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Torsken (Gadus Morhua) har tidigare varit en vanligt förekommande fisk i Västerhavet och 

Nordsjön. Ett ekonomiskt drivet fiske tillsammans med felaktiga politiska initiativ och 

ageranden har lett fram till att torsken idag kan anses som kommersiellt utrotad, åtminstone 

vid sydligare breddgrader i Nordatlanten. Fiskeriförvaltningar saknar med största 

sannolikhet verktygen och kunskapen som krävs för att bevara torsken i Västerhavet. 

 

 

Torsken är på väg att försvinna i Västerhavet 

Antalet lekmogna torskar i Kattegatt har minskat med över 90 procent från början av 1970-

talet och i resterande delen av Västerhavet och i Nordsjön anses torsken vara kommersiellt 

utrotad (figur 1). Överfisket anses vara den främsta orsaken till torskens dramatiska nedgång, 

men andra orsaker som är av miljömässig karaktär kan inte uteslutas. 

 

Torskfisket 

Det höga fisketrycket har påverkat 

torskbestånden kraftigt och det har sannolikt 

resulterat i en uppsplittring till mindre 

bestånd. Uppskattningar av hur mycket 

torskbestånden minskat i antal bygger ofta 

på uppgifter som samlats in från 

fiskeindustrierna. Uppgifterna kan vara 

missledande på grund av att fiskare kan 

undanhålla viss information, som 

exempelvis att de gått över sin tillåtna 

fångstkvot, eller oavsiktligt fångat andra 

arter. Det är inte bara torsken som utsätts för 

ett högt fisketryck, även andra marina arter 

hotas av fisket. Arter som sill, lodda och 

nordhavsräka faller offer för fiskenäringen. 

För torsken innebär detta ytterligare problem 

eftersom dessa arter utgör en viktig del av 

torskens kost.   

 

Miljöförändringar 

En av de främsta orsakerna till osäkerheten kring torskens förekomst i Västerhavet är att 

torsken migrerar till och från närliggande havsområden som Nordsjön. Det är också osäkert 

hur mycket torskyngel som transporteras med havsströmmarna (figur 2). Strömmönstret som 

Vem är torsken?  

Torsken (Gadus morhua) förekommer 

utmed stora delar av Nordatlanten eftersom 

miljöförhållandena passar den bäst i dessa 

vatten. Torsken är fortplantningsduglig efter 

sex år. Som yngel lever torsken nära 

vattenytan, där temperaturen generellt är 

högre, för att resterande tid leva närmare 

havsbotten. Det finns många andra fiskar 

som liknar torsken men tydliga kännetecken 

är en vit böjd linje utmed bägge sidorna och 

en tydlig skäggtöm under hakan. Utmed 

Sveriges västra kustband finns tre olika 

färgvarianter av torsk; rödbrun, ljusgrå och 

grönbrun.  Torsken är något av en allätare 

då den livnär sig på allt från små kräftdjur 

till att vara kanniballist.  Torsken kan bli 

över 25 år gammal, bli upp till 180 

centimeter och väga cirka 55 kilogram.  
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påverkar torskynglens transport 

har förändrats, vilket följaktligen 

också påverkar förekomsten av 

nya torskar och frågan är i vilken 

utsträckning det har skett.  

 

Det är den Atlantiska strömmen 

som tillför det varmvatten som 

bidrar till att torsken trivs i 

Västerhavet, Nordsjön och 

norröver. Strömmarna beror på 

ett system av faktorer som 

naturligt varierar mellan år och 

mellan årtionden. Temperaturen och 

salthalten i strömmarna som når fram 

till Nordsjön och utmed norska kusten 

har ökat och det påverkar torsken redan under äggstadiet. 

 

Torskäggets flytförmåga beror på 

vattnets salthalt. Om salthalten minskar 

så sjunker ägget, men om salthalten 

ökar, så ökar också äggets flytförmåga 

och med tanke på att salthalten har ökat 

och mönstret av ytliga strömmar 

förändras i Nordatlanten, är det inte 

osannolikt att torskäggens 

spridningsmönster står inför 

förändringar.  

