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Begäran om utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i Östersjön år 2015.
(COM(2014) 552 final)
YTTRANDE OM EU-KOMISSIONENS FÖRSLAG OM FISKEMÖJLIGHETER I
ÖSTERSJÖN ÅR 2015
Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har begärt utlåtande om kommissionens förslag till
fiskemöjligheter i Östersjön år 2015. Kommissionens förslag för kvoten för Östersjöns
huvudbassäng och Bottenviken är 97 911, vilket är åtta procent mindre jämfört med detta år.
Internationella havsforskningsrådet ICES i sin vetenskapliga rekommendation anger den
högsta möjliga kvoten vara 116 000 laxar. För Östersjöns huvudbassäng och Bottenviken
(delområdena 22-32) kvoten för Finland skulle vara 25 300 och för Sverige 27 425 (laxar)
enligt förslaget.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen konstaterar med tillfredsställelse att den föreslagna
kvoten understiger kvoten för 2014 och att kvotminskningen följer tidigare mönster. Vi noterar
dock att den föreslagna kvoten för 2015 fortfarande och med marginal överstiger den kvot som
forskningen bedömer vara långsiktigt hållbar. Vi menar därför att det är väsentligt att trenden
med successivt minskande kvoter består och att målet måste vara, att kvoten inom några år
ska vara nere på den nivå som av forskningen bedöms långsiktigt hållbar.
ICES rekommendation baserar sig på maximalt hållbart uttag (MSY). EU kommissionen har i
samband med sitt flerårigt planförslag för förvaltningen av lax i Östersjön framfört målsättning
att höja smoltproduktionen i vildlaxälvarna till 75 % av dess potential. (*
Enligt Vilt- och fiskeriforskningen (Finland) översteg antal laxarna i Torne älv 100 000 individer
i augusti. Utveckling av en hållbar och naturligt bra laxstam förutsätter måttliga fiskekvoter i
Östersjön. Finsk-svenska gränsälvskommissionen påminner att det är till förmån för alla
intressenter att naturliga laxstammar förstärks så snabbt och riskfritt som möjligt. Detta
säkerställer dessutom fortbeståndet av det viktiga yrkesfisket.
Ytterligare konstaterar kommissionen att kommersiell handel av lax ska tillåtas endast för
yrkesfiskare. Förutom ska yrkesfiske utvecklas åt det håll att fisket riktas till så nära olika
stammars föryngringsälvar som möjligt, vilket i sin tur skulle bidra till att möjliggöra reglering av
vissa specifika stammar.
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* KOM(2011) 470 slutlig, Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som
utnyttjar det beståndet
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0470_/com_com(2011)0470_sv.pdf
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