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Datum    Dnr    Mottagare   
2015-05-01   1344-15    Havs- och Vattenmyndigheten  
 
   
Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och 
kontroll på fiskets område.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Med ett stort stöd från de svenska Östersjöälvarnas förvaltningsorganisationer för Havs- och 
Vattenmyndighetens fortsatt målmedvetna och ambitiösa arbete för att rädda och bygga upp 
landets populationer av vildlax så vill vi komma med några synpunkter som vi betecknar som 
viktiga för att uppnå målen om livskraftiga bestånd i våra befintliga likväl som våra potentiella 
laxälvar. 
 
Sammanfattning  

 Av föreslagen fördelning av lax till ICES delområde 31 om 18 000 laxar bör andelen 

vild lax inte överstiga 9 000 laxar. 

 Dispenser för laxfiske innan den 17 juni i Västerbotten och Västernorrlands län ska 

under inga villkor ges. 

 Fördelning av laxkvot till delområde 22 – 29 bör helt tas bort för att inte riskaera att 

påverka de svaga bestånden i Mörrumsån och Emån. 

 All vild lax ska återutsättas i delområde 30. 

 All vild öring ska återutsättas i delområde 30 och 31. 

 Allt fiske med fast redskap avsett för lax efter att kvoten av lax är uppfiskad och fisket 

efter lax har stoppats ska förbjudas. 

 En utredning av omfattning och gränsdragning av terminalområden bör utföras med 
syfte att minska bifångst och hantering av vild lax.  
 

 
Motivering 
 
Fördelning av andelen vild respektive odlad lax inom delområde 31. 
 

HaVs målsättning är att öka andelen odlad lax i fångsterna. Därför bör andelen odlad lax 
inom delområde 31 uppgå till minst 50 % av den totala andelen lax i området så som 
fördelningen var föreslagen i detta område till föregående år.  
 
 
Möjlighet till dispens till fiske efter lax innan den 17 juni i Västerbotten och Västernorrlands 
län. 
 

HaVs målsättning är att öka skyddet för de svaga bestånden av lax. Att möjliggöra 
dispensgivning för fiske med fast redskap före det generella stardatumet för laxfisket 
äventyrar svaga bestånd som finns i Östersjön och som ska vandra till eller förbi dessa 
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områden. Möjligheten för Västerbotten och Västernorrlands län att ge dispens för 2 redskap 
från den 12 juni ska ovillkorligen tas bort. 
 
 
Laxkvoten i delområde 22 – 29. 
 

HaVs målsättning är att öka skyddet för de svaga bestånden av lax. Med den utveckling som 
Mörrumsån och Emån har haft går det inte motivera något uttag i detta område då man 
riskerar att beskatta dessa svaga bestånd. 
 
 
Vild lax i delområde 30. 
 

HaV menar att det i älvarna inom detta område sker relativt stora utsättningar av odlad lax 
medan produktionen av vild lax är begränsad. Vild fisk från en rad olika stammar passerar 
detta område och riskerar här att beskattas samtidigt som det finns älvar med svaga bestånd 
under uppbyggnad i detta område som inte tål någon beskattning. Östersjölaxälvar i 
Samverkan anser att all vild lax ska återutsättas från delområde 30. 
 
 
Öring i delområde 30 – 31. 
 

Den oreglerade beskattningen på våra redan svaga öringbestånd är stor med dessa laxfällor. 
I SLU Aqua:s ”Biologisk rådgivning och underlag inför beslut om kustfiskeregler 
2014” angående öring, står att för Bottenvikens havsöring är läget bekymmersamt. De flesta 
havsöringstammar i ICES-område 30 och 31 är mycket svaga (ICES 2012a) och det finns 
starka skäl att överväga vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska 
exploateringen. ICES (2011) föreslår att minimimåttet höjs till 65 cm samt att det införs 
hårdare restriktioner för nätfiske, bl.a. förbud att fiska med maska mindre än 50 mm.  
Östersjölaxälvar i Samverkan anser att all vild, icke fenklippt, öring ska återutsättas från fiske 
i delområde 31 och 30.  
 
 
Fiske med fast redskap avsett för lax efter kvoten är uppfiskad. 
 

Östersjölaxälvar i Samverkan vill än en gång påpeka att fortsatt fiske med fast redskap 
avsett för lax efter andra arter efter att kvoten för lax är fylld och fisket efter lax har stoppats 
ska förbjudas.  
Dessa redskap som är avsedda för lax och är placerade längs kusten i syfte att fånga ljust 
lax innebär en onödig hantering av lax som utgör den huvudsakliga fångsten i många fall. 
Laxen, som här är oönskad bifångst skadas eller dör dessutom bevisligen i stor utsträckning.  
Den direkta dödligheten på återutsatt lax som fångats i push-up fällor anses vara 10 %. Även 
om den direkta dödligheten inte verkar vara så stor kan inte uteslutas att laxens 
vandringsbenägenhet och reproduktiva förmåga på längre sikt påverkas negativt (Fjälling 
2013).  
Östersjölaxälvar i Samverkans egen bedömning efter lång erfarenhet är att dödlighet på lax 
från push-up fällor sannolikt är avsevärt högre än de 10 % som anges här. Detta gäller 
framförallt när mycket och framförallt stor fisk fångas i dessa redskap. Östersjölaxälvar i 
Samverkan ser fram emot resultatet av de resurser som läggas ner på att ta fram nya 
selektiva och skonsamma redskap.  
Då det ofta under sensommar och höst i våra mindre skogsälvar är lågt och varmt vatten så 
går ofta laxen i kustområdet närmast respektive älvsmynning och väntar på bättre 
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