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ÖVERSÄTTNING

Nationell lax- och havsöringsstrategi för Östersjöområdet 2020. Arbetsgruppens
rapport.
YTTRANDE OM ARBETSGRUPPENS RAPPORT OM FINLANDS NATIONELLA
LAXSTRATEGI
Målet med lax- och havsöringsstrategin har varit att sammanjämka olika perspektiv i
frågorna kring laxbestånd, fiske och skydd av fiskearter samt
att kunna ställa upp syfte, strategiska mål och åtgärder för användning och förvaltning
av Finlands lax- och havsöringsbestånd.
Arbetsgruppen föreslår att lax- och havsöringsstrategi bekräftas genom statsrådets
principbeslut. Den nationella lax- och havsöringsstrategin 2020 för Östersjöområdet
ska tillämpas i myndigheternas verksamhet. Huvudansvaret för att införa strategin
ligger hos jord- och skogsbruksministeriet.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen vill föra fram följande:
Hållbart nyttjande av östersjölax och havsöring både i älvsområdet som i havet är
direkt beroende av livskraftiga lax- och öringsbestånd, vilket uttalas i strategins
vision/målbild (punkt 4.1). Skydd av ursprungliga havsöringsbestånd kräver
omedelbart avseende (mål 4.2.1 om återhämtningsplaner för ursprungliga
havsöringsbestånden).
Vid målrelaterade åtgärder (4.2.2) borde beslutsprocesser följa vetenskapliga råd (i
strategin uttryckas detta `ska beakta`)
Kommissionen stöder förslaget om märkning av lax samt individuella fiskekvoter och
kontroll av fiske. Fiskekontroll och uppföljning av fångst till marknaden ska
organiseras. Endast märkt fisk ska vara till salu.
Enligt strategin ska fisket efter blandbestånd slopas och istället ska fisket styrs mot
kustens älv- och beståndmässigt fiske vilket möjliggör lax- och havsöringsbeståndens
uppsving och livskraft i framtiden.
I strategin finns åtgärder för Torne älv där fisket regleras med fiskestadga som är en
väsentlig del av gränsöverenskommelsen. Gränsälvskommissionen stödjer åtgärder
som finns inom strategiskt mål 2 (Genom reglering av fisket säkerställs ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbart fiske efter lax- och havsöringsbestånd. Reglering
grundar sig på den bäst tillgängliga vetenskapliga informationen och annan
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information som är väsentlig med tanke på hållbart fiske samt försiktighetsansatsen)
för Torne älvs område, bl.a. tillståndsvisa säsongkvoter, skyldighet att inlämna
fångstuppgifter oavsett fiskemetod och mål att minska fiskedödligheten av de för
förökningen värdefull stora laxhonorna även i älvområdena.
Icke-nationell reglering av fisket enligt gränsälvsöverenskommelsen i Torne- Muonio
älvar finns i strategin. Gränsälvskommissionen vill fästa uppmärksamhet till det att
nationell laxstrategi ska förhandlas med Sverige enligt FNs havsrättskonvention och
laxstrategins förhandlingsförpliktelse (4.2.3). Östersjölax har huvudroll i laxstrategin
och Torne älv som är väsentlig för dess förökning är gemensam gränsälv för Finland
och Sverige. Speciellt ska man förhandla om förändringar i reglering av kustfiske. Vid
övergång till individuella fiskekvoter borde man inte avstå från tidsbegränsningarna
mer än lindrigt eftersom p.g.a. tidsbegränsningarna har laxen kunnat vandra upp till
älven.
Konsekvensbedömning för laxstrategin och dess åtgärder syns inte i strategirapporten,
vilket har blivit konstaterat i kompletterande utlåtanden och reservationer i strategin.
Gränsälvskommissionen vill ytterligare framhäva att det kompletterande utlåtandet av
arbetsgruppens ordförande samt dess genomförande är en väsentlig del av strategin
och dess uppföljning. Lokala invånares och markägarnas rätt till laxfiske ska utredas
grundligt.
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