
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1417 av den 22 juni 2021 
om komplettering av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller specifikationer för 
landningsskyldigheten för lax i Östersjön för perioden 2021–2023 
 
Artikel 3  
Undantag för arter med hög överlevnadsgrad  
1. Det undantag för arter med hög överlevnadsgrad som avses i artikel 15.4 b i förordning 
(EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på lax som fångas med ryssjor, bottengarn och alla andra 
typer av fiskfällor, utom push up-fällor utan knutlös nätpåse för vittjning.  
2. Det undantag som avses i punkt 1 ska vara begränsat till högst 8 % av de totala årliga 
fångsterna av lax inom varje medlemsstats laxkvot.  
3. Lax som fångas i enlighet med undantaget i punkt 1 ska omedelbart släppas tillbaka i 
havet 
 
JSM pressmeddelande 22.6.2021: 
 
På skärpta villkor är det åter tillåtet att släppa tillbaka laxar från storryssjor 
 
I dag den 22 juni utfärdade kommissionen en förordning som innebär att laxar igen 
får släppas tillbaka i vattnet från storryssjor. Ändringen träder i kraft omedelbart 
och gäller retroaktivt från och med ingången av 2021. 

Enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik ska fångsterna från kommersiellt fiske tas ombord 
på fiskefartyg och landas. Detta gäller också lax. Kommissionens förordningar innehåller 
dock undantag som grundar sig på vetenskapliga bevis för hur länge olika fiskarter 
överlever i fiskeredskap. Enligt förordningen fick ryssjefångad lax släppas tillbaka i vattnet 
fram till utgången av 2020. Den förordning som antogs i dag är en fortsättning på detta. 

Den viktigaste förändringen är när det gäller att återutsätta fisk ur pontonryssjor att man 
måste använda en vittjanpåse som är en knutlös nätpåse. Detta grundar sig på uppgifter 
som samlats in av svenska forskare och som visar att laxar kan överleva bättre om de 
släpps ut med hjälp av en vittjanpåse där laxarna stannar kvar i vattnet längre och 
exponeras för luft så kort tid som möjligt. Dessutom får den frisläppta mängden lax inte 
överstiga 8 procent av medlemslandets fiskekvot. Med stöd av det permanenta undantag 
som gäller landningsskyldigheten kan lax som skadats av en säl eller storskarv alltid 
släppas tillbaka i havet. 

Naturresursinstitutet undersöker som bäst vilken inverkan vittjanpåsetekniken har på 
laxens överlevnad i pontonryssjor. Undersökningen jämför användningen av vittjanpåsar 
med kommersiella fiskares sedan tidigare använda teknik som går ut på att laxen lyfts ur 
vattnet tillsammans med pontonryssjan och tas ut via en ränna och vidare i en 
vattenbassäng. Utifrån undersökningsresultaten kommer man att överväga om det finns 
behov av att ändra bestämmelserna om pontonryssjans vittjningsteknik och om 
frisläppande av lax. 



I Finland är antalet laxar som släpps tillbaka i vattnet lågt.  Det är i allmänhet fråga om 
laxar under minimimåtten eller laxar som skadats av en säl eller storskarv. Laxen släpps 
också fri om de kommersiella fiskarnas kvoter eller delar av dem har använts fullt ut. 
Finland har arbetat för att minimera återutsättningen av laxar genom reglering av fisket för 
att undvika onödig hantering och skada på fiskarna. Finland understödde också 
kommissionens förslag att begränsa antalet frisläppta laxar till högst 8 procent av 
medlemslandets laxfångster. 

Kommissionens färska förordning gäller laxfiske med ryssja 2021 – 2023. Förordningen 
bygger på den rekommendation som samarbetsorganet för EU-länderna kring Östersjön 
BALTFISH gav för ett år sedan.  

NTM-centralen 1.7.2021: 
 
Frisläppande av laxar från pontonryssja kräver vittjanspåse 
 
Enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik skall alla fångster från kommersiellt fiske tas 
ombord och lossas i land. Kommissionen har den 22.6.2021 gett ut en förordning, som 
retroaktivt är i kraft fr o m början av året 2021, vilken möjliggör att laxar kan släppas fria vid 
ryssjefiske under 2021 – 2023. 
 
Kommissionens nya förordning innehåller förändringar av tidigare gällande praxis. Från 
traditionella ryssjor kan laxar släppas som förut, men om laxar släpps fria från en 
pontonryssja skall ryssjan förses med en vittjanspåse av knutlöst garn. Med detta 
eftersträvas bättre kondition och överlevnad för laxarna. Enligt det bestående undantaget i 
lossningsplikten kan lax som skadats av säl eller skarv alltid släppas fri. Antalet frisläppta 
laxar kan vara högst åtta procent av medlemsstatens laxkvot. 
 
Anmäl de frisläppta laxarna i fångstanmälan  
I laxfisket har Finland eftersträvat att minimera frisläppandet av laxar för att undvika onödig 
hantering samt skador på fisken. I praktiken släpps mycket lite lax i Finland. Det handlar 
för det mesta om fisk som inte fyller minimimåttet eller fisk som skadats av säl eller skarv. 
Därtill släpps laxar då de aktörsvisa kvoterna, eller andelar av dessa, fyllts. 
 
För att säkra möjligheten att frisläppa lax även efter år 2023 krävs uppgifter om det 
verkliga antalet frisläppta laxar. Därför ber vi de kommersiella fiskarna notera att lax 
som släppts fri skall anmälas i lossningsanmälan för under 10 m kustfiskefartyg under 
punkten Uppgifter om skadad eller av annan orsak kasserad fångst, samt i fiskeloggboken 
under punkten Kasserad fångstmängd och orsak till kassering. 
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