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Saalisilmoitusten merimetsokommentit 20132014

§

Yleistä
Säl finns, skarvar också
Sälar finns och skarvar
Sälskador, skarvobservationer
Säl och skarv ett gissel
Ökning av antalet skarvar 90 % från 2013
Hylkeet, merimetsot vaivana
Merimetsoja
15 st skarvflockar på mellan 70-110 st fåglar i flock på ett avstånd på ca 5 km.
Skarvproblem i Pjelaxfjärden. Som mest över 1000 skarvar på engång
Stora skarvproblem. En liten holme i Pjelaxfjärden bebos av hundratalet skarvar
Problem med skarven i Pjelaxfjärden
Merimetsot ja hylkeet jokisuun alueella lisääntyneet
Skarvarna runt Mässkärs ökar lavinart, förr kunde man se 1 eller 2, nu är de hundratal ökar
från år till år
Skarv finns mycket och man kan se vissa som kommer upp med fisk om man kör in åt
skarvhopan
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§

Merimetsot, kalastus ja kalansaaliit
Skarvar stör fisket och river sönder näten
Sälar och skarvar gör att inte få fisk
Skarvar ätit upp fångsten
Skarven ätit hela fångsten många gånger
Skarven har kommit slutet av månaden den äter mycket fisk abborre mm.
Stulen fisk från min nät. Vet ej huru mycket. Säl och skarv pratar inte med mig.
Skarvskadad fångst går ej att uppskatta
Skarv o säl skador kan inte vägas i kg
Skarvar förstör abborrfisket
4 st atacker på fisk. Obs. 1,5 kg sönderhakkad i sumpen vid bryggan av skarv vid bryggan
2 st skarvar
Stor ökning på skadade abborrar, som är hackad av skarv i ryggen
Skarv som hackar sönder sik.
Merimetsoja, repineet kaloja
Merimetso ja hylkeet vieneet kaloja rikkoneet verkkoja
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§

Merimetsot ja kalakannat
Skarvar rengör området på fiskyngel. Kanske 1000 st.
Abborren flydde inre skärgården med grunt vatten, efter att skarven invanderat alla grynnor
Skarven höll bort abborren från inre skärgården
Merimetsot ja hylkeet vieneet ja tuhonneet kalat!

§

Merimetsokuolemia
10 döda skarvar
15 döda skarvar
1 st skarv, 2 st skraka och 2 st gråtrut dött i redskapen
1 st skarv dött i redskapen
Jakt på skarv nödvändigt
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Kompensaatiot Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta

§
§
§
§
§

Kompensaatiot koskevat hylkeiden ja merimetsojen
aiheuttamia vahinkoja
Kompensaatiojärjestelmän tulee kannustaa kalastajia
hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien ongelmien
ratkaisemiseen sekä edistää kalastuksen jatkuvuutta
Kompensaatio kohdistetaan rannikkokalastuksen
pyyntimuotoihin, joissa hylje- ja merimetso aiheuttavat
merkittävää haittaa (trooli ja nuottakalastus pois)
Rekisteröidyille kaupallisille kalastajille, saaliin arvon
perusteella
15% korvaustaso, max 7 000 €/v
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