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Ref. Begäran om utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i Östersjön år 2019,
(Diarienummer: MMM2020-00425)

FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE OM EUKOMMISSIONENS FÖRSLAG OM FISKEMÖJLIGHETER I ÖSTERSJÖN 2021

Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har 2 september begärt yttrande om EUkommissionens förslag om fiskemöjligheter i Östersjön 2021 (Bryssel den 28.8.2020
COM(2020) 608 final). EU-kommissionens förslag till fiskekvot för Östersjön
(delområden 22–31, huvudbassäng och Bottenviken) skulle vara 94 496 laxar, vilket
motsvarar ökning på ca 9 procent jämfört med fiskekvoten för 2020 (86 575 laxar).
Kommissionens förslag baseras på det internationella havsforskningsinstitutet ICES
rådgivning. Som motiv för ökad kvot är att den tidigare vanliga felrapporteringen av
fångster har enligt ICES i praktiken slutats (mer exakt har det sjunkit från 32 procent till
en procent (1%)). Gränsälvskommissionen är nöjd att det utifrån EU:s initiativ har
agerats gällande felrapporteringen och att åtgärderna har hjälpt.
Gränsälvskommissionen uppmuntrar finska och svenska staternas representanter att
försvara hemälvsprincipen när det gäller laxfisket enligt artikel 66 i FN:s
Havsrättskonvention.
Efter somrarna 2019 och 2020 kan det konstateras att mängden laxar som vandrar upp i
Torneälven har vuxit jämfört med gångna åren 2017 och 2018. Nu har det enligt finska
uppföljningen av vandringslax (LUKES) i Torneälven vandrat upp ca 65 000 – 67 000
laxar. Antalet vandringslaxar har ändå inte uppnått mängderna under goda år såsom
2014 och 2016 (ca. 100 000 laxar). Påverkande faktor kan vara laxarnas dåliga
hälsotillstånd. Under året 2019 har det ändå rapporterats ökande mängder döda och
svampangripna laxar i Torneälven av en storleksordning som kan vara den hittills mest
omfattande (LUKE & SLU, Biologiskt underlag för år 2020). Dessutom har det även
under detta år observerats sjuka laxar, samt fenomenet att laxarna placeras sig strax
nedanför forsarna där det strömmar som minst. Detta kan berätta om laxarnas
försvagade hälsa.
Gränsälvskommissionen betonar försiktighetsprincipen och ser att kvoten inte borde
höjas från nivån under året 2020 (86 575 laxar) utan hellre borde man fortsätta på banan
av sjunkande kvoter. Den allmänna strävan att uppnå beståndsspecifikt laxfiske
förutsätter mindre laxkvoter på havet. Måttliga laxkvoter i Östersjön ger bättre
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möjligheter för laxen att lekvandra till sina hemälvar, som i sin tur möjliggör ett
livskraftigt vildlaxbestånd.
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