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EU-

Jord- och skogsbruksministeriet har 31 september 2016 begärt yttrande om EUkommissionens förslag om fiskemöjligheter i Östersjön i 2017. EU-komissionens
förslag till fiskekvot för Östersjön (delområdet 22-31, huvudbassäng och Bottenviken)
är 105 696 laxar.
Förra årets kvot var 105 850 och i 2015 var kvoten 97 911 laxar. Det internationella
havsforskningsinstitutet ICES konstaterar i sin vetenskaplig rådgivning att kvoten i
delområdet 22-31 kunde som högst vara 116 000 laxar, vilket motsvarar ICES
bedömning för de två senaste åren.
Gränsälvskommissionen anser att fisket i Östersjön ska tydligt inrikta sig till odlade
laxar istället för fiske efter vilda laxar inom blandade laxstammar. Genom att
tidsbegränsa fiskestart i havsområdet, så att den vilda laxen hinner vandra till älven,
kan fiskeansträngningen effektivt riktas mot odlade laxar.
Lekvandringstid för laxen varierar kraftigt mellan åren. I år skedde lekvandringen
väldigt tidig, vilket kan förklara det stora antalet laxar som vandrade till Torne älv då
havsfiske inte ännu hade börjat. I svenska älvar har man inte noterat motsvarande
ökning i vandrande laxar som i Torne älv.
Naturresursinstitutet LUKE har undersökt tiaminhalterna i rom för ett antal laxhonor i
Simo älv. LUKE har i april 2016 konstaterat att som högst kan 20 % av älvens
laxynglingar i år drabbas av tiaminbrist som orsakar M74 sjukdom hos laxar. En
motsvarande uppföljning i Dalälven och Umeå älv har visat till och med större
tiaminbrist på undersökta laxhonor än vad har kommit fram i Simo älv.
Försiktighetsprincipen borde konsekvent styra EUs laxförvaltning och kvotfördelning.
Måttliga fiskekvoter I Östersjön är en förutsättning för att uthålliga vilda laxstammar
kan växa till.
Till sist kan kommissionen konstatera att tiden som ministeriet gav för remissvar var
särskilt kort, bara en vecka.
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