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ÖVERSÄTTNING

JSM, Remiss om utkasten; lagen om kvotsystemet för kommersiellt fiske och
förändring av regeringens förordning (591/01.01/2018)
GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE
Den finsk-svenska gränsälvskommissionen tackar för remissen. Begäran om yttrande
har framförts till kommissionen på finska.
Termer för fiskeområdena behöver förtydliggöras
Kommissionen konstaterar om remissmaterialet att i förordningsförslag (artikel 14) bör
definiera termen "älvområde" såsom "terminalområden" i byggda älvar som hänvisas
till i förslaget, och där huvudsakligen Kemijoki och Iijoki älvar. I detta avseende bör
förslaget kompletteras med definitioner av älvområdet, terminalområdet, och kusten
samt med klargörande om tillämpningen av den finska fiskekvoten i dessa olika
regioner. Nämnda områden bör presenteras i förordningen med illustrativa kartor.
Gränsälvskommissionen anser att terminalfisket efter lax ska ingå i den nationella
laxkvoten såsom fisket i havsområdet längs kusten.
Torneälven, gränsälvsöverenskommelse och dess fiskestadga
I förordningsutkastet syns inte hur det är kopplat till förhandlingarna mellan Finland
och Sverige om fiskestadgan i Torneälven.
Kommissionen åsikt är att i förordningen det borde finnas en hänvisning till
fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland som omfattar
Torneälven internationella vattendistrikt som skiljer sig från de övriga älvar vid
Östersjön som avses i förslaget och vilka omfattas av Finlands nationella
fiskeförvaltning.
Kommissionen anser att om med förslaget till förordning om kommersiellt fiske skulle i
framtiden tillämpas även i Torneälven borde gränsälvsöverenskommelsens
samarbetsförpliktelse följas.

Postadress i Sverige:
Postiosoite Suomessa:
Telefon/Puhelin:
E-mail:

Box 125, SE-953 23 HAPARANDA
PL 2, FI-95401 TORNIO
int. +46 (0) 922-616 80
info@fsgk.se, info@srrjk.fi

Kansli/Kanslia: Storgatan 92A, Haparanda, Sverige
Haaparanta, Ruotsi
Internet:

www.fsgk.se www.srrjk.fi

Kommissionen anser att i princip är förslaget om reglerna inom kommersiellt fiske bra
och det klargör situationen i tillsyn av den nationella laxkvoten och fångstens märkning
i ”älvområdet”, som skulle i stort sätt motsvara regelverket om laxfångsterna i
havsfiske. (artikel 14 i förslaget).
Som sagt i yttrandet ovan behöver de termer som avses i förordningen om olika
fiskeområden förtydliggöra och notera gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland
och Sverige samt Torneälvens fiskestadga i detta sammahang.
Skyldigheter och påföljder för bristande efterlevnad för innehavaren av
fiskarspecifik fiskekvot, 29 §: ytterligare bestämmelser för överskridande av
kvoten
Gränsälvskommissionen anser att förslaget att överskrida de nationella fiskekvoterna
är inte i linje med försiktighetsprincipen. Gränsälvskommissionen anser att
mekanismen bör inte tas i bruk.
Informationsförfrågan till Jord- och skogsbruksministeriet
Kommissionen ber jord- och skogsbruksministeriet utan dröjsmål redovisa årliga
uppgifter på laxfisket, som enligt förordningsutkastets ordval eventuellt är inte / har inte
varit en del av den finska nationella laxkvoten i Kemijokiälvens älveller
terminalområde, under 2000- och 2010-talet samt hur fisket efter lax har skett
tidsmässigt under fiskesäsongen.
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