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Sammanfattning 
 
Utfiskning av Östersjötorsk har under en längre tid varit ett stort problem, både ekonomiskt 

och ekologiskt. Problemet har skapat samtida och framtida externa kostnader som har tagit sig 

uttryck i en fiskenäring som karaktäriserats av överkapacitet, dålig lönsamhet och ineffektivi-

tet. Torskbeståndet har på grund av detta befunnit sig utanför säkra biologiska gränser och fått 

kämpa för sin överlevnad. Uppsatsen strävar efter att undersöka huruvida individuella över-

förbara kvoter kan bidra till att förändra den problematiska situationen och skapa ett hållbart 

torskfiske i Östersjön. Studien genomförs genom att grundligt studera teori och litteratur på 

området för att identifiera ITQ-systems förutsättningar att förändra situationen.  

Studien visar att ITQ-system har goda förutsättningar att bidra till ett hållbart torskfiske i 

Östersjön. Systemet ändrar fiskeaktörernas beteende till att bli mer långsiktigt och resulterar i 

att fiskeaktörerna tar framtiden i större beaktande än förut, vilket i sin tur ger att överkapacite-

ten i fisket minskar, lönsamheten ökar och att fisket blir effektivare. Dessa förändringar ska-

par i sin tur positiva effekter på torskbeståndet och hållbarheten i Östersjöfisket.   

 

 

Nyckelord: utfiskning, hållbar utveckling, Östersjötorsk, ITQ, marin förnyelsebar resurs  
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1 Inledning 
 

Utfiskning av marina förnyelsebara resurser har under andra hälften av 1900-talet växt fram 

till ett av dagens stora miljöproblem. Ohållbart nyttjande av fiskebestånd världen över skapar 

ekonomiska, ekologiska och kulturella kostnader som får betydande konsekvenser för dagens 

och framtidens människor, djur och natur.1 Det sinande torskbeståndet i Östersjön är ett träf-

fande exempel på problematiken. Östersjötorsken har sedan mitten på 1980-talet varit utsatt 

för både biologiska och antropogena påfrestningar som resulterat i en situation där det östra 

torskbeståndet under början på 2000-talet var långt utanför säkra biologiska gränser.2 Utfisk-

ningen av Östersjötorsken skapar en rad olika problem eftersom den är viktig för människorna 

runt Östersjön i form av inkomst för yrkesfiskarna och föda för konsumenterna samt att den 

bidrar till att upprätthålla balansen i ekosystemet Östersjön.3   

Situationen för Östersjötorsken har under senare år förbättrats och våren 2009 presentera-

des rapporter som visade på att beståndet har börjat återhämta sig.4 Dessa goda nyheter kom-

binerat med att Östersjön är ett geografiskt begränsat område som det borde vara möjligt att 

implementera och kontrollera en hållbar fiskeripolitik inom gör att det ser hoppfullt ut inför 

framtiden. Samtidigt är risken för kortsiktigt ekonomiskt handlande överhängande då fisket 

karaktäriseras av att det råder dåligt definierade äganderätter och att det är många aktörer med 

skilda prioriteringar som ska enas om den gemensamma fiskeripolitiken. Aktörer som yrkes-

fiskare, konsumenter, EU, länderna runt Östersjön, intresseorganisationer och forskare ska 

tillsammans utforma en hållbar fiskeripolitik, vilket tidigare har resulterat i för högt satta kvo-

ter och ett ohållbart fiske.5  

En tänkbar väg att gå för att komma tillrätta med utfiskningsproblematiken i Östersjön är 

att initiera en marknad med individuella överförbara kvoter (individual transferable quotas, 

ITQ), inspirerat av det handelssystem för utsläppsrätter som EU lanserat på klimatområdet 

(EU Emission Trading System, EU ETS). ITQ-system används inom flera fisken runt om i 

världen och har visat sig vara framgångsrikt eftersom det skapar incitament för fiskeaktörerna 

att nyttja fiskeresurserna på ett mer hållbart sätt.6  

                                                 
1 Brady, 2004, s. 9, Lövin, 2008, s. 33-34 och Baltic Sea 2020, 2007, s. 9.  
2 Fiskeriverket, 2003-06-13. 
3 Baltic Sea 2020, 2007, s. 1-7.  
4 Östnytt, 2009-05-29. 
5 Baltic Sea 2020. 2007, s. 16-18. 
6 Grafton et al., 2006, s. 701-702. 
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Ett hållbart fiske skulle resultera i ökad lönsamhet för yrkesfiskarna, nöjdare konsumenter, 

levande kustsamhällen och ett friskare Östersjön.7 Det har tidigare bedrivits studier på områ-

det men det saknas studier angående om en introduktion av individuella överförbara kvoter 

kan bidra till att skapa ett hållbart torskfiske i Östersjön.     

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsen syftar till att studera vilka mekanismer som ligger bakom utfiskningen av torsk i 

Östersjön och att utifrån det faktum att torskbeståndet har börjat återhämta sig analysera om 

individuella överförbara kvoter kan bidra till att skapa ett hållbart torskfiske i Östersjön. Den 

konkreta frågeställning som uppsatsen utgår ifrån är följande: 

 

Kan individuella överförbara kvoter skapa ett hållbart torskfiske i Östersjön? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Östersjötorskens situation berör flera olika perspektiv och ämnesområden, till exempel har 

både biologiska och antropogena faktorer stor påverkan på torskbeståndet. Eftersom uppsat-

sen skrivs inom ramen för nationalekonomi kommer fokus att ligga på hur de antropogena 

faktorerna i form av fiske påverkar situationen, vilket huvudsakligen belyses ur ett ekono-

miskt perspektiv. För att kunna genomföra en förtjänstfull analys är det dock av vikt att ha 

kännedom om de biologiska faktorerna och en god förståelse för hur dessa påverkar torskens 

existens. 

Det finns en rad olika ekonomiska och tekniska styrmedel som används och kan användas 

för att förbättra utfiskningssituationen. Uppsatsen inriktar sig enbart på individuella 

överförbara kvoter och deras möjlighet att påverka situationen. Detta eftersom individuella 

överförbara kvotsystem är en intressant lösning som i grunden kan förändra 

utfiskningsproblematiken och på ett effektivt sätt kan påverka fiskeaktörernas agerande. 

Utfiskningen av Östersjötorsken är både en nationell och internationell fråga som med 

fördel behandlas på mellanstatlig nivå. Det är betydelsefullt att fördjupa sig i hur det mellan-

statliga och internationella perspektivet påverkar Östersjötorskens välbefinnande. Uppsatsen 

                                                 
7 Baltic Sea 2020, 2009-05-29. 
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kommer till viss del behandla det internationella perspektivet genom att studera hur situatio-

nen ser ut på mellanstatlig och EU-nivå och den komplexa situationen som här finns. Dock är 

uppsatsens primära mål inte att reda ut eventuella komplikationer som kan tänkas uppstå på 

EU-nivå vid skapandet av ett ITQ-system. Utifrån EU perspektivet genomförs en jämförelse 

med hur EU ETS har fungerat och härifrån dras lärdomar från hur rättighetsbaserade system 

fungerar i praktiken. Jämförelsen görs bland annat eftersom det ger en bild av hur möjlighe-

terna ser ut för att introducera ett ITQ-system i regionen.    

 

1.3 Metod 
 

Uppsatsen är utformad som en kvalitativ teoretisk studie som besvarar frågeställningen genom 

att grundligt studera teori och litteratur inom ämnesområdet. Dynamiken bakom utfiskningen 

av Östersjötorsken belyses utifrån två olika perspektiv, det biologiska och det ekonomiska, 

där fokus ligger på det ekonomiska perspektivet. För att analysera om ITQ kan skapa ett håll-

bart torskfiske är det en grundförutsättning att känna till dynamiken bakom utfiskningen och 

vilka krafter som ligger till grund för den aktuella situationen.   

Fördjupning i hur individuella överförbara kvoter fungerar genererar kunskap om hur ett 

införande av ett ITQ-system skulle kunna falla ut i Östersjön. Genom att kartlägga, både teo-

retiskt och genom studerade fall, vilka krafter och incitament som driver dessa system skapas 

en applicerbar bild på fallet Östersjötorsken. De drivkrafter som påverkar handel med fiske-

rättigheter när en marknad för dessa skapas synliggör hur införandet påverkar enskilda fiske-

aktörers beslutsfattande och hur denna förändring ligger i linje med vad som är fördelaktigt 

för samhället i stort. Att tydliggöra förändringar i beteende hos fiskeaktörerna ger en ökad 

förståelse för på vilket sätt ITQ-system kan förändra den situation som skapats. För att visa på 

hur liknande system kan fungera görs en jämförelse med EU ETS, som har inrättats för att 

reducera unionens utsläpp av växthusgaser. 

Ovanstående metod bidrar till uppsatsens syfte och till att frågeställningen kan besvaras på 

ett förtjänstfullt sätt.  

 

1.4 Material 
 

Uppsatsen bygger främst på kvalitativt material som inhämtats från böcker, statliga utred-

ningar, vetenskapliga artiklar, Fiskeriverket, International Council for the Exploration of the 
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Sea (ICES) och artiklar och debattartiklar som publicerats i dagstidningar. Förutom läroböck-

er och vissa populärvetenskapliga böcker har huvuddelen av materialet hämtats från Internet.   

Uppsatsens teoretiska ram bygger huvudsakligen på material från den miljöekonomiska 

läroboken Environmental & Natural Resource Economics och på rapporter från Statens livs-

medelsinstitut. Kapitlet om individuella överförbara kvoter i praktiken består framför allt av 

vetenskapliga artiklar som är utvalda efter sin relevans för uppsatsen och strävar efter att ska-

pa en bred och komplett bild av hur ITQ-system fungerar.     

 

1.5 Disposition 
 

Kapitel 2 fördjupar läsaren i Östersjötorsken, där fokus ligger på dess biologiska förutsätt-

ningar, ekonomiska och ekologiska värde, hur utveckling sett ut för Östersjötorsken och Ös-

tersjöfisket sedan mitten på 1900-talet samt hur den politiska och geografiska verkligheten på 

området ser ut. Därefter följer kapital 3 som är ett grundläggande teoriavsnitt i vilket meka-

nismerna bakom utfiskning redogörs för utifrån ett miljöekonomiskt perspektiv samt hur mil-

jöekonomisk teori i form av ITQ föreslår att problematiken kan åtgärdas. Kapitel 4 kartlägger 

forskningen som finns om hur ITQ-system fungerar samt innehåller även en inblick i hur EU 

ETS ser ut. Därefter följer kapital 5 som är en analys av vilka effekter som skulle kunna upp-

stå för Östersjötorsken vid införandet av ett ITQ-system. Uppsatsen avslutas med att fråge-

ställningen besvaras och därefter förs en bredare diskussion om ITQ-systems effekter.      
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2 Östersjötorsken 
 

Följande kapitel berör Östersjötorskens biologiska förutsättningar, dess ekologiska och eko-

nomiska värde samt hur utveckling för Östersjötorsken och Östersjöfisket har sett ut sedan 

mitten på 1900-talet. Vidare beskrivs torskens politiska och geografiska omgivning och hur 

dessa faktorer påverkar dess förutsättning för överlevnad.  

 

2.1 Torskens biologiska förutsättningar 
 

Torsken är en bottenlevande kallvattenart som lever i norra Atlanten och Östersjön. Den lever 

på mellan 10-200 meters djup och dess föda består främst av sill, skarpsill, lodda och även 

sina egna yngel.8 Torsken kan bli upp till 25 år gammal och en fullvuxen torsk kan uppgå till 

nästan 200 centimeter. I Östersjön finns två torskbestånd, det västra och det östra beståndet. 