 

Medeltemperaturen ökar på jorden och 

därmed även i haven. Fisk och andra 

organismer reagerar på olika sätt till 

följd av ökade temperaturer. Sill, lodda 

och torsk har tidigare migrerat norrut till 

kallare vatten som svar på en ökad 

temperatur. Klimatförändringar behöver 

nödvändigtvis inte bara ha negativa 

effekter. En nordlig migration kan vara 

ett välkommet tillskott för de nuvarande 

nordliga torskbestånden i Norska havet 

och i Barents hav. Torskens anpassning 

till en ökad temperatur kan också 

resultera i en lägre ålder och tillväxt, 

vilket samtidigt skulle kunna innebära 

Figur 1. Antalet lekmogna torskar har minskat radikalt under de 

senaste 40 åren. (Figuren är återgiven med tillstånd från 

havsmiljöinstitutet 2010)  

Figur 2. Det huvudsakliga mönstret av strömmar i 

Nordostatlanten. Atlantvattnet är relativt varmt och saltrikt 

till skillnad från det Arktiska vattnet som är kallare och 

innehåller mindre salt. Kustvattnets mönster präglas av 

Atlantströmmarna. (Underlagskarta: Statens kartverk, 

Norge). 
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Fakta om torskens hem i Västerhavet 

I Västerhavet förekommer en fascinerande oceanisk 

dynamik med stora skillnader i salthalt och 

djupförhållanden. I Skagerrak, som utgör den norra 

delen av Västerhavet, finns en stor sänka i botten 

som kallas för den norska rännan och den sträcker 

sig ända upp till Norska havet. Den södra delen av 

Västerhavet utgörs av Kattegatt som förmedlar 

kontakt mellan Östersjön, Skagerrak och Nordsjön. 

Dynamiken mellan brackvatten från Östersjön och 

saltvatten från Atlanten via den norska rännan 

åstadkommer vad som kallas för Skagerrakfronten. 

Till följd av blandningar mellan olika vattentyper 

vid fronten koncentreras stora mängder 

näringsämnen som bland annat får växtplankton att 

trivas. Växtplankton äts av djurplankton som äts av 

torskyngel. Lokala ansamlingar av organismer är av 

stor betydelse för torsken. Samspelet mellan fronter 

och yngeltransport är fascinerande eftersom ett 

nyfött torskyngel står inför ett kritiskt moment då 

ynglet ska driva till rätt plats i havet under rätt 

tidpunkt för att överleva. Torskyngel är beroende av 

havets dynamik genom ett elegant samspel och 

förändringar i samspelet kan innebära stora problem 

för torskens överlevnad, särskilt under första 

levnadsåret. 

 

en högre rekryteringsgrad. Med en 

ökad temperatur kan södra 

torskbestånd försvinna, men de 

nordliga torskbestånden och den 

totala torskproduktionen i 

Nordatlanten skulle eventuellt 

kunna öka. 

 

Nationellt 

Den svenska fiskelagstiftningen 

(1993:787) är föråldrad. 

Fiskelagsutredningen har tidigare 

framlagt motiverade förslag till en 

ny fiskelag, men fått avslag på 

grund av otillräckligheter i 

utredningen. Sverige måste nu 

istället invänta EU:s nya 

fiskeripolitik som presenteras år 

2013 för att formulera en ny svensk 

fiskelag utifrån den. 

 

Sverige har under tidigare år varit 

villigt att vidta drastiska åtgärder 

för att förbättra torskens 

framtidsutsikter. Den då sittande 

regeringen tillsammans med 

Miljöpartiet skulle införa ett totalt 

fiskestopp i Östersjön, Nordsjön 

och Västerhavet. På grund av att haven delas med andra länder skulle förbudet innebära stora 

juridiska komplikationer och verkställandet av ett nödvändigt fiskeförbud fick dessvärre ett 

abrupt slut. 

