ÄLVKARLEBY

Svar till Älvkarleby sportfiske:
I ekosystemet är människan en del och så även säl och skarv liksom lax, öring och övrig fisk.
När en art blir dominerande på bekostnad av andra rubbas balansen och vi behöver se över
vad som kan göras. Människan har ett särskilt ansvar då vi har förmågan att se vår egen del i
ett större sammanhang (så vitt vi vet har andra djur inte det).
De problem som ni aviserar i frågan om fiskets förutsättningar att vara en fortsatt del av
Älvkarleby kommuns näringsliv är viktiga att ta på stort allvar.
Skarven räknas i vissa delar som en sk invasiv art som där den väljer att etablera
häckningsplats kan inverka negativt på naturen omkring.
Sälens ökade population som ni också beskriver kan även den ha stor inverkan på fiskbeståndet.
Turismen är en viktig och växande del av kommunens näringsliv och ska så vara framöver
också och i det är fisket av stor betydelse.
För att hitta balans mellan de olika delarna i problemställningen ställer sig Miljöpartiet i
Älvkarleby positiva till att se över vilka metoder som kan vara gångbara i att både bevara och
utveckla förutsättningarna för hållbart fiske både i älven och till havs.
Det kan vara att utökad skyddsjakt på skarv är nödvändig även om vi ser det som en
nödåtgärd. Frågan ägs av Länsstyrelsen och vi har i dagsläget inte drivit på frågan om utökad
skyddsjakt på skarv. Detta gäller även frågan om att hålla sälbeståndet på en nivå som gynnar
sälen i samklang med människans intressen liksom fiskens.
Vad gäller efterlevnaden av lagar och varför lagbrott avskrivs eller läggs ner är det polisen och
rättsväsendet som äger den frågan. Polisens och rättsväsendets möjligheter att utreda brott
ligger på nationellt plan där resurserna till dessa ses över löpande.
När det gäller trålfisket i Östersjön och överfiske behövs åtgärder gemensamt av länderna runt
Östersjön men avgränsat till Ålands hav behövs beslut på nationell nivå och där har vi tyvärr inget
svar på hur frågan bedrivs. Vi får återkomma med svar angående detta.
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