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Fiskeetik 1 
 

Är det fel att rycka fast en stålkrok i munnen på en fisk? 
 
 
Det framhålls ofta som djurplågeri att fiska i och med att man lurar fisken att bita i en stålkrok 
som man rycker fast i munnen och sedan drar i. Det är väl oproblematiskt att inse att fisken 
knappast blir gladare av det, men hur mycket ledsnare blir den? Det finns nog inga mätningar 
som visar fiskens smärta, förmodligen därför att det är svårt att mäta. Djurvännerna menar att 
man skule förstå om man själv utsatte sig för samma behandling. Det krävs inte mycket fantasi 
för att inse att det vore synnerligen smärtsamt. Men då ska man besinna att människor inte är 
fiskar och vice versa. Alltså skulle ett sådant experiment inte säga särskilt mycket. 
 Istället får vi jämföra denna för fisken onaturliga situation med en naturlig situation. De 
flesta rovfiskar äter abborre. När en abborre blir attackerad spärrar den ut ryggfenorna. Dessa är 
minst lika vassa som fiskekrokar och tränger in i rovfiskmunnens mjukdelar minst lika effektivt 
som en fiskekrok. Det är således ingen större skillnad för rovfisken att hugga i en vobbler eller i 
en abborre, gös eller gärs. Så antingen innebär det ett obeskrivligt lidande för rovfisken att äta sig 
mätt, eller så är det inte så farligt att få en fiskekrok i gapet. Det är en ännu hemskare tanke att 
det skulle vara förknippat med oerhörda plågor att inta sitt dagliga bröd, än att det skulle vara 
plågsamt att hugga på en fiskares krok. Dessutom vore det helt stick i stäv med evolutionsläran 
att tänka sig att en fisk inte kan äta utan hemska smärtor.  
 Slutsatsen blir ofrånkomligen att det inte är djurplågeri att fästa en krok i munnen på en fisk. 
 


