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JSMs begäran om utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i östersjön
år 2014. Dnr 1689/443/2013.
YTTRANDE OM EU-KOMISSIONENS FÖRSLAG OM FISKEMÖJLIGHETER I
ÖSTERSJÖN FÖR ÅR 2014
EU kommissionens förslag syftar sig till att bekräfta fiskemöjligheter för de
kommersiellt viktigaste fiskestammarna i Östersjön för medlemstaterna i 2014.
Fiskemöjligheterna för laxfiske minskar ca 7 procent enligt förslaget med 116 000
fiskar i hela Östersjöområdet. I delområdena 22-31 är kvotförslag för Finland 28 015
och för Sverige 30 370 (antal fiskar). För delområde 22-31 den sammanlagda
laxkvoten blir 108 421 vilket är på samma nivå som i år.
Finsk- svenska gränsälvskommissionen hänvisar till sitt yttrande från 2012 gällande
detta ämnesområde och konstaterar om fiske under 2014 att laxkvoten som
presenteras är fortvarande för stor. Internationella rådet för havsforskning ICES
rekommenderar 78 000 laxar som kvot för 2014.
Under 2013 uppskattas antalet uppvandrade laxar i Torne älv blir mindre än nivån för
2012. Enligt statistik från vilt-och fiskeriforskningsinstitutet var antalet laxar 61 500
under 2012 och i år ligger siffran kring 52 – 53 000 laxar i älven. Minskningen blir
sannolikt ca. 7 000 laxar. Det finns ingen säkerhet att det under det kommande året
2014 nås ens den samma mängden uppvandrande laxar som i år.
Överfiske i Östersjön utsätter utvecklingen av hållbara naturliga laxstammar i
gränsälvskommissionens område för fara som har påföljder för laxfångster i hela
Östersjöområdet.
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. 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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