just nu håller en förvaltningsplan 
på att tas fram för beståndet och det vore mycket 
värdefullt att inkludera ett produktperspektiv i den 
processen. Räkfiske resulterar i en eftertraktad 
produkt och efterfrågan från kedjan efter landning 
(handel och konsumenter) påverkar fisket. På samma 
sätt påverkar beslut inom förvaltningen och fisket 
vad som levereras till marknaden. Hur flottorna och 
de enskilda fartygen presterar bör följas upp över tid 
eftersom viktiga förändringar har skett sedan 2012, 
både inom bedömning, förvaltning och vad gäller 
beståndsstorleken. Som minst bör andelen stora 
räkor landade, bränsleåtgång i fisket och utkast av 
räka och fisk noteras på årsbasis av aktiva räktrålare. 

Data insamlad av myndigheter bör göras tillgänglig 
med hög upplösning för forskare och för förvaltning, 
självklart med bibehållande av enskilda fiskares 
integritet. Vart och ett av länderna har förbättringar 
att göra när det gäller datainsamling och att göra 
data tillgängliga.

En långsiktig vision för räkfisket kunde vara en 
resultatbaserad förvaltning där kvoter delas ut efter 
hur effektivt man fiskar. Detta stämmer väl överens 
med Artikel 17 i EU:s nya gemensamma fiskeripolitik 
vilken tillåter att fiskerätter fördelas på basis av 
objektiva och transparenta kriterier. Även om det 
återstår att definiera exakt hur detta skulle kunna 
omsättas i handling, tror vi att kvantitativa indikatorer 
och den typ av bred analys som presenteras här skulle 
kunna användas för detta syfte.

För att tillämpa ett systemperspektiv på 
fiskeförvaltning krävs en helhetssyn och att man 
utvärderar hur den biologiska resursen bäst kan 
användas för att skapa största möjliga samhällsnytta 
i form av mat, ekonomiskt värde och arbetstillfällen 
med minsta möjliga miljöbelastning. Detta skulle 
kunna omfatta att utvärdera helt nya fiskemetoder, 
såsom burfiske av räka, som visades vara ett 
livskraftigt fiske i Kanada vid en workshop som 
hölls i Sverige i mars 2015 som del av SHRIMPACT-
projektet. Det skulle även kunna innebära att man 
stänger fisket på vissa platser eller under vissa 
perioder, eller tekniska regleringar av redskap för att 
minimera fångst av oönskad storlek eller art. I den 
här processen kan erfarenheter hämtas från länder 
som har lyckats att vända ohållbara räkfisken till 
hållbara, såsom Australien och Kanada, där exempel 
presenterades på SHRIMPACT-projektets workshop.
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Slutsatserna som presenteras här är de involverade 
forskarnas och de representerar inte nödvändigtvis 
åsikterna hos de medverkande organisationerna. En 
mer omfattande vetenskaplig publikation av metoder 
och resultat håller på att slutföras.
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