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Bäste Martin!
Tack för det nya brevet om Östersjölaxen. Det är glädjande att se ett så
stort engagemang kring bevarandet av laxen i Östersjön och det är ett
engagemang som jag delar. Jag tänkte här svara på de nya frågeställningar
som tas upp i brevet, eftersom jag anser mig ha svarat på de frågor och
tankar som framkom i ditt första brev.
Under min tid som statsråd har Sveriges hållning varit, och kommer även
fortsättningsvis att vara, att vi för lax i Östersjön ska nå målet om ett
maximalt hållbart uttag (MSY) till år 2015.
De kommande förhandlingarna om EU:s reviderade fiskeripolitik,
tillsammans med de särskilda förvaltningsplaner som successivt kommer
för olika bestånd, däribland laxen, är därför frågor som är högt
prioriterade i vårt dagliga arbete med att uppnå ett hållbart fiske.
Kommissionen presenterade den 12 augusti 2011 ett förslag till flerårig
förvaltningsplan för Östersjölaxen (2011/0206 (COD)1). Förslaget har
ännu inte antagits och kommer vara föremål för förhandlingar i rådet.
Låt mig här nämna några av de viktigaste svenska synpunkterna på detta
förslag.
Sverige vill att inlandsfisket ska omfattas av en så kallad delad
kompetens. Detta innebär att regleringen av fisket i våra älvar och åar
även fortsättningsvis ska ske genom nationell lagstiftning medan
medlemsstaterna beslutar om ramarna för förvaltningen. En sådan
modell skapar goda förutsättningar för en regionalt anpassad förvaltning,
något som är särskilt viktigt i de områden där bestånden är svaga. Detta
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är mycket betydelsefullt och utgör en grundläggande del i att möjliggöra
både yrkesmässigt fiske och fritidsfiske av lax i framtiden. För Sverige är
detta naturligtvis en avgörande fråga eftersom 14 av 27 vildlaxälvar i
Östersjöområdet ligger i Sverige.
Sverige stödjer vidare kommissionens förslag till en
smoltproduktionsnivå om 75 procent av den potentiella
smoltproduktionen i älvarna, det vill säga motsvarande MSY. Från
svensk sida har vi efterlyst klarlägganden om hur denna siffra ska
beräknas och hur en uppföljning över tid ska kunna genomföras. Det är
viktigt att detta blir tydligt för att på bästa sätt dels åstadkomma en god
reproduktionsnivå, dels kunna följa upp målet på lång sikt.
Kommissionens förslag innebär också att kompensationsutsättning av
lax ska upphöra i älvar utan potential för vildlaxproduktion. Från svensk
sida anser vi att det behövs ytterligare vetenskapligt underlag i frågan och
ett antal förtydliganden om vad som egentligen ska uppnås genom
förslaget. Om avsikten från kommissionens sida är att förhindra genetisk
påverkan (från odlad lax) på vildlaxstammen är det inte helt klart varför
man samtidigt vill tillåta kompensationsutsättning av lax i de älvar som
har en befintlig reproduktion. Ett upphörande av utsättningar skulle
dessutom innebära en stor minskning av mängden lax i Östersjön, då
några åtgärder för att förbättra reproduktions- och vandringsmöjligheter
inte återfinns i kommissionens förslag. Från svensk sida har vi i detta
sammanhang också påtalat att här finns en rad rättsliga frågor kopplade
till vattendomar som behöver redas ut. Regeringen har även tillsatt en
särskild utredning om vattenverksamheter (Dir. 2012:29) som ska
redovisa sitt betänkande sommaren 2013.
Sverige har också ifrågasatt kommissionens förslag att genom planen
reglera fritidsfiske i kvothantering och fiskerikontroll från så kallade
tjänstefartyg. Tjänstefartyg utgör enligt förslaget fartyg som drivs av ett
företag som erbjuder tjänster, inklusive fiskeutrustning, transport
och/eller vägledning. Sverige anser att frågan inte bör omfattas av planen
utan i stället regleras nationellt. Fritidsfiske regleras i dag huvudsakligen
nationellt och så vill jag att det även fortsättningsvis ska förbli.
Jag vill i detta sammanhang också framhålla att regeringen för närvarande
håller på att utarbeta en ny fiskelagstiftning. Den kommer innehålla nya
bestämmelser om bland annat fiskets bedrivande, fiskevård och
redskapsbegränsningar som är bättre anpassade till rådande förhållanden
och till regeringens målsättning om ett resurseffektivt och långsiktigt
hållbart fiske. Regeringens avsikt är att lämna en proposition till
riksdagen under första halvåret 2013.
Avslutningsvis vill jag återigen understryka att jag och regeringen arbetar
för ett miljömässigt hållbart fiske och strävar efter att alla fiskbestånd,
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självklart även Östersjölaxen, ska nyttjas hållbart genom långsiktiga,
fungerande förvaltningsplaner.
Vänliga hälsningar
Eskil Erlandsson

