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2017/18:177 Smörbult utanför Muskö
Den svartmunnade smörbulten sprider sig just nu i Europa. Fisken har,
troligtvis genom barlastvatten, dykt upp i bland annat Blekinge och Göteborg
under 2010. Sju år senare breder fisken ut sig runt Gotland, dit den gissningsvis
kan ha kommit genom att ägg klibbat fast vid fartygsskrov.
Den svartmunnade smörbulten är förvisso en ätbar matfisk, men den är
problematisk då den är en invasiv art i Sverige. Fisken har goda förutsättningar
att tränga undan Östersjöns egna arter eftersom den klarar alla sorters vatten
(salt, sött och bräckt) samt temperaturer mellan 0 och 30 grader Celsius. Våra
”egna” arter i Östersjön kräver mer specifika miljöer och är därför mer sårbara
när habitat och förutsättningar förändras.
Flera experter menar nu att arten inte kommer att gå att stoppa eftersom
fullgoda metoder saknas. En explosionsartad utbredning runt Gotland, bara de
senaste åren, kan inte mötas enbart genom ökat fiske, menar experterna. När
SLU Aqua nyligen provfiskade utanför Muskö i Nynäshamnsområdet såg man
en liknande utveckling. År 2013 resulterade provfisket i att man fångade en
svartmunnad smörbult. I år fångades totalt 1 835 stycken.
Regeringen har prioriterat arbetet med att stävja och motverka smörbultens
utbredning. Ansvariga myndigheter arbetar bland annat med ett nationellt
hanteringsprogram för den svartmunnade smörbulten. Nyligen trädde också
barlastkonventionen, som ligger under FN:s internationella sjöfartsorgan IMO,
i kraft, vilket har potentialen att stoppa utbredningen till nya områden i vårt
innanhav Östersjön.
Med anledning av det ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:
Hur kommer ministern och regeringen att fortsätta sitt arbete med att motverka
den svartmunnade smörbulten på nationell och internationell nivå efter att
barlastkonventionen har trätt i kraft?
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