Det västra beståndet lever väster om Bornholm och det östra beståndet lever öster om Born-

holm och kallas för Östersjötorsken.9  

 

                          
Karta 1. Visar torskens utbredning i Östersjön. Östersjötorsken lever öster om Bornholm, det vill säga öster om 
cod stock-linjen. Huvuddelen av Östersjötorsken fiskas i område 25 och 26.10  

 

                                                 
8 Fiskeriverket, 2006-12-12.  
9 ArtDatabanken, 2006-05-25.  
10 Greenpeace, 2006-09, s. 4.  
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Östersjötorsken är en unik skapelse som under lång tid har utvecklats för att klara av att leva i 

det bräckta och syrefattiga vattnet som Östersjön erbjuder. Den är genetiskt skiljd från andra 

torskbestånd i världen, däribland det västra torskbeståndet i Östersjön. Eftersom den är biolo-

giskt isolerad kan Östersjötorsken inte få beståndsmässiga tillskott genom invandring från 

andra bestånd.11 

Östersjötorskens reproduktion fungerar bäst när vattnet är kallt och salthalten är 11-13 

promille. Dessa salthaltsförhållanden finns i Östersjöns södra djupvattenhål, Gotlands-, 

Gdansk- och Bornholmsdjupen, vilket gör att torskens lekområden är geografiskt begränsade. 

Lekperioden infaller under våren och sommaren och äggen läggs mellan april och juni. 

Torskhonan uppnår könsmogen ålder när hon är tre till fyra år gammal och är då cirka 38 cen-

timeter stor.  En ung hona lägger årligen runt en halv miljon ägg medan äldre honor kan lägga 

upp till ett par miljoner ägg. Eftersom endast ett fåtal av alla ägg som läggs resulterar i att 

torskynglen överlever till vuxen ålder är reproduktionen beroende av ett rikt bestånd av äldre 

honor.12 

Torsken är en långlivad fisk och har vid vuxen ålder en låg naturlig dödlighet, vilket gör 

den extra känsliga för hårt fisketryck. Ålderstrukturen inom ett bestånd är av stor betydelse 

för dess förmåga att föröka sig, bestånd vars naturliga åldersstruktur förändras är mer känsliga 

för varierande fisketryck och yttre påverkan.13  

 

2.2 Torskens ekonomiska och ekologiska värde 
 

Att ekonomiskt värdera olika typer av miljöer och naturresurser är betydelsefullt eftersom det 

ger en indikation på resursens värde i monetära termer. Detta underlättar jämförelser med 

andra resurser som redan är värderade.14  

Torsken har samhällsekonomiska värden som kan delas in i användarvärden och icke-

användarvärden. Användarvärden består av direkta användarvärden som kan vara privata nyt-

tigheter i form av yrkesfiske, sportfiske, turism men även ekologiska funktionsvärden.15  

Yrkesfiske, sportfiske och turism värderas genom att studera marknader för fisk, fiskered-

skap och konsumtion i anslutning till rekreation och fiske. Priset på varorna och tjänsterna 

                                                 
11 BalticSea2020, 2007, s. 8.  
12 Johnsson, 2003, s. 52-53.  
13 Almesjö & Limén, 2008, s. 13. 
14 Brännlund & Kriström, 1998, s. 63-65. 
15 Brady, 2004, s. 14-17. 



 9 

sänder en signal om hur högt användarvärdet är.16 Yrkesfiskets värde kan beräknas utifrån 

storleken på dess fångster, under 2005 värderades de svenska torskfångsterna i Östersjön till 

164,8 miljoner kronor. Sport- och fritidsfiskets värde kan beräknas genom att studera inköp av 

fiskeutrustning. Enligt undersökningen Fiske 2000 lägger svenskarna årligen upp emot 3 mil-

jarder kronor på fritidsfiske.17 Användarvärden kan även vara kollektiva nyttigheter som re-

kreation, levande hav och kulturarv.18  

Den andra delen av användarvärden är ekologiska funktionsvärden som i form av kollek-

tiva nyttigheter är biologisk mångfald och torskens roll i näringskedjan. Östersjötorsken har 

ett ekologiskt funktionsvärde i och med att den bidrar till att upprätthålla balansen i ekosys-

temet Östersjön. Torsken bidrar till att skapa förutsättningar för ett friskt hav som i sin tur ger 

oss människor värden och välfärd.19 Studier som bedrivits om torskens betydelse för upprätt-

hållandet av balansen i ekosystemet Östersjön visar på att ett allt för litet torskbestånd kan få 

stora negativa konsekvenser. Ett litet Östersjötorskbestånd innebär att en av torskens huvud-

sakliga föda, skarpsillen, ökar i antal. Detta leder i sin tur till att mängden djurplankton mins-

kar, vilket skapar gynnsamma förhållanden för växtplankton, som då ökar i antal. Rikligt med 

växtplankton resulterar i lägre syrehalt i Östersjön, vilket skapar goda förutsättningar för alg-

blomning.20 Exemplet med Östersjötorskens påverkan på algblomningen är ett träffande ex-

empel på dess betydelse för ekosystemet Östersjön. 

Icke-användarvärden delas in i options- existens- och arvsvärden och dessa värden är kol-

lektiva nyttigheter. Optionsvärden är värden som uppstår utifrån potentiell användning av 

resursen, existensvärden innebär att resursens existens har ett egenvärde och arvsvärden sätter 

ett värde på att resursen finns kvar i framtiden.21  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att torsken har ett stort värde, både ekonomiskt och 

ekologiskt, där de ekologiska värden som torsken skapar i allra högsta grad ger effekter på 

människans välfärd. När Östersjötorskens framtid diskuteras och åtgärder för dess välbefin-

nande ska införas är det av vikt att ta dessa värden i beaktande.   

 

                                                 
16 Brady, 2004, s. 14-17.  
17 BalticSea2020, 2007, s. 10. 
18 Brady, 2004, s. 14-17. 
19 Brady, 2004, s. 14-18. 
20 BalticSea2020, 2007, s. 6-8. 
21 Brännlund & Kriström, 1998, s. 74-78. 
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2.3 Torskbeståndets och Östersjöfiskets utveckling 
 

Under första hälften av 1900-talet är uppgifterna angående beståndsstorleken på torsk mycket 

osäkra på grund av att inga beståndsuppskattningar gjordes men mycket tyder på att torskbe-

ståndet var relativt litet. En låg närsaltsnivå resulterade i låg torskreproduktion samt rika be-

stånd av säl och tumlare som har torsk som föda, vilket bidrog till att hålla torskbestånden på 

en låg nivå. Det yrkesmässiga torskfisket i Östersjön byggdes upp under 1930-talet och fick 

sitt genombrott under 1950-talet.22  

Under senare delen av 1970-talet minskade de tidigare stora torskbestånden på västkusten 

och istället blev Östersjön ett allt betydelsefullare fiskeområde där torsken kom att utgöra den 

viktigaste fångsten. Torskbeståndet i Östersjön var i början på 1980-talet stort och lekbiomas-

san uppskattades i mitten på 1980-talet till 700 000 ton, vilket är en mycket hög notering. Det-

ta berodde bland annat på att det under ett antal år varit stora inflöden av saltvatten genom de 

danska sunden, att halten av näringsämnen ökat i Östersjön samt att säl- och tumlarbestånden 

minskat. Det ökade beståndet skapade ett uppsving för torskfisket som medförde att det mel-

lan 1980-1985 landades dubbelt så mycket torsk som under 1970-talet, 1984 var de svenska 

torskfångsterna 59 500 ton.23 Efter toppnoteringarna under 1980-talet har beståndet och land-

ningen av torsk stadigt minskat och 2005 var det östra torskbeståndet lägre än vad som någon-

sin tidigare registrerats av ICES.24 2006 fångade svenska fiskare 11 437 ton torsk, den svens-

ka kvoten var det året 14 000 ton.25  

             
               Diagram 1. Visar fångstnivå och lekbiomassans storlek, angivet i ton.26  
                                                 
22 Almesjö & Limén, 2008, s. 6-7.  
23 Lövin, 2008, s. 33. 
24 Almesjö & Limén, 2008, s. 7. 
25 Lövin, 2008, s. 33. 
26 Baltic Sea 2020, 2007, s. 14.  
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Den blå linjen visar mängden könsmogen fisk och den röda visar den faktiska fångsten. Sedan 

mitten på 1990-talet har fångsten och lekbiomassans storlek legat mycket nära varandra, vil-

ket har varit ett tydligt tecken på torskbeståndets utsatta situation. Den övre streckade linjen, 

Bpa, indikerar säkerhetsnivån för på vilken nivå som den könsmogna torsken bör befinna sig 

och den undre streckade linjen, Blim, visar när risken för fiskekollaps är överhängande.27 Ni-

vån på den könsmogna torsken har legat långt under vad forskarna rekommenderat, vilket 

varit mycket oroande, men under de senaste åren har dock trenden brutits. Våren 2009 har 

flera rapporter, bland annat från ICES, visat på att det östra torskbeståndet har ökat. Den lek-

mogna torskens ökning tros bero på en lyckad fortplantning under åren 2005-2007.28 Fiskeri-

verkets havsfiskelaboratorium i Lysekil understryker att 2009 års tvååriga torskar var en stark 

årsklass och att det delvis beror på gynnsamma miljöfaktorer och att det eventuellt är så att 

fiskeaktörerna har minskat sitt illegala fiske. Det vuxna beståndet av torsk som kan fortplanta 

sig var 2005 78 000 ton och prognosen för kommande år visar på att beståndet kan öka till 

140 000 ton. Sture Hansson, professor i marin ekologi på Stockholms Universitet, var en av 

de forskare som gick ut i media och antydde att utvecklingen vänt och att torsken är på väg 

tillbaka. Samtidigt varnar Hansson för att det under 1990-talet uppstod en liknande situation 

där Östersjötorskbeståndet ökade men dessa ökningar stoppades effektivt upp genom att högre 

fångstkvoter infördes, mot forskarnas inrådan.29 

 

2.4 Östersjötorskens politiska och geografiska verk lighet 
 

Östersjötorsken lever under komplicerade politiska och geografiska förhållanden. Runt Öster-

sjön finns nio länder varav huvuddelen av dessa bedriver fiske i Östersjön.30  

Målsättningen för de inblandade parterna är att skapa ett hållbart torskfiske i Östersjön. 

Begreppet hållbar utveckling myntades av Brundtlandkommission 1987 och definieras som: 

 

”…en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov…”31 

 

                                                 
27 Baltic Sea 2020, 2007, s. 14. 
28 Fiskeriverket, 2008-05-23.  
29 Sveriges Radio, 2008-05-09.  
30 Stockholms marina forskningscentrum, 2005- 09-14.   
31 Brundtland, 1988, s. 57. 
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I begreppet innefattas att likvärdig hänsyn ska tas till ekologiska, ekonomiska och kultu-

rella värden.32 En hållbar utveckling för torskfisket i Östersjön innebär således att hänsyn tas 

till torskens ekologiska förutsättningar och betydelse, vilka effekter torsken har på samhällets 

och enskilda fiskeaktörers ekonomi samt att kulturella värden som levande kustsamhällen, 

rekreation och fritidsfiske beaktas.   