  

Internationellt 

EU:s fiskeripolitik har tidigare utgått ifrån att främja en öka fiskeproduktion men den 

alarmerande minskningen av torsken har fått politiker att agera på internationell nivå och det 

görs i form av direktiv och förordningar. EU och Norge tog beslutet att stänga av 

fiskeverksamheten i större delen av Nordsjön under torskens lekperiod, men det gav inga 

positiva resultat. Efter beslutet om fiskestoppet har EU lagt upp ett flerårigt program för 

torsken i Västerhavet och Nordsjön, där man hoppas att en minskning i totala antal landningar 

ska kunna leda till en återhämtning av torskbestånden. Marina vetenskapliga organ anser dock 

att minskningen inte kommer att räcka till.   
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Vägen till en hållbar fiskeindustri behöver inte vara lång  

Resurserna som fiskeindustrin investerar för att fånga torsk kallar vi för fiskeansträngning, 

vilket är en kombination av resurser som fiskebåtar och tiden de används. Resultatet av en 

hög fiskeansträngning ger, eller har oftast gett, en god ekonomisk avkastning. Fiskerier har 

alltid strävat efter att minimera ansträngningen i förhållande till vinsten, det vill säga strävat 

efter en optimal ekonomisk avkastning. Vad som sällan tas i beaktande av ekonomiska 

modeller är faktumet att vi lånar av naturen. Ett lån kostar pengar som kallas för ränta och ju 

mer vi lånar av naturen desto mer ökar räntan. För torsken motsvaras räntan av nyrekrytering. 

Skulle torsken hinna reproducera sig lika snabbt som vi lånar av reproduktionen, skulle det 

betyda att lånet i stort sett är gratis och sätter vi en biologisk prägel på det, kan vi kalla det för 

ett hållbart uttag av biologiska resurser. Den ekonomiska avkastningen kommer aldrig vara 

optimal, men fortsätter fisket på samma sätt som idag kommer den biologiska räntan att 

krossa fiskeindustrins investeringar. Den svenska havsfiskeflottan som primärt varit verksam i 

Västerhavet har följt det här scenariot på så vis att den har minskat med nästan 80 % sedan år 

1970. Vad som är särskilt anmärkningsvärt är att under samma period har antalet lekmogna 

torskar minskat med 90 % i Kattegatt. Det är ett klart tecken på att fiskeflottan kraftigt ökat 

sin fiskeansträngning, men det har lett till en lägre ekonomisk avkastning och en högre 

biologisk ränta. 

 

 

Vad kan vi göra? 

Torsken är av stort värde för fiskeindustrin av en enda anledning, det är en otroligt populär 

matfisk, vilket innebär en otroligt stor efterfrågan från oss konsumenter. Det finns två 

huvudsakliga sätt att minska fisketrycket. Det första är en fiskebegränsning, som exempelvis 

en specifik fiskekvot. Det andra är begränsning av fiskeansträngning, som till exempel kan 

innebära ”sämre utrustning”, eller ett begränsat antal fiskedagar. Både EU, Norge och Sverige 

har provat bägge sätten för att minska fisketrycket, men den biologiska räntan är så pass hög 

att det tar längre tid att betala tillbaka, än vad vi hittills varit villiga att göra. Det finns 

ytterligare ett sätt att minska torskfisket och det utgår från konsumenterna. Det är alltså 

egentligen vi som styr marknaden, men eftersom vi konsumenter inte säger ifrån, har torsken 

börjat göra det. Trots det fortsätter fiskeindustrin att tillgodose vårt torskbehov, men det sker 

under två primära förutsättningar; fiskeindustrin tar mer betalt av oss konsumenter per enhet 

torsk och torsken tar mer betalt i form av utebliven nyrekrytering. Låter det hållbart? 
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