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Stopp för svenskt laxfiske i Östersjön
Havs- och vattenmyndigheten stoppar årets laxfiske i Östersjön från och med
måndag. All tillgänglig svensk kvot av lax är nu i det närmaste uppfiskad.
- Fisketakten har varit så pass hög att vi måste stoppa nu för att inte
överskrida årets kvot, som är halverad jämfört med tidigare. Spöfiske är dock
fortfarande tillåtet, säger Fredrik Nordwall på Havs- och vattenmyndigheten.
Stoppet, som beslutades i dag, träder i kraft på måndag. Sista möjliga dag att
fiska lax i år blir därför på söndag. I år får 34 000 laxar fångas av det svenska
yrkesfisket i hela Östersjön.

Tidigare i veckan stoppade Havs- och vattenmyndigheten laxfisket i
Bottenviken, med några undantag. Efter dagens beslut är stoppet nu utvidgat
att gälla all svenskt laxfiske i hela Östersjön året ut. Laxfiske med
handredskap är fortsatt tillåtet, men bara om man fiskar för eget bruk.
Beståndsutvecklingen i Östersjöns vildlaxälvar har efter en uppgång planat
ut. Under senare år har en långsam försämring skett. Successivt har antalet
laxar som nått fångstbar storlek och återvandrar för lek blivit allt färre. Det
har skett trots att produktionen av vilda laxungar ökat i de flesta älvarna.
Sedan tidigare, redan inför årets fiske, stod det klart att årets laxsäsong
skulle bli kortare än vanligt. Anledningen är att EU:s fiskeministrar har
beslutat att minska Östersjöns laxkvot med 51 procent under 2012.
För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Fredrik Nordwall, chef vid enheten för biologisk mångfald och fiske, tfn 010698 60 17, 076-125 40 50.
Här kan du läsa föreskriften om laxfiskestoppet i Östersjön 2012

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande,
restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och
fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa
alltid till HaV.
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Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete
beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i
kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn
på upphovsman och källa anges.
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