Eftersom flera länder ska enas om regler och lagar gällande torskfisket i Östersjön är EU 

den primära arenan för beslutsfattandet på området. EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) 

är unionens instrument för fiskeriförvaltning. GFP är en fullt utvecklad gemenskapspolitik 

och alla EU:s medlemsländer omfattas av politiken. Beslut fattas om gemensamma åtgärder 

på följande fyra områden:33 

- bevarande och begränsningar av fiskets miljöpåverkan 

- strukturåtgärder och förvaltning av flottan 

- den gemensamma marknaden 

- förbindelser med omvärlden 

Målet med GFP är att skapa ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet inom unionens 

fiske. Unionen arbetar för att stegvis införa en ekosystembaserad förvaltning, skapa en lönsam 

och konkurrenskraftig fiskenäring samt att ta hänsyn till konsumenternas intressen. Bevaran-

depolitiken syftar till att skapa ett biologiskt och ekologiskt hållbart fiske. 34   

 

Länderna har egen jurisdiktion inom sina exklusiva ekonomiska zoner men den mängd fisk 

som får landas bestäms centralt av EU. EU och Ryssland, som är det enda landet utanför uni-

onen som bedriver fiske i Östersjön, förhandlar sinsemellan.35 Huvudinstrumentet för att be-

gränsa uttaget av Östersjötorsk är fångstkvoterna (total allowable catch, TAC), detta kombine-

ras med licenssystem för att begränsa tillträdet till fisket och regleringar som används för att 

begränsa den totala fiskeansträngningen. Utöver dessa medel tillkommer tekniska begräns-

ningar som reglerar fångsten av småfisk och skyddar beståndet under lekperioderna.36 Kvo-

terna är det styrmedel som bestämmer hur mycket torsk som får landas varje år i Östersjön 

och det är EU som bestämmer vilken nivå kvoterna sätts till. De aktörer som är med och på-

verkar nivån på kvoterna är de berörda medlemsländerna, genom sitt inflytande i Europa-

kommissionen och ministerrådet, samt ICES. ICES lämnar in rekommendationer för på vilken 

                                                 
32 Brundtland, 1988, s. 57.  
33 Fiskeriverket, 2010-01-01. 
34 Fiskeriverket, 2010-01-01.  
35 Baltic Sea 2020, 2007, s. 16-17.  
36 Brady, 2004, s. 48.  
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nivå de utifrån biologiska grunder anser att kvoterna ska ligga på. Sedan tar kommissionen 

denna rekommendation samt åsikter från andra intressenter och väger samman det i ett yttran-

de till ministerrådet. Därefter fattar ministerrådet det definitiva kvotbeslutet.37  

Besluten angående kvotnivåerna för Östersjötorsken har konsekvent överstigit ICES re-

kommendation, vilket framgår i diagram 2. En anledning till att rekommendationerna har 

överskridits är att beslutsfattarna har, som beskrevs ovan, flera olika perspektiv att ta hänsyn 

till samt att kohandel mellan olika intressenter bedrivs. Både 2009 och 2010 års kvoter ligger 

dock under ICES rekommendationer, vilket visar att beslutsfattarna i EU i större utsträckning 

än tidigare har lyssnat på forskarnas rådgivning.38    

  

             
Diagram 2, visar att EU sedan 2002 konsekvent har beslutat om högre kvotnivåer än vad ICES har rekommende-
rat.39 

            

Viktigt att understryka är att de totala kvoterna enbart utgör en del av den totala fiskedödlig-

heten, utöver det rapporterade fisket tillkommer illegalt fiske och utkast av fisk. ICES har 

beräknat att 65 % av torsken som landas i Östersjön rapporteras, vilket indikerar att det illega-

la fisket och utkastningen av fisk är omfattande.40 Utkast av fisk innebär att oönskade arter 

eller storlekar på fångsten kastas tillbaka överbord. Detta är ett problem eftersom den fisk som 

kastas tillbaka sällan överlever. Anledningar till att utkastning sker är bland annat att fångsten 

understiger de tillåtna minimimåtten eller att fiskeaktören vill maximera vinsten inom den 

                                                 
37 Baltic Sea 2020, 2007, s. 14-17. 
38 Baltic Sea 2020, 2009-10-20.  
39 Baltic Sea 2020, 2007, s. 17.  
40 Baltic Sea 2020, 2007, s. 19.  
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tillåtna kvoten och därför kastar tillbaka fiskar som inte ger tillräckligt högt ekonomiskt vär-

de, så kallad high-grading.41 

 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Östersjötorskens biologiska, geografiska och poli-

tiska verklighet visar att den existerar i en komplex situation och möter utmaningar från olika 

håll. De ekologiska förutsättningarna sätter grunden för dess överlevnad och det är Östersjöns 

speciella syre- och salthalt som ytterst påverkar torsken. Detta medför att den livsviktiga fort-

plantningen är osäker och att dess existens är komplicerad redan innan den påverkan vi män-

niskor står för kommer in i bilden.  

Den antropogena påverkan visar sig bland annat i form av fiske, olika former av utsläpp 

och andra mänskliga aktiviteter i Östersjön. Det politiska läget försvårar situationen ytterliga-

re, bland annat eftersom olika intressenter har skiljda prioriteringar och inte enbart har 

torskens överlevnad att ta hänsyn till. Därutöver har för högt satta kvotnivåer, illegalt fiske, 

utkast av fisk och high-grading haft negativa effekter på torskbeståndet.   

                                                 
41 Fiskeriverket, 2007-01-02. 
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3 Teori 
 

Följande teorikapitel kartlägger varför utfiskning uppstår och fördjupar därefter läsaren i hur 

individuella överförbara fiskekvoter fungerar och hur dessa system kan förändra utfisknings-

problematiken.  

 

3.1 Dynamiken bakom utfiskning 
 

Torsken är en förnyelsebar marin resurs som klassificeras som en interaktiv resurs. Med inter-

aktiv resurs menas att resursens beståndsstorlek bestäms av biologiska faktorer och hur sam-

hället agerar i förhållande till resursen. Schaefer redogör i sin fiskemodell för den biologiska 

dimensionen där han visar på sambandet mellan tillväxten av ett fiskebestånd och hur stort 

fiskebeståndet är. Figur 1 visar Schaefers modell där olika nivåer av hållbarhet utifrån ett bio-

logiskt perspektiv illustreras. S1 representerar den minimala livskraftiga populationen, S* den 

maximala hållbara avkastningspopulationen och S2 den naturliga jämvikten.42   

 

 
Figur 1. Relationship between the fish population and growth.43  

  

Den maximala hållbara avkastningspopulationen är den populationsstorlek som ger den max-

imala populationstillväxten, vilket sker vid en beståndsstorlek motsvarande S* och ger en 

tillväxt motsvarande G(S*). Ett hållbart fiske skulle i detta fall fiska motsvarande tillväxttakten 

                                                 
42 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 322-324. 
43 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 324.  
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i beståndet. Ökar beståndet över S* kommer tillväxten successivt att avta till dess att ingen 

tillväxt sker, vilket händer vid S2. Vid ett fiskebestånd motsvarande S0 skulle ett hållbart fis-

keuttag motsvaras av G(S0). Detta visar att det för alla beståndsstorlekar mellan S1 och S2 går 

att uppnå ett hållbart fiske förutsatt att fiskeuttaget inte överstiger tillväxten i fiskebeståndet.44    

Kommer den maximala hållbara avkastningspopulationen att sammanfalla med vad som 

är effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv? I figur 2 illustreras effektiv hållbar fångst utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Den enskilde fiskaren kommer att fiska fram till dess att den enskilda 

intäkten är större eller lika med kostnaden för att fånga fisken, vilket sker vid en fiskean-

strängning motsvarande Ec. Den effektiva fiskeansträngningsnivån motsvaras dock av Ee ef-

tersom marginalnyttan här är lika med marginalkostnaden, ökade fiskeansträngningar är inef-

fektiva då den ytterligare kostnad som uppkommer överstiger värdet på den fångade fisken. 

En ansträngningsnivå som överstiger Em kommer att minska den hållbara fångsten och de 

framtida inkomster som är associerade med fisket. Vid en fiskeansträngning motsvarande Ee 

maximeras vinsterna eftersom avståndet här är som störst mellan R(Ee) och C(Ee).45 

 

 
Figur 2. Efficient sustainable yield for a fishery.46  

 

Den maximala hållbara avkastningspopulationen och den effektiva fiskeansträngningsnivån är 

nu definierade. Utifrån detta resonemang kommer den effektiva fiskeansträngningsnivån att 

resultera i ett fiskeuttag som skapar ett hållbart fiske.47 Situationen kompliceras dock av att 

                                                 
44 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 324.  
45 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 325-326.  
46 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 326. 
47 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 326. 
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det råder dåligt definierade äganderätter på fiskeområdet samt att subventioner och regleringar 

snedvrider situationen. Det som uppstår kallas det fria reglerade tillträdets tragedi och är en 

variant av allmänningens tragedi.48 

En resurs som det råder fritt tillträde till karaktäriseras av att det inte är möjligt att stänga 

ute aktörer eller individer från att konsumera eller nyttja resursen (icke-exkluderbarhet) sam-

tidigt som en individs eller aktörs konsumtion av resursen har effekt på andras konsumtions-

möjlighet av resursen (rivalitet).  Ett fritt tillträde till fisket och dåligt definierade äganderätter 

medför att de aktörer som verkar inom fiskebranschen inte har incitament att fiska på ett håll-

bart sätt.49 Den enskilde fiskeaktören har incitament att fiska så länge som priset på fisken är 

högre än styckkostnaden för att fånga fisken. Samhällsekonomiskt korrekt vore att fiska så 

länge som styckpriset är högre än marginalkostnaden.50 I många fisken runt om i världen, 

däribland torskfisket i Östersjön, råder det begränsningar, vilket begreppet det reglerade till-

trädets tragedi indikerar. För att bedriva yrkesfiske krävs tillstånd och fisket styrs av en rad 

tekniska regleringar. Samtidigt som inskränkningarna finns kvarstår de negativa drivkrafter 

som skapas vid ett fritt tillträde till fisket.51 

        

I figur 3 illustreras skillnaden mellan ett fiske med fiskeaktörer som har väldefinierade rättig-

heter till fisket och den situation som uppstår när det råder dåligt definierade äganderätter och 

det är många aktörer som fiskar. När fiskeaktörer har väldefinierade äganderätter till fisket 

och har incitament att förvalta sin andel av fisket på ett långsiktigt sätt kommer fiskeansträng-

ningsnivån ligga på Ee. Detta eftersom fiskeaktörens marginalkostnad/genomsnittskostnad är 

lika med marginalnyttan, vilket ger vinster på skillnaden mellan R(Ee) och C(Ee). Den enskilde 

aktören väljer att inte öka fiskeansträngningen över Ee eftersom det skulle resultera i att vins-

terna inte maximeras.52 Väljer aktören att öka sin fiskeansträngning över Em kommer den 

hållbara fångsten reduceras och framtida vinster minskar.53 När det råder dåligt definierade 

äganderätter kommer fiskeansträngningsnivån att öka till Ec, vilket inte kommer att skapa 

några långsiktiga vinster i branschen. När fiskeaktörernas privata marginalkostnad skiljer sig 

från samhällets marginalkostnad kommer skillnaden att bestå av en samhällelig kostnad, det 

vill säga en form av extern effekt. Utfiskning ger i detta fall upphov till två typer av externa 

kostnader; samtida externa kostnader och framtida externa kostnader. De samtida externa 

                                                 
48 Brady, 2004, s. 26-28.  
49 Brady, 2004, s. 26-28 och Waldo, 2006, s. 11-13.  
50 Brady, 2004, s. 27-37.  
51 Brady & Waldo, 2004, s. 15 och Brady & Waldo, 2008, s. 46-47.  
52 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 329-331. 
53 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 325.  
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kostnaderna bärs av den nuvarande generationen och visar sig i form av en överkapitalisering 

inom fiskebranschen. Symptomen är för många båtar, för många fiskeaktörer och en för hög 

fiskeansträngning i förhållande till storleken på de vinster verksamheten ger, vilket resulterar i 

dålig lönsamhet för fiskeaktörerna. Den framtida externa kostnaden bärs av framtida genera-

tioner och yttrar sig i form av mindre framtida bestånd, vilket minskar framtida förtjänstmöj-

ligheter inom fiskenäringen.54  

 

 
Figur 3, Market allocation in a fishery.55 

 

Grundproblematiken till utfiskningen är att det råder en situation som kännetecknas av dåligt 

definierade rättigheter till fisket och att det inte är ekonomiskt lönsamt för fiskeaktörerna att 

ta samtida och framtida externa kostnader i beaktande. Vad som är samhällsekonomiskt lön-

samt skiljer sig följaktligen från vad som är privatekonomiskt lönsamt och till följd av detta 

                                                 
54 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 329-331. 
55 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 330. 
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uppstår externa kostnader som visar sig idag och i framtiden. Utfiskningsproblematiken kan 

bland annat påverkas genom olika styrmedel eller genom att tillskriva fiskeaktörerna indivi-

duella överförbara fiskekvoter.   

