
 

Jord- och Skogsbruksministeriet i Finland ökar laxfisket på havet,

bjuder på begränsningar i Torneälven 

 

Antalet lax som stiger upp i Torneälven har minskat dramatiskt. Fastställda målsättningar i laxstra-
tegin har inte uppnåtts. Produktionen av laxyngel uppvisar en klar minskning. Finska Jord- och
skogsbruksministeriet föreslår restriktiva åtgärder för laxfiske i Torneälven.

Problemet är dock inte orsakat av älvfisket eftersom 1-2 miljoner laxyngel har vandrat ut från älven
varje år. Orsaken till den minskade laxuppgången och yngelproduktionen måste sökas på havet.
Enligt den senaste informationen är olagligt fiske efter lax i havet betydligt mera omfattande än
tidigare rapporterat. Polens växande kustfiske har en tydlig statistisk koppling till den svagare up-
pgången av lax i Torneälven. Det har bevisats att drivgarnsfiske fortfarande utövas trots förbud.

När EU fastställde laxkvoter för 2019  togs inte hänsyn till det olagliga laxfiske som bedrivs i stor
omfattning. EU fastställde en betydligt högre kvot  än ICES vetenskapliga rådets rekommendation.
Laxen fick själv bära skulden för att den hamnar i olagliga fångstredskap.

 

Är Finland och Sverige bättre än Polen?

 

Laxen fångas från kusten i namn av älvfiske. Även om det är fråga om kustfiske registreras den få-
ngade laxen inte i den finska och svenska laxkvoten utan definieras som fiske i inre vatten. Detta
tillåts fortsätta även under 2019.

Tornio-Muoniojokiseura/Torne-Lainio-Muonioälvars förening  är klar i sin uppfattning. Allt laxfis-
ke måste ske inom de årliga nationella kvoter som EU fastställt. 

Ur biologisk synvinkel är laxkvoter för blandade bestånd i Östersjön oacceptabla. Det är motsägel-
sefullt att Finland stödde en mindre laxkvot, men i november ändrades den gemensamma fiskeri-
politiken genom att tillämpa lag 872/2018 så att kvotöverdrag på 10% eftersträvas för att säkra att
all kvot tas tillvara.

Finlands tidigarelagda kustfiske, f.o.m.1maj, avslutar brutalt flera tusen vildlaxars uppfärd och
uppstigning till sina lekälvar, även om studien inte indikerar att det är den främsta orsaken till för-
sämrad uppstigning i älven.

På svensk sida accepterade Havs och Vattenmyndigheten under 2018 ett överuttag på hela 33 pro-
cent. Som en konsekvens av överfisket 2018 måste fiskestarten för 2019 senareläggas. Dessutom
bör antalet ryssjor i Torneälvens mynningsområde minskas betydligt.

Fisket i nationella vatten är i våra egna händer. Att senarelägga kustfisket kan få en snabb positiv
inverkan genom att inte rikta sig mot de viktigaste honlaxarna, de stora romstinna honlaxarna som
simmar längst fram i stimmen.

De restriktiva åtgärder som finska Jord- och skogsbruksministeriet föreslagit på Torneälven är inte
lösningen på olagligt fiske på havet och kringgående av nationella laxkvoter. Torne-Lainio-Muonio
älvars förening accepterar inte några ytterligare restriktioner på älven. Föreningen kräver betydan-
de konkreta åtgärder från finska och svenska staten för havsfisket som gör det möjligt för laxen att
återvända till sina lekvatten i sina hemälvar. 

Finland och Sverige borde öka samarbetet betydligt och upprätta en gemensam strategi för laxen.
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