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KRöniKa 

i skolan fick jag lära mig (myt eller verklighet?) att arbetarna vid norrlandskustens bruk på 

1800-talet fick garantier om att någon dag i veckan slippa äta lax. tiderna förändras! Laxen 

på våra bord idag är odlad, och den vilda är hotad och i många älvar utrotad. Därför har 

eu-kommissionen lagt fram ett förslag till förvaltningsplan för lax. Jag är ansvarig för ärendet i 

eu-parlamentets miljöutskott och fick nyligen stöd för min rapport. Den syftar till att återskapa 

vildlaxbestånden där så är möjligt.
Lax är speciellt anpassad till den älv den kommer ifrån, och varje vattendrag har sin särskilda 

genetiska variation. Därför är dagens utsättningspolitik en rätt misslyckad historia. kraftbolagen 
sätter ut lax som har mycket små möjligheter att föröka sig, och som simmar ut i Östersjön där den 
fångas. Östersjön blir som en gigantisk laxodling, där fossilbränslen slukas för att båtar ska hitta 
laxen på öppet hav. Problemet med fiske på öppet hav är att man fångar en stor andel vildlax och 
ibland från akut hotade bestånd. Därför föreslår miljöutskottet nu en utfasning av havsfisket under 
åtta år. Det är bättre att fiska närmare älvarna, så man endast fiskar på bestånd som inte är hotade, 
eller åtminstone inte letar i hela havet efter odlad fisk.

steg två är att kraftbolagen måste skapa habitat som ger laxen möjlighet att fortplanta sig. Dessa 
investeringar gör på sikt större nytta än utsättning, men under en övergångstid behövs båda åtgär-
derna. vi ställer också högre krav på genetisk likhet med vattnets naturliga laxbestånd vid utsättning. 

sportfisket av lax är ekonomiskt viktigt och en del av många människors livskvalitet. Det är 
lämpligt att dessa fångster blir en del av landets fångstkvot, där vi också ställer krav på att de som i 
kommersiell skala arrangerar fisketurer ska omfattas av rapporteringskrav. Däremot ställs inga krav 
på att varje fisk som man fångar skall rapporteras. Där räcker det med normal statistik som man 
alltid skaffar sig när man inför en förvaltningsplan. Detta betyder inte att sportfisket ska minska, 
men att vi får ökad kunskap och större möjlighet att vidta kostnadseffektiva åtgärder för att få lax-
bestånden att växa.

trevliga miljöer att fiska i med goda utsikter till fångst, resurssnålare konventionellt fiske samt 
friskare och starkare laxbestånd är syftet med denna reform. miljöutskottet röstade ja till dessa för-
ändringar, och nu ligger bollen hos fiskeutskottet och plenum i eu-parlamentet samt ministerrådet. 
Jag uppmanar alla att våga besluta om en omställning, och inte fortsätta på nuvarande utrotningslinje. 

Låt oss rädda 
Östersjölaxen!
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