 

3.2 Alternativa styrmedel 
 

För att skapa ett hållbart torskfiske kan olika styrmedel användas, däribland administrativa, 

informativa och ekonomiska.56 Förra kapitlet tog upp några av de styrmedel som idag används 

för att påverka utfiskningsproblematiken. Dessa är främst reglerande eller begränsande och 

har en rad fördelar då de på ett precist sätt kan påverka utvecklingen. Ur en ekonomisk syn-

vinkel har de dock en begränsning i att de inte är särskilt kostnadseffektiva. Ekonomisk teori 

betonar vikten av att tillämpade styrmedel ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Om ett 

mål kan uppnås på olika sätt bör det kostnadseffektivaste medlet användas för att nå målet.57  

Regleringar och tekniska begränsningar har egenskapen att de vanligen uppnår den önska-

de effekten. Förbjuds vissa fiskeredskap följs det med största sannolikhet av fiskeaktörerna 

men den kostnad som uppstår vid förändringen faller oftast på fiskeaktörerna själva. De verk-

liga kostnader som uppstår tvingar fiskeaktörerna att förändra sitt beteende.58  

Skatt på fiskeansträngning alternativt på mängden landad fisk innebär att kostnaden för att 

bedriva fiske höjs. Den höjda kostnaden tvingar fiskeaktörerna att förändra sitt beteende eller 

betala skatt för att fortsätta agera som tidigare. Kostnader som uppstår faller huvudsakligen 

fiskeaktörerna, medan de intäkter som skatten genererar skapar välfärd som kan användas på 

andra områden eller inom fiskeribranschen.59 En nackdel med en skatt är att det är svårt att 

fastställa en effektiv nivå på den. Att finna den effektiva nivån kräver mycket information, 

vilket är kostsamt att inhämta.60  

  

3.3 Individuella överförbara kvoter 
 

Det styrmedel som uppsatsen fördjupar sig i och som kan komma att spela en stor roll i den 

framtida förvaltningen av Östersjötorsken är individuella överförbara fiskekvoter.  

                                                 
56 Söderqvist et. al., 2007, s. 73-74. 
57 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 58-59 och 596.  
58 Brady, 2004, s. 51-52.  
59 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 339-340.  
60 Arnason, 1990, s. 636 och 649. 
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Grunden för ITQ-system är den totala fångstmängden (TAC) som begränsar hur mycket 

fisk som får landas under en viss tidsperiod, vanligen ett år. Genom att använda kvotsystem 

skapas kontroll över hur mycket fisk som landas och det går att fastställa dessa nivåer utifrån 

ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Kvoterna kan begränsas till att vara natio-

nella eller individuella.61  

Nationella kvoter fungerar genom att ett land eller ett geografiskt område får en viss kvot 

tilldelad till sig. Därefter får de fiskeaktörer som har tillstånd att bedriva fiske göra det. Natio-

nella kvoter begränsar det totala fiskeuttaget men påverkar inte den grundläggande problema-

tiken eftersom äganderätter till fiskeresursen inte skapas. När det maximala fiskeuttaget är 

bestämt uppstår en form av det reglerade tillträdets tragedi med undantaget att det finns ett tak 

för hur mycket fisk som totalt får landas.62 

 

Individuella överförbara kvoter är ett system som, om det är väldesignat, skapar äganderätter 

till fisket. Ett effektivt kvotsystem har följande karaktäristika:63  

• kvoten ger aktören rätt att landa en viss mängd av den totala tillåtna fångsten som 

får fiskas av en viss fiskart  

• den totala mängden fisk som får landas ska vara lika med den effektiva fångsten 

• fångsträttigheterna ska vara fritt överförbara mellan aktörer och den marknad som 

uppstår ska sända korrekta prissignaler angående värdet på rättigheten till att fiska 

 

Kvoterna bör fokusera på mängden fisk eller antalet fisk som får landas. Om det istället foku-

serar på antal båtar, vilket inte är helt ovanligt, kommer det skapa incitament för aktörerna att 

bygga större båtar och investera i effektivare utrustning, vilket inte minskar mängden eller 

antalet fisk som tas upp.64  

 

3.4 ITQ:s effekter i teorin 
 

Ett ITQ-system förväntas enligt teorin framkalla en rad olika effekter på förvaltade fiskebe-

stånd och i berörda fiskebranscher. Under förutsättningen att tekniska regleringar och be-

gränsningar efterlevs kommer fiskeaktörer som innehar en ITQ-rättighet ha en större person-

                                                 
61 Brady & Waldo, 2008, s. 53-54.  
62 Waldo, 2006, s. 5-7.  
63 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 340-341. 
64 Tietenberg & Lewis, 2009, s. 340-341.  
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lig frihet att bestämma när fisket ska bedrivas än tidigare. Fiskeaktören kan genom denna fri-

het planera sin verksamhet efter vad som är företagsekonomiskt lönsammast, till skillnad från 

innan då det främst var jakten på fisken som styrde verksamheten. Därutöver har fiskeaktören 

möjlighet att påverka sin situation genom att handla med de fiskekvoter som finns på markna-

den. Handeln med kvoterna leder till att fiskeflottan och fångsterna anpassas efter vad som på 

lång sikt ger maximal hållbar avkastning. Förändringen skapar effekter på fiskebeståndet, 

flottans storlek och på sociala strukturer i branschen.65 

Eftersom fiskeaktören har en garanterad rätt att fånga en viss del av den totala tillåtna 

fångsten oavsett vad andra fiskeaktörer gör kan de känna en större trygghet än tidigare. Kvo-

tens värde bestäms utifrån de vinster som innehavaren gör genom att nyttja fiskerättigheten 

eller att sälja den. Det implicerar att ett stort bestånd skapar ett högre värde på fiskerättighe-

terna, vilket skapar ett ökat intresse för branschen. Å andra sidan innebär ett litet bestånd ett 

lägre värde på fiskerättigheterna vilket medför ett mindre intresse för kvoterna, vilket i sin tur 

leder till att kvoternas värde sjunker. Detta resulterar i att fiskeaktörerna kan tänkas ha ett 

större intresse av att verka för att framtida bestånd blir så stora som möjligt. Lägre fiskeuttag 

idag kan ses som en framtida investering som ger större möjlighet till vinster i framtiden.66  

Vid införandet av ett system med individuella överförbara kvoter kommer fiskeflottans 

kapacitet att minska samtidigt som lönsamheten i branschen ökar. Förändringen kommer att 

uppstå eftersom endast de fiskeaktörer som får lönsamhet i sin verksamhet kommer att fortsät-

ta att fiska. Fiskeaktörer som ej finner det lönsamt att stanna kvar i branschen kommer att 

sälja sina fiskerättigheter och avveckla verksamheten.67   

Beståndets storlek kommer sannolikt att påverkas positivt av ett ITQ-system. Utifrån eko-

nomiska resonemang kan slutsatsen dras att fiskeaktörerna i och med att de får beständiga 

rättigheter till att fiska kommer att ha en mer långsiktig inställning till fisket och i större ut-

sträckning än tidigare ta framtida fångster i beaktande. Fiskeaktörerna strävar efter att maxi-

mera framtida vinster och eftersom de nu har en större möjlighet att påverka detta kan det 

antas att de vårdar beståndet på ett mer hållbart sätt.68  

När handel med fiskerättigheterna uppstår är det vanligt att en viss ekonomisk och geogra-

fisk kvotkoncentration uppstår. Det kan visa sig i form av att en viss fiskeaktör innehar en stor 

del av fiskerättigheterna eller att fiskeaktörerna blir färre men större. Detta kan skapa problem 

om vissa fiskeaktörer får ett allt för stort inflytande på marknaden, eller om mindre fiskeaktö-

                                                 
65 Brady & Waldo, 2008, s. 53-55.  
66 Brady & Waldo, 2008, s. 54-55.  
67 Waldo, 2006, s. 15. 
68 Waldo, 2006, s. 16.  
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rer slås ut. En möjlig väg för att komma runt detta problem, om det blir ett problem, är att 

införa ett tak för hur stor andel som en aktör får inneha av de totala kvoterna. Geografisk kon-

centration innebär att vissa geografiska delar gynnas eller missgynnas då kvotinnehavare läm-

nar vissa områden.69  

För att ett ITQ-system ska fungera effektivt krävs det, som i alla andra förvaltningssystem, 

att det finns en fungerande fiskerikontroll och att det illegala fisket inte är allt för betydande. 

En effektiv fiskerikontroll och kännbara straff ger en förväntat hög kostnad för illegalt fiske, 

vilket har en dämpande effekt på förekomsten av det.70 Illegalt fiske minskar värdet på fiske-

kvoterna vilket bör innebära att fiskeaktörerna har mindre acceptans mot förekomsten av ille-

galt fiske då det innebär att värdet på deras fiskerättigheter minskar. Detta borde i sin tur in-

nebära att den sociala kontrollen mellan fiskeaktörerna ökar.71  

Den form av utkast som uppstår vid ITQ-förvaltade fiskebestånd är vanligen så kallad 

high-grading. Fiskeaktören kastar tillbaka fångst som inte anses tillräckligt värdefull och er-

sätter den med värdefullare fisk. Detta gör fiskeaktören för att maximera lönsamheten utifrån 

sina fiskerättigheter. Eftersom den totala fiskedödligheten stiger på grund av detta får det an-

ses vara ett problem.72   

 

ITQ-system har i teorin en rad effekter. Det kommer att skapas exklusiva och unika fiskerät-

tigheter till fiskeaktörerna och innebörden av att de är överförbara och att det finns en mark-

nad att handla dem på resulterar i en högre lönsamhet och en större långsiktighet i branschen. 

Vidare kommer även en viss ekonomisk och geografisk kvotkoncentration att uppstå. Teorin 

indikerar även att förändringen i beteende hos fiskeaktörerna kommer att gynna fiskebestån-

dens storlek. Erfarenhet av ITQ-system, dess för- och nackdelar och vad aktuell forskning 

säger om systemet tas upp i följande kapitel. 

                                                 
69 Waldo, 2006, s. 17-18 och Brady & Waldo, 2008, s. 70-72. 
70 Brady & Waldo, 2008, s. 56.  
71 Brady & Waldo, 2008, s. 56. 
72 Brady & Waldo, 2008, s. 72-73. 
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4 Individuella överförbara kvoter i praktiken 
 

I föregående kapitel beskrevs hur individuella överförbara kvoter fungerar i teorin. I följande 

kapitel ämnar jag studera vad den aktuella forskningen säger om vad ITQ-system har haft för 

effekter på förvaltade fiskebestånd och berörda fiskebranscher runt om i världen. En genom-

gång av hur ITQ-system fungerar i verkligheten, vilka för- respektive nackdelar som finns 

med dem samt vilka lärdomar som kan dras utifrån rättighetsbaserat fiske bidrar med nödvän-

dig information till kommande analys. Vidare tas även ett exempel på hur rättighetsbaserade 

system kan fungera i regionen upp i form av en inblick i hur EU ETS fungerar. 

