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Remiss 1507/04.04.03.01/2019 Jord- och skogsbruksministeriet, Torne älvs fiskestadga 2020
FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE ANGÅENDE JORD- OCH
SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I FISKESTADGAN FÖR
ÅR 2020
Finsk-svenska gränsälvskommissionen har redan i sitt yttrande den 16 december 2019 tagit
fram omgående sina synpunkter till förändringar som behövs Torneälvens fiskestadga när det
gäller laxens lekvandring.
Kommissionen vill påpeka att all fiske som kan skada laxar i sin lekvandring ska begränsas så
väl som är möjligt. På så sätt kan man minimera laxsjukdomar såsom svampangrepp på
huden och motsvarande hudsjukdomar. Därför bifaller kommissionen ministeriets förslag att
förbjuda separata kastsänken i spinnflugafiske i hela älvsområdet. I samband med detta skulle
vara vettigt att även begränsa kastsänkens vikt till 30 gram så att man inte kan använda dem
som ersättare till tyngd.
Ministeriet föreslår, att när man fiskar med fasta redskap i havsområden följande:”När det
nationella eller för ett visst havsområde eller för en enskild aktör tillskriven kvot är uppfylld ska
fiskhuset i fast redskap som används för att fiska efter andra arter än lax vittjas minst en gång
per dygn så att fiskhuset, efter att alla laxar eller havsöringar varsamt frisläppts, lyfts upp från
vattnet så att hela fångsten i fiskhuset kan verifieras av den närvarande övervakaren”. Man
kan ge stöd till detta. Den bästa lösningen vore att man lyfter upp fasta redskap då man har
fiskat upp laxkvoten eller åtminstone öppnar fiskhuset. På så sätt kan man minimera laxarnas
hudskador och på sätt risken att insjukna i hudsjukdomar. Till andra förslag som ministeriet
framförde har kommissionen inte något att tillägga.
Ytterligare föreslår gränsälvskommissionen att paravanfiske som sker på stranden tillåts,
förutsatt att paravan är hela fångsttiden i fiskarens kontroll och att den inte skadar annat
laxfiske. Så här kan även personer som har restriktioner för fisket med båt, delta i laxfiske på
stranden.
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