 

ITQ-system är idag en populär men omdebatterad förvaltningsmetod och minst 18 länder an-

vänder sig av systemet, vilket innebär att över 200 olika arter och flera hundra olika bestånd 

förvaltas med ITQ-system.73  

 

                                               
Figur 4. Visar utvecklingen för ITQ-system sedan 1975. Antal länder som använder sig av systemet och antal 
bestånd som förvaltas genom det har ökat dramatiskt.74  
 

4.1 Forskning på området 
 
Batstone och Sharpe (1999) utvärderar i sin artikel New Zealand’s quota management system: 

the first ten years hur Nya Zeelands arbete med Quota Management Systems (QMS) har fun-

gerat. Författarna analyserar systemets första 10 år utifrån följande tre aspekter: (1) har det 

                                                 
73 Chu, 2009, s. 219. 
74 Chu, 2009, s. 220. 
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varit ekonomiskt effektivt, (2) fungerar beslutsfattandet decentraliserat och (3) fångar syste-

met in de värden som är förknippade med fångst och bevarandet av fisket som resurs.75  

Nya Zeeland implementerade 1986 ett system som bygger på överförbara fiskerättigheter 

där grunden utgjordes av en total tillåten fångstnivå (TAC) som satte gränsen för det totala 

fisket och där den andra komponenten bestod av de överförbara fiskerättigheterna.76  

Författarna menar att ekonomisk effektivitet uppnås när det optimala fiskeuttaget är fast-

slaget samt att det behövs fiskerättigheter som skapar en allokering av fångsterna som gör att 

fiskeaktörerna maximerar nuvärdet av fiskeresursen. När fiskerättigheterna är väldefinierade 

och överförbara kan vi, enligt författarna, förlita oss på att marknaden allokerar fiskerättighe-

terna till de fiskeaktörer som har mest nytta av dem. Priset som uppstår på fiskerättigheterna 

bestäms då endogent och utan direkt inblandning av myndigheter. Fiskeaktörerna köper fiske-

rättigheterna så länge som det ytterligare värdet på fiskerättigheten är högre än vad marknads-

priset på fångsten är. Av detta följer att den totala fångsten kommer att fångas av de fiskeaktö-

rer som det är mest lönsamt för, således de mest effektiva. Därutöver kommer marknadsvärdet 

på fiskerättigheterna sända information om nuvarande och framtida värden, både ekonomiska 

och biologiska. Full ekonomisk effektivitet uppnås om det totala fiskeuttaget (TAC) sätts till 

jämviktskvantiteten. Men även om inte jämviktskvantiteten är exakt menar författarna att vi 

kan lita på att fiskerättigheterna allokeras till de fiskeaktörer som åtnjuter störst lönsamhet.77  

När det finns olika typer av fiskeaktörer föreslår författarna att TAC delas upp i två olika 

delar. En för kommersiella aktörer och en för icke-kommersiella aktörer. Författarna påpekar 

att det är betydelsefullt att beakta såväl kommersiella som icke-kommersiella intressen vid 

upprättandet av ett rättighetsbaserat fiskesystem. En medvetenhet om problematiken som kan 

uppstå med olika typer av aktörer skapar möjlighet att undvika en oönskad kvotkoncentration 

och bidrar till att upprätthålla levande kustsamhällen.78  

I Nya Zeeland visar erfarenheterna från QMS att systemet är mer framgångsrikt än tidiga-

re testade fiskeförvaltningssystem i landet. Enligt författarna tar systemet, till skillnad från 

tidigare system, hänsyn till olika intressen på ett bättre sätt. Till exempel har nya industrior-

ganisationer uppstått samtidigt som systemet tagit icke-kommersiella intressen i beaktandet. 

Författarna påpekar även att den ekonomiska effektiviteten i förhållande till tidigare system är 

imponerande.79  

                                                 
75 Batstone & Sharpe, 1999, s. 177. 
76 Batstone & Sharpe, 1999, s. 177. 
77 Batstone & Sharpe, 1999, s. 177-179.  
78 Batstone & Sharpe, 1999, s. 177-179.  
79 Batstone & Sharpe, 1999, s. 189. 
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De tre frågorna som ställdes upp i början av artikeln besvarar forskarna enligt följande: 

(1) det är mycket troligt att systemet inte är helt ekonomiskt effektivt. För att systemet 

skall vara helt ekonomiskt effektivt måste det skapa och prissätta alla fiskerättigheter, vilket 

inte har gjorts eftersom de icke-kommersiella vinsterna är svåra att prissätta. Dock är det ef-

fektivt i det avseendet att fiskerättigheterna kommer att hamna hos de effektivaste och mest 

lönsamma fiskeaktörerna.80 

(2) angående decentraliserat beslutsfattande finns svaret enligt författarna på två nivåer. 

På nivån för de individuella fiskeaktörerna är kvoterna privatägda och fritt överförbara upp till 

gränsen för hur mycket som en fiskeaktör tillåts äga av fiskerättigheterna. Mekanismen är 

decentraliserad och rättigheten att fiska bestäms på kvotmarknaden där kvotpriset ger incita-

ment till att skapa effektivitet. Decentraliseringen minskar dock högre upp i beslutsfattandet, 

detta eftersom TAC-nivån bestäms av en central myndighet. Då beslutsfattandet sköts centralt 

är det viktigt att alla intressenter får möjlighet att påverka beslutsprocessen som leder fram till 

TAC-nivån.81   

(3) systemet fångar till viss del upp de olika värden som är associerade med fisket och be-

varandet av fiskebeståndet. Det är, enligt författarna, i denna dimension som rättighetsbaserad 

fiskeförvaltning är som mest utsatt då den i hög utsträckning kan påverkas av politik som kan 

hota mekanismernas stabilitet. De ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som upp-

står när kvotmarknader skapas blir här politiskt omtvistade. Systemet har enligt författarna 

svårigheter med att fånga upp de värden som är förknippade med det icke-kommersiella fis-

ket, vilket gör det problematiskt att jämföra det med det kommersiella fisket.82  

 

Chu (2009) skriver i sin artikel Thirty years later: the global growth of ITQs and their influ-

ence on stock status in marine fisheries om ITQ-system, dess effektivitet och hur dessa sy-

stem påverkar storleken på förvaltade bestånd. Idag förvaltas cirka 10 % av de totala marina 

fångsterna genom någon form av ITQ-system. Systemet är, enligt Chu, omdebatterat och om 

det är ett effektivt och hållbart system råder det delade meningar. Dess fördelar är att det för-

hindrar kapplöpningen till fisken, förbättrar fiskeflottans effektivitet och förhindrar överut-

nyttjande av den förvaltade fiskeresursen. Nackdelarna rör problematiken som uppstår vid den 

                                                 
80 Batstone & Sharpe, 1999, s. 189. 
81 Batstone & Sharpe, 1999, s. 189. 
82 Batstone & Sharpe, 1999, s. 186-187 och 189.  
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initiala fördelning av kvoterna, den kvotkoncentration som har en tendens att uppstå samt de 

socioekonomiska effekter som uppstår hos fiskeaktörerna och i kustlandskapen.83  

Chu utvärderar i sin artikel hur ITQ-system har påverkat beståndsstorleken på 20 olika 

förvaltade bestånd. Undersökningen visar att biomassan ökade i 12 av 20 bestånd efter att ITQ 

introducerats. Chu pekar på att mekanismerna bakom dessa positiva förändringar har varit att 

överkapaciteten inom fiskeflottan har minskat, kapplöpningen till fisken har minskat och be-

ståndens fångstresistens har ökat. De sex bestånd som minskade efter att ITQ infördes indike-

rar att den totala tillåtna fångsten varit för hög eller att det förvaltade beståndets fångstresi-

stens varit för låg. Detta visar på komplexiteten med att förvalta dynamiska resurser i en för-

änderlig miljö. Ett exempel där fiskeresursen inte har återhämtat sig är den nordatlantiska 

torsken som på grund av ett för hårt fiske har drabbats av en ökad naturlig dödlighet, minskad 

biomassa och minskade rekryteringstakter. Om inte den totala tillåtna fångsten sänks avsevärt 

eller fiskestopp införs är ITQ-systemets effekter i dessa fall i princip verkningslösa.84   

Biomassan i 11 av de 20 undersökta bestånden uppnådde sina högsta nivåer innan ITQ in-

troducerades. Det leder spontant till slutsatsen att ITQ i dessa fall varit en misslyckad åtgärd 

men Chu pekar på att minskningen i bestånden har avtagit med 62 % efter det att ITQ intro-

ducerades. ITQ-system har i dessa fall bidragit till att beståndsminskningen har avtagit. Chu 

påpekar även att variationen mellan olika fiskebestånd är stor och att det är många andra fak-

torer som påverkar utvecklingen.85   

Chus slutsats blir att i 12 av de 20 undersökta fallen har biomassan ökat, vilket beror på 

ITQ:s positiva inverkan. Men i exempel där fiskebestånden från början har varit för dåligt 

förvaltade kan inte ITQ förändra situationen. Då krävs enligt Chu mer omfattande åtgärder.86  

 

Costello et al. (2008) skriver i sin artikel Can catch shares prevent fisheries collapse? om 

system som ger fiskeaktörer unika rättigheter till fisken kan bidra till att undvika fiskekollap-

ser. I artikeln visas det på att genom att ge fiskeaktörer säkra rättigheter till att landa en viss 

mängd fisk skapas incitament att långsiktigt förvalta bestånden. Detta har visat sig skapa sig-

nifikanta förbättringar, både biologiskt och ekonomiskt. De undersökningar som hittills har 

genomförts är framförallt fall- eller regionbegränsade, vilket inspirerade författarna till att 

studera 11 135 fisken runt om på jorden. Författarna fann ett starkt samband där det under 

2003 var hälften så många ITQ-förvaltade fiskebestånd som kollapsade som icke ITQ-

                                                 
83 Chu, 2009, s. 218-223.  
84 Chu, 2009, s. 225-226.   
85 Chu, 2009, s. 225-226.  
86 Chu, 2009, s. 227.  
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förvaltade. Författarna påpekar att resultatet antagligen underskattar ITQ-systems fulla kapa-

citet eftersom systemen fortfarande är unga och lider av ”barnsjukdomar”. Resultatet av för-

fattarnas analys indikerar att väldesignade ITQ-system förebygger att de förvaltade fiskebe-

stånden kollapsar.87   

Författarna sammanfattar analysen med att konstatera att ITQ-förvaltade fiskebestånd 

överlag presterar bättre och är hållbarare än fiskebestånd som förvaltas med andra metoder. 

Att byta till ITQ-förvaltning minskar risken att det aktuella beståndet kollapsar och varje yt-

terligare år som sker med ITQ-förvaltning innebär ett steg bort från den kollapstrend som 

finns bland bestånd som inte förvaltas med ITQ-system.88  

 

Arnason (1990) skriver i sin artikel Minimum Information Management in fisheries att det 

finns en rad olika styrmedel som kan användas för att komma till rätta med den problematik 

som uppstår vid överutnyttjande av marina resurser. Dessa är till exempel skatter, individuella 

kvoter och tekniska begränsningar. Eftersom förvaltningen ofta blir kostsam är det av betydel-

se att systemen uppfyller vissa sociala och ekonomiska krav. Ett av dessa krav är att styrmed-

let bör vara ekonomiskt effektivt. Då det krävs mycket information för att komma fram till en 

effektiv skatt på fiske och då tekniska regleringar lägger stora kostnader på fiskeaktörerna 

visar Arnason att ITQ-system här har en fördel.89 Ett ITQ-system kommer runt informations-

problemet på ett relativt smidigt sätt. Förutsatt att kvotmarknaden som uppstår fungerar kom-

mer den totala tillåtna fångsten att fångas på ett effektivt sätt utan en allt för stor inblandning 

från utomstående aktörer samtidigt som förvaltningen blir mindre kostsam än med andra för-

valtningssystem.90 Heal och Schlenker (2008) påpekar i sin artikel Sustainable fisheries att ett 

ITQ-system fungerar bäst när det upprättas inom ett land. När flera länder ska enas om ett 

gemensamt system kompliceras situationen och det krävs fungerande institutioner för att kun-

na framkalla lösningar.91  

 
Branch (2009) understryker i sin artikel How do individual transferable quotas affect marine 

ecosystems? att ITQ-system har betydande positiva ekonomiska effekter. Rättighetsbaserade 

system förhindrar överkapitalisering i fiskebranschen, förbättrar den ekonomiska effektivite-

ten och skapar ökade vinster för fiskeaktörerna. ITQ-system har visat sig synnerligen effekti-

va när det kommer till att begränsa den jakt på fisken som är vanligt förekommande i fisken 
                                                 
87 Costello et al., 2008, s. 1678-1680.  
88 Costello et al., 2008, s. 1678-1680.  
89 Arnason, 1990, s. 630-631. 
90 Arnason, 1990, s. 649.   
91 Heal & Schlenker, 2008.  
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som inte förvaltas med ITQ-system. Detta eftersom varje fiskeaktör har en individuell fiske-

rättighet och inte behöver konkurrera med andra fiskeaktörer. Systemets sociala effekter är 

däremot mer omdebatterade och framför allt huruvida om det är rättvist och jämställt. Vins-

terna som uppstår vid införandet av ett ITQ-system tillfaller främst de fiskeaktörer som är 

aktiva i nuläget. Framtida fiskeaktörer måste köpa in sig på marknaden för att få rättigheten 

att bedriva fiske, vilket kan ses som en orättvisa mellan fiskeaktörer i dagsläget och framti-

den.92  

Branch redogör för en del av de ekologiska effekter som ITQ-system genererar. För att 

maximera sina årliga inkomster och värdet på fiskerättigheten antas fiskeaktörerna vilja verka 

för att upprätthålla en långsiktig lönsamhet i branschen. Detta sker genom att försäkra sig om 

att den totala tillåtna fångsten sätts till en hållbar nivå och genom att begränsa fiskedödlighe-

ten till den fastslagna TAC-nivån.93  

Branch sammanfattar i artikeln att de ekologiska effekterna överlag är positiva, förutsatt 

att TAC bestäms utifrån en försiktighetsprincip och följs strikt. Dock är effekterna på andra 

arter och ekosystem än de som primärt förvaltas av ITQ-system blandade eller okända. ITQ-

system uppmuntrar till ökad delaktighet i förvaltningen av fiskeresursen eftersom beståndets 

storlek har direkt påverkan på värdet på fiskerättigheten. För många arter maximeras värdet 

på fiskerättigheten när det råder stora bestånd och fångsterna är mindre än den maximalt håll-

bara fångsten. Som en konsekvens kan kvotinnehavare förespråka lägre totala fångstnivåer för 

att öka hållbarheten och på så sätt de framtida vinsterna.94  

I de fall som ITQ inte har fungerat tillfredsställande beror det enligt Branch på att TAC-

nivån har satts för högt eller att det har saknats fungerande strukturer som förhindrat att TAC-

nivån har överskridits. Eftersom fiskedödligheten bör ligga nära TAC-nivån är illegalt fiske 

och utkast av oönskad fisk problem som Branch har identifierat.95   

Slutsatsen av artikeln blir att det kan förväntas att ITQ-förvaltade fiskebestånd förbättrar 

det ekologiska läget. Dock krävs det att ITQ-systemet bygger på en korrekt TAC-nivå och att 

den efterföljs av branschens fiskeaktörer. De negativa effekter som uppstår kan oftast åtgärdas 

eller undvikas genom att justera i systemet. En intressant iakttagelse från Branch är att han 

betonar att delaktigheten från fiskeaktörerna ökar. Detta förklarar Branch med att då fiskeak-

törerna får ökade incitament till att vårda bestånden ökar deras delaktighet i förvaltningen.96    

                                                 
92 Branch, 2009, s. 40.  
93 Branch, 2009, s. 42.  
94 Branch, 2009, s. 40-43.  
95 Branch, 2009, s. 40-43.  
96 Branch, 2009, s. 52. 
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Forskningen på området indikerar att ITQ-system har betydande fördelar som skulle kunna ge 

positiva och långsiktigt hållbara effekter för Östersjötorsken. Enligt de ovan redovisade 

forskningsartiklarna träder en tydlig bild fram där ITQ skapar en god möjlighet för fiskeaktö-

rerna att förvalta bestånden på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. En grundförutsätt-

ning för att ett ITQ-system ska få önskvärd effekt är att de totala fångstnivåerna ligger på en 

hållbar nivå. Om de inte gör det spelar det ingen roll hur pass väldesignat ITQ-systemet är, 

vilket både Chu och Branch visar i sina artiklar. Fiskebeståndet behöver vara på en hållbar 

nivå annars krävs fiskestopp och att det aktuella fiskebeståndet får tid att biologiskt återhämta 

sig. Vidare krävs politiska strukturer som möjliggör inrättandet av systemet och att fiskedöd-

ligheten ligger så pass nära TAC som möjligt. Handeln med fiskerättigheterna som uppstår 

leder till en kostnadseffektiv lösning och ger fiskeaktörerna incitament till att vårda bestånden 

på ett hållbarare sätt än tidigare.  

 

4.2 EU ETS 
 

Europeiska unionens utsläppshandelssystem (EU ETS) är världens första storskaliga handels-

system för växthusgaser och inrättades i januari 2005 för att EU ska klara sina klimatåtagan-

den i Kyotoavtalet. Systemet omfattar cirka 12 000 anläggningar inom industri- och energi-

produktion och har som målsättning att på ett kostnadseffektivt sätt reducera unionens totala 

koldioxidutsläpp. Framför allt berörs energiintensiv industri och energiproduktion av syste-

met, men på sikt ska även transportsektorn inkluderas.97  

Systemet fungerar genom att varje lands nationella myndighet utfärdar ett antal utsläpps-

rätter som sedan delas ut fritt eller säljs till marknadens aktörer. De anläggningar eller företag 

som omfattas av systemet ska efter vissa förutsättningar ansöka om att tilldelas utsläppsrätter. 

Varje land får ett visst antal utsläppsrätter som sedan fördelas ut på de nationella aktörer som 

har lämnat in ansökan om att tilldelas utsläppsrätter. Aktörerna ska varje år rapportera sina 

utsläpp och om de faktiska utsläppen överskrider vad aktören enligt sina tilldelade utsläpps-

rätter har rätt att släppa ut så bötfälls denne. Istället för att automatiskt bötfällas ges aktörerna 

innan avrapporteringen till myndigheten möjligheten att köpa eller sälja utsläppsrätter efter 

behov. Om aktören har utsläppsrätter som denne ej har behov av kan dessa säljas, men om 

istället aktören har behov av flera utsläppsrätter kan dessa köpas på marknaden och aktören 

slipper böter. Genom att utbud och efterfrågan får verka på marknaden kommer ett pris på 

                                                 
97 Naturvårdsverket, 2009-10-08.  
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utsläppsrätterna att uppstå, det vill säga att ett pris på koldioxidutsläpp skapas. Den handel 

som uppstår och det pris som träder fram ger aktörerna incitament att minska sina utsläpp, 

förbättra sin teknik och effektivisera sin verksamhet. 98  

 

Den första handelsperioden varade från januari 2005 till december 2007 och anses vara mind-

re lyckad. 15 medlemsländer deltog och 362 miljoner ton CO² handlades till ett marknadsvär-

de på 7.2 miljarder euro. Priset för ett ton CO² nådde sin högsta notering i april 2006 då det 

kostade 30 euro att släppa ut ett ton CO², i maj samma år hade dock priset rasat och ett ton 

CO² kostade 10 euro. En av anledningarna till att den första handelsperioden inte lyckades 

fullt ut berodde bland annat på ”barnsjukdomar” som visade sig i att det fanns för mycket 

utsläppsrätter på marknaden i förhållande till vad som efterfrågades. Överskottet medförde att 

det inte rådde någon knapphet på utsläppsrätterna, vilket resulterade i ett missvisande mark-

nadspris.99 En viktig implikation av systemet är att det inte längre är gratis att släppa ut koldi-

oxid. Kostnaden som uppstår för utsläppsrätterna eller det pris som utsläppsrätten är värd på 

marknaden är vad det kostar att släppa ut. Ett incitament för marknadens aktörer att minska 

sina utsläpp har skapats.100  

Under den andra handelsperioden, januari 2008 till december 2012, är förhoppningarna att 

vissa av dessa problem ska vara åtgärdade och antalet anläggningar som finns med i systemet 

har även utökats för att ytterligare minska unionens totala utsläpp av koldioxid.101  

Tanken med systemet är god men som den första perioden visar finns en rad problem. 

Under den första perioden sattes de totala utsläppsnivåerna för högt vilket innebar att det 

fanns för mycket utsläppsrätter på marknaden. Följaktligen speglade det pris som kom att 

uppstå på marknaden inte det verkliga priset. En annan problematisk punkt är hur tilldelning-

en av utsläppsrätterna ska skötas. Det har flitigt diskuterats vilka aktörer som ska tilldelas 

utsläppsrätter och efter vilka grunder de ska bli tilldelade dem. Vidare är det diskuterbart om 

utsläppsrätterna ska vara gratis, säljas till ett fast pris eller om de ska auktioneras ut. Vid gra-

tis tilldelning, som det har varit i det inledande skedet, har aktörerna tilldelats utsläppsrätterna 

utan att ha behövt betala för dem. Detta sänder en signal om att det i utgångsläget inte kostar 

att släppa ut, vilket kan tyckas vara missvisande. Ett system där aktörerna betalar för utsläpps-

                                                 
98 Eklund, 2009, s. 88-89.  
99 Eklund, 2009, s. 88-89. 
100 Brady & Waldo, 2008, s. 44-45.  
101 Eklund, 2009, s. 88-89. 
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rätterna förändrar den bilden och skapar även inkomster till systemet. På sikt är det logiska att 

de säljs på en marknad, de som omfattas av systemet tvingas då att köpa utsläppsrätter.102  

Eftersom varje land själva bestämmer tilldelningen till landets aktörer har det uppstått en 

form av snedvridande konkurrens. Detta då olika länder givit olika aktörer med liknande stor-

lek på utsläppen inom samma bransch olika mängder utsläppsrätter.103   

 

Lärdomar att dra från utsläppsrättssystemet är att den initiala tilldelningen är av yttersta vikt 

för att systemet ska fungera. Det krävs en central myndighet eller organisation som sköter 

tilldelningen och sätter de totala nivåerna. Vidare är det diskutabelt om utsläppsrätterna ska 

delas ut fritt, säljas till ett fast pris eller auktioneras ut. En viktig aspekt att se närmare på är 

ifall det ska vara varje land som sköter tilldelningen som det har varit i EU ETS eller om en 

central institution ska handha hela systemet. En positiv signal som EU ETS sänder är att det 

finns fungerande institutioner inom EU som kan komma att sköta ett ITQ-system för Östersjö-

torsken. 

 

 

Tillsammans skapar kapitlet om ITQ-system i verkligheten och EU ETS en bild av hur rättig-

hetsbaserade system kan fungera i praktiken. Den kunskapen som här har skapats används i 

kommande kapitel för att analysera hur möjligheterna för att skapa ett hållbart torskfiske i 

Östersjön med hjälp av ett rättighetsbaserat fiske ser ut.  

                                                 
102 Eklund, 2009, s. 88-89. 
103 Tietenberg & Lewis, 2009, s.430.  
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5 Analys – skapar ITQ hållbart torskfiske i Östersj ön?  

 

Målsättningen med förvaltningen av torsken i Östersjön är att skapa ett hållbart och långsik-

tigt fiske som tar det ekologiska perspektivet i beaktande samtidigt som det genererar lönsam-

het i fiskenäringen. I följande kapitel analyseras om individuella överförbara kvoter kan bidra 

till att nå detta mål. För att göra analysen överskådlig delas den upp i fyra delar som utifrån 

olika perspektiv belyser ITQ:s påverkan på torskfisket i Östersjön.   

 

5.1 Inom säkra biologiska gränser 
 

Som det inledande kapitlet visar är det en grundförutsättning för Östersjötorskens överlevnad 

att beståndet befinner sig inom säkra biologiska gränser. Sedan mitten på 1980-talet har be-

ståndet inte befunnit sig där under några längre perioder. De senaste årens positiva utveckling 

har dock brutit den tidigare negativa trenden. Förändringen tros huvudsakligen bero på en 

stark reproduktion mellan 2005 och 2007. Situationer med tillfälliga beståndsökningar har 

förkommit tidigare, bland annat i början på 1990-talet, men då förvaltades inte dessa ökningar 

på ett hållbart sätt, vilket återigen resulterade i att torskbeståndet minskade.  

För att uppnå hållbarhet i fisket krävs att de totala tillåtna fiskekvoterna för Östersjötors-

ken sätts på en nivå som på lång sikt inte minskar beståndsstorleken. Schaefers fiskerimodell 

understryker detta och visar att ett hållbart fiske enbart kan skapas om fiskeuttaget på lång sikt 

inte överskrider tillväxten i fiskebeståndet. Under större delen av de senaste 25-30 åren har 

nivån på de totala fångstkvoterna för Östersjötorsken inte motsvarat detta kriterium. Om 

kvotnivåerna fortsätter att överskrida vad som på lång sikt är biologiskt hållbart kommer infö-

randet av ett ITQ-system inte att innebära någon förändring, varken för Östersjötorsken eller 

för fiskeaktörerna. Om däremot kvotnivåerna anpassas efter de verkliga biologiska förhållan-

den som råder finns goda förutsättningar för att ett ITQ-system ska kunna få önskad effekt. En 

komplicerande faktor är dock att det rapporterade fiskeuttaget enbart utgör en del av den tota-

la fiskedödligheten. Därutöver tillkommer bland annat illegalt fiske och utkast av fisk som 

medför att den totala fiskedödligheten är högre än vad de officiella rapporterna indikerar.  

Beslutsfattarna i EU, som fastställer de totala kvotnivåerna för torsken, har stor inverkan 

på situationen och det krävs att de i större utsträckning än tidigare lyssnar på ICES rekom-

mendationer. Detta har de nu gjort och under den senaste kvotplaneringen överskreds inte 
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ICES rekommendationer. De nya förvaltningsplanerna som införts på EU-nivå betonar vikten 

av att en ekosystembaserad utgångspunkt ska styra utformningen av fiskeripolitiken, vilket 

lovar gott då det i högre utsträckning än tidigare borde sätta Östersjötorskens biologiska förut-

sättningar i fokus.   

 

Rent beståndsmässigt ser det således ljusare ut för Östersjötorsken än vad det gjort på många 

år. Beståndet är på uppgång och har, om det inte återigen utsätts för ett för hårt fisketryck, 

goda möjligheter att växa till sig.  

 

5.2 ITQ förändrar fiskeaktörernas agerande 
 

Miljöekonomisk teori implicerar att när det råder väldefinierade äganderätter till fisket kom-

mer det som är effektivt ur ett rent ekonomiskt perspektiv att sammanfalla med vad som är 

hållbart utifrån ett rent biologiskt perspektiv (se figur 3 i teorikapitlet). Detta innebär att fiske-

aktörernas totala fiske kommer vara på en nivå som ligger under den maximala hållbara av-

kastningspopulationen.  

I Östersjön karaktäriseras dock torskfisket av bristen på väldefinierade rättigheter. Istället 

råder, som det konstaterades tidigare i uppsatsen, en form av det reglerade tillträdets tragedi. 

För att bedriva torskfiske i Östersjön krävs tillstånd i form av fiskelicens och det faktiska fis-

ket är därefter omgärdat av diverse regler och begränsningar. Utöver detta tillkommer subven-

tioner och bidrag som ytterligare komplicerar situationen. Den icke-exkluderbarhet och rivali-

tet som finns mellan fiskeaktörerna i Östersjön skapar en jakt på fisken; det gäller att fiska 

upp den totala kvoten så fort som möjligt, annars gör en annan fiskeaktör det. Fiskeaktörerna 

väljer i den här situationen att fiska tills den genomsnittliga nyttan motsvarar genomsnitts-

kostnaden/marginalkostnaden (motsvarande Ec i figur 3). Ett fiskeuttag som inte är långsiktigt 

hållbart uppstår eftersom fiskeuttaget är större än tillväxten i beståndet och även större än den 

maximala hållbara avkastningspopulationen. Beteendet skapar samtida och framtida externa 

kostnader som visar sig i form av ett sviktande torskbestånd, överkapitalisering och dålig lön-

samhet för fiskeaktörerna i Östersjön. 

Genom skapandet av väldefinierade rättigheter till fisket kan situationen i Östersjön för-

ändras och en större långsiktighet kan skapas i branschen. När fiskeaktörerna tillskrivs välde-

finierade, individuella och överförbara fiskerättigheter skapas drivkrafter som tidigare lyst 

med sin frånvaro. Fiskeaktörerna förändrar sitt fiskebeteende och fiskar till den nivå där mar-
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ginalnyttan möter marginalkostnaden/genomsnittskostnaden (som motsvaras av Ee i figur 3). 

Denna fiskenivå ger, tillskillnad från den tidigare situationen, upphov till att vinsterna i bran-

schen maximeras och att fiskeuttaget hamnar på en nivå som är under den maximala hållbara 

avkastningspopulationen.  

 

5.3 Effekter – ekologiska och ekonomiska 
 

De ekonomiska drivkrafterna som tillåts verka när ett ITQ-system introduceras gör att vins-

terna för fiskeaktörerna maximeras vid en nivå som ligger under det maximalt hållbara fiske-

uttaget. Detta leder till att överkapaciteten i fiskenäringen minskar, att fiskeaktörernas lön-

samhet ökar och att fiskebranschen blir effektivare.  

När fiskeaktörerna får individuella äganderätter till fisket skapas incitament till att vårda 

torskbeståndet då de på ett annat sätt än tidigare kan se vinster av det i framtiden. Detta efter-

som ett större torskbestånd leder till ett högre värde på fiskerättigheterna, vilket ökar värdet 

för fiskeaktörerna. Grundproblematiken försvinner och förutsättningar för ett hållbart fiske 

skapas.  

De forskningsartiklar som presenterades i uppsatsen pekade alla på att ITQ-system har 

dessa effekter och Arnason visade i sin artikel på att ITQ-system är en kostnadseffektiv lös-

ning på utfiskningsproblematiken eftersom det ger marknaden förutsättningen att allokera 

resurserna till de fiskeaktörer som har mest nytta av dem. När fiskerättigheterna är överförba-

ra kommer det att uppstår en handel mellan marknadens aktörer. De fiskeaktörer som finner 

det lönsamt och är effektiva kommer att fortsätta sin verksamhet och köpa fiskerättigheter 

från de aktörer som inte finner det lönsamt och istället bestämmer sig för att avsluta sin verk-

samhet. Värdet på fiskerättigheterna kommer att öka om torskbeståndet ökar. Kopplingen 

mellan värdet på fiskerättigheterna och torskbeståndets storlek är viktig att belysa då den ska-

par betydande incitament för fiskeaktörerna att verka för ett stort torskbestånd. Batstone och 

Sharpe belyser i sin artikel denna implikation då de understryker att marknadsvärdet på fiske-

rättigheter sänder en signal om dess ekologiska och ekonomiska värde. Detta är en stor fördel 

då fiskeresursen prissätts och kan jämföras med andra resurser som har ett fastslaget ekono-

miskt värde.   

Rent beståndsmässigt visar både Chu, Branch och Costello i sina artiklar att ITQ-

förvaltade fiskebestånd överlag mår bättre än fiskebestånd som förvaltas med andra system. 

Systemet har positiva effekter på beståndsstorleken och de ekonomiska drivkrafterna är gynn-
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samma för den ekologiska situationen. Genom att fiskeaktörerna mer direkt än tidigare kan 

påverka beståndsstorleken skapas incitament att långsiktigt verka för större bestånd. Alla tre 

artiklarna påpekar dock att ITQ inte kan vända en utveckling där fiskbeståndet är allt för ut-

satt, då krävs det ytterligare åtgärder.  

 

Negativa effekter som ITQ-system skapar innefattar att en geografisk och ekonomisk kvot-

koncentration uppkommer. Den geografiska kvotkoncentrationen bidrar till att kustområden 

utarmas och att den regionala fiskenäringen kan slås ut medan den ekonomiska kvotkoncent-

rationen visar sig i form av att fiskeaktörerna blir färre men innehar större andelar av de totala 

kvoterna och får inflytande på marknaden för fiskerättigheterna. Flera av forskningsartiklarna 

betonar dessa effekter och menar att de går att motverka på olika sätt. Batstone och Sharpe 

visar i sin artikel på att olika intressen kan tas tillvara genom att skapa en kommersiell och en 

icke-kommersiell uppdelning av den totala kvoten. Nya Zeeland har här varit en förebild som 

lyckats med att ta olika intressen i beaktande. Hur de negativa effekterna ska bemötas är en 

mycket intressant och omdiskuterad fråga som till viss del tas upp i den avslutande diskussio-

nen.    

Det illegala fisket har alltid varit ett bekymmer i Östersjön och kommer inte att försvinna i 

och med inrättandet av ett ITQ-system. Det kan dock tänkas att de aktörer som fiskar, förut-

satt att de får tillgång till de fiskerättigheter som finns på marknaden, kommer att se ett större 

incitament i att vårda torskbeståndet på ett bättre sätt än tidigare och då minska sin andel av 

det illegala fisket. Detta eftersom fiskerättighetens värde minskar om det illegala fisket ökar, 

vilket i sin tur bör leda till en lägre social acceptans av illegalt fiske då det på ett mer direkt 

sätt än tidigare minskar värdet på torskfångsterna. Utöver att det illegala fisket måste förhind-

ras krävs även att utkast av fisk och att så kallad high-grading begränsas, annars är risken att 

den totala fiskedödligheten blir avsevärt högre än TAC-nivån.   

 

5.4 Lärdomar från EU ETS 
 

Jämförelsen med EU ETS ger en tydlig indikering på att det finns goda förutsättningar för att 

upprätta ett fungerande ITQ-system i Östersjöregionen. Huvuddelen av de institutioner som 

krävs för att sköta systemet finns redan etablerade, både på EU-nivå och på den nationella 

nivån. I flera av regionens länder har de nationella myndigheterna erfarenhet av att förvalta 

liknande system eftersom EU ETS redan har etablerats här.  
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I EU ETS sköts tilldelningen av utsläppsrätter genom att en total nivå på utsläppen fast-

ställs varefter rättigheterna fördelas ut på varje land som sedan nationellt fördelar utsläppsrät-

terna till landets aktörer. I Östersjötorskens fall skulle det innebära att de totala kvoterna be-

stäms via ICES, kommissionen och ministerrådet. Därefter får varje land en del av den totala 

kvoten som sedan genom varje lands myndighet fördelas ut på de nationella fiskeaktörerna.  

Ett alternativ till denna typ av organisering skulle kunna innebära att en central institution 

på EU-nivå sköter systemet. Varje fiskeaktör skulle då vända sig till denna institution och 

därmed skulle den nationella kvotfördelningen upphöra. Detta organisationssätt skulle innebä-

ra en större förändring mot hur det ser ut i dagsläget och är intressant i det avseendet att Ös-

tersjöregionen ses som en marknad och inte delas upp efter nationsgränser.  

 

Hur utsläppsrätterna har delats ut har varit en omdiskuterad punkt i EU ETS och kommer an-

tagligen att bli det i ett eventuellt ITQ-system för Östersjötorsken. Ska fiskerättigheterna delas 

ut gratis, säljas eller auktioneras ut? Vilket system som väljs sänder signaler om synen på fis-

keresursen och påverkar lönsamheten i systemet, både för fiskeaktörerna och för de institutio-

ner som organiserar det. Eftersom det är osäkert hur en introduktion av ett ITQ-system kom-

mer att lyckas kan det vara lämpligt att under en försöksperiod, som i EU ETS, dela ut fiske-

rättigheterna gratis. Detta för att ge fiskeaktörerna möjlighet att vänja sig vid förändringen 

och att skapa acceptans till det nya systemet. Däremot är det inte en långsiktig lösning. På sikt 

bör fiskerättigheterna auktioneras ut eller säljas till ett fast pris. Det är viktigt att fiskerättighe-

terna inte är gratis eftersom priset sänder en signal om värdet på torskfisket och eftersom in-

täkter från försäljning av fiskerättigheter kan gå till att finansiera fiskeförvaltningen och sköt-

seln av ITQ-systemet.  

De förhandlingar som idag förs om de totala kvoterna för Östersjötorsken har ibland varit 

problematiska, bland annat eftersom beslutsfattarna inte har tagit forskarnas råd i beaktande i 

tillräckligt hög utsträckning. Det kan ge en fingervisning om att det inte alltid är enkelt att 

förhandla fram mellanstatliga lösningar. Å andra sidan har det visat sig möjligt att förhandla 

fram fungerande lösningar på liknande områden, som EU ETS.  

Kvotfördelningen som kommer att ske länderna emellan bör skötas på samma sätt som de 

görs idag, vilket innebär att varje land som bedriver torskfiske i Östersjön får en del av den 

totala fastslagna fångstkvoten. Eftersom denna fördelning genomförs i dagsläget och har ge-

nomförts tidigare borde den inte vålla några direkta bekymmer. Däremot kan det bli mer 

komplicerat att fördela ut de nationella kvoterna till varje lands fiskeaktörer. Tidigare har den 

enda begränsningen för ett lands fiskeaktörer varit den nationella kvoten. När väl den natio-
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nella kvoten bestämts kan de fiskeaktörer med tillstånd fiska utan inbördes begränsningar. 

Med ett ITQ-system kommer istället varje fiskeaktör få en egen begränsning i form av fiske-

rättigheten som de innehar. Då det tidigare varit i princip fritt att fiska från landets kvot, förut-

satt att fiskeaktören har haft fiskelicens, blir det antagligen inte sämre än innan då Östersjöfis-

ket nu kommer att ske under mer kontrollerade former. Ett sätt att sköta fördelningen av fiske-

rättigheterna till de olika fiskeaktörerna är att göra det baserat på tidigare års landningar.  

När fiskerättigheterna fördelas till fiskeaktörerna nationellt kan det uppstå en viss sned-

vridning i konkurrens mellan fiskeaktörer med olika nationaliteter. Detta eftersom fiskeaktö-

rer med liknande storlek som verkar i olika länder kan få olika stora kvottilldelningar, vilket 

kan resultera i en konkurrensfördel för de fiskeaktörer som får en större kvottilldelning. Pro-

blemet kan till exempel förhindras med ett kvottak som begränsar hur mycket en enskild fis-

keaktör får inneha av de totala kvoterna.  

 

 

Analysen visar på ett tydligt sätt att både den miljöekonomiska teorin och de observerade 

forskningsartiklarna indikerar att ITQ-system kan ha betydande positiva effekter på torskfis-

ket i Östersjön. Genom att tillskriva fiskeaktörerna väldefinierade individuella och överförba-

ra fiskerättigheter skapas denna förändring. Systemet minskar överkapitaliseringen, ökar lön-

samheten och gör branschen effektivare, men skapar samtidigt sociala effekter i form av geo-

grafisk och ekonomisk kvotkoncentration. Beståndsmässigt visar både teorin och forsknings-

artiklarna att systemet skapar övervägande positiva effekter, framför allt eftersom det föränd-

rar fiskeaktörernas beteende till att bli mera långsiktigt. För beståndsstorleken är det dock 

viktigt att påpeka att ITQ-system är beroende av att den totala tillåtna fångstnivån överens-

stämmer med vad som är biologiskt hållbart, vilket får ses som en grundförutsättning för att 

ITQ-system ska kunna fungera tillfredsställande.  

Inblicken i EU ETS visar att det finns befintliga institutioner och att det är organisatoriskt 

genomförbart att implementera ett ITQ-system i Östersjöregionen. Jämförelsen med EU ETS 

belyser en rad praktiska problem som kan uppstå vid skapandet av ett rättighetsbaserat sy-

stem. Några av dessa problematiska aspekter är hur tilldelningen av fiskerättigheterna ska 

skötas och hur fiskerättigheterna ska fördelas på de nationella fiskeaktörerna. Ytterligare 

aspekter att beakta är hur de sociala effekter som förväntas uppstå ska bemötas. Dock visar 

analysen att de flesta av de förväntade problemen kan åtgärdas med genomtänkt design av 

systemet och att nackdelarna inte överväger de positiva effekter som ITQ-system har på fis-

kebeståndet och på fiskeaktörernas lönsamhet.  
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6 Konklusion 
 

Individuella överförbara kvoter kan i framtiden komma att bli en betydelsefull beståndsdel i 

skapandet av ett hållbart torskfiske i Östersjön. Uppsatsen har resulterat i insikten att ITQ-

system skapar drivkrafter och incitament hos fiskeaktörerna som gör det fördelaktigt att lång-

siktigt vårda torskbeståndet i Östersjön. Genom att tillskriva fiskeaktörerna individuella och 

överförbara rättigheter till att fiska upp en viss mängd fisk kommer det som är företagseko-

nomiskt lönsamt, i högre grad än tidigare, att sammanfalla med vad som är samhällsekono-

miskt lönsamt. Fiskeaktörens enskilda beslut om på vilken nivå som denne ska fiska kommer 

att hamna på en nivå som ligger under den maximala hållbara avkastningspopulationen.  

Resultatet blir en kapacitetsminskning i fiskeflottan, ökad lönsamhet för fiskeaktörerna 

och att fiskebranschen blir effektivare. Den handel med fiskerättigheterna som uppstår skapar 

ytterligare incitament för fiskeaktörerna att verka för att torskbeståndet befinner sig på en 

hållbar nivå. Beståndsmässigt visar både teorin och forskningsartiklarna att systemet skapar 

övervägande positiva effekter, vilket implicerar att torskbeståndet gynnas av ett ITQ-system. 

Jämförelsen med EU ETS visar att det finns befintliga institutioner och att det är organisato-

riskt genomförbart att implementera ett ITQ-system i Östersjöregionen. Vidare visar jämförel-

sen på en rad praktiska frågor som det är viktigt att ta i beaktande för att systemet ska bli 

framgångsrikt.  

 

Förutsatt att det illegala fisket hålls tillbaka och att de totala tillåtna kvoterna sätts på en nivå 

som ger torskbeståndet möjlighet att hålla sig inom säkra biologiska gränser kommer ITQ att 

bidra till att skapa långsiktighet i torskfisket i Östersjön. Dock kan inte ITQ på egen hand 

skapa ett hållbart torskfiske utan får framför allt ses som en avgörande komponent i skapandet 

av ett hållbart torskfiske i Östersjön.  
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7 Avslutande diskussion 
 

Vid upprättande av ett ITQ-system kommer onekligen en del sociala effekter i form av eko-

nomisk och geografisk kvotkoncentration att uppstå. Hur pass omfattande dessa effekter skul-

le bli i Östersjöregionen är svårt att på förhand spekulera i. Dock är det troligt att dessa effek-

ter kommer att uppstå även här eftersom de har gjort det i många andra ITQ-förvaltade fiske-

bestånd. För att ta tillvara på olika intressen går det, som tidigare har konstaterats, att dela upp 

kvoterna i kommersiella och icke-kommersiella delar. Om det finns en vilja från politiskt håll 

att påverka utvecklingen i frågan så får det främst anses vara en nationell fråga att lösa.  

Samtidigt som det är vanskligt med allt för stor politisk inblandning i ITQ-system är det 

viktigt att de mindre fiskeaktörerna ges möjlighet att fortsätta sin verksamhet om det är vad de 

vill. Detta eftersom ett levande kustsamhälle är betydelsefullt utifrån flera aspekter och de 

mindre fiskeaktörerna har en regional betydelse som de större fiskeaktörerna har svårt att fyl-

la. Det optimala vore en marknad som tar hänsyn till och har utrymme för både större och 

mindre fiskeaktörer och där till exempel ett kvottak fastställer den maximala mängden fiske-

rättigheter som en fiskeaktör får inneha.  

Ovanstående problematik är ett intressant område att ägna framtida studier åt. Att fördjupa 

sig i hur ett rättighetsbaserat system som tar hänsyn till både mindre och större aktörer skulle 

kunna fungera. Då framför allt hur kommersiella och icke-kommersiella kvotuppdelningar 

fungerar och hur ett sådant system kan förhindra den sociala utslagning som förekommer i 

många ITQ-förvaltade fiskebranscher.  

 

En annan diskussionspunkt av mer filosofisk karaktär är om det är möjligt eller acceptabelt att 

ge bort rättigheterna till fisken i havet. Fisken är i grund och botten (!) allas gemensamma 

resurs som det kan tyckas vara kontroversiellt att fördela ut som privat ägande för enskilda 

fiskeaktörer. För att det ska anses legitimt bör rättigheten att fiska värderas grundligt och där-

efter bör värdet på fiskeresursen avspeglas i vad det kostar att förvärva fiskerättigheterna. För 

att få igång ett eventuellt ITQ-system kan det i ett inledande skede vara acceptabelt att dela ut 

fiskerättigheterna gratis, men därefter bör fiskeaktörerna betala för att få rättigheten att fiska. 

Även om det utifrån denna aspekt är kontroversiellt med rättighetsbaserade system är alterna-

tivet inte särskilt attraktivt. Detta eftersom alternativet är att situationen fortsätter som det har 

varit tidigare; med låg lönsamhet i fiskebranschen, dålig effektivitet, överfiske och hårt ansat-

ta fiskebestånd, vilket ITQ-system har visat sig vara ett effektivt medel mot.   
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