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Förslag till ändring av FIFS 2004:36 om fisket i Skagerrak, Kattegatt och
Östersjön avseende inrättande av fredningsområde i Värmdö kommun.
Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om inrättande av
fredningsområde i Torpe-Infjärden, Björnöfjärden och Säbyviken.
Sammanfattning
Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker att ett fredningsområde inrättas i TorpeInfjärden, Björnöfjärden och Säbyviken. Detta under förutsättning att samtliga berörda
enskilda fiskerättsägare kontaktas och godkänner förslaget. Vi vill emellertid starkt betona
att ändamålsenliga fredningsområden och övrig fiskevård skulle kunna lösas avsevärt
mycket enklare och konstruktivare inom ramen för en lokal förvaltningsmodell för
Ostkustens skärgårds- och kustvatten.
Fredningsområde i Torpe-Infjärden, Björnöfjärden och Säbyviken
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att ett fredningsområde permanentas i TorpeInfjärden, Björnöfjärden och Säbyviken. Allt fiske ska tills vidare vara förbjudet inom
fredningsområdet från och med 1 april till och med 15 juni. Under åren 2014 – 2018 har ett
tillfälligt fredningsområde varit gällande i aktuellt vattenområde.
Motivet till det tillfälliga fredningsområdet var en begäran från BalticSea 2020 om fredning
av gädda i berörda vattenområden för att få goda vetenskapliga förutsättningar vid
genomförandet av projektet Levande kust med målsättning är att skapa en ”vitbok” över hur
skadade kustområden kan restaureras.
Huruvida denna ”vitbok” har färdigställts framgår inte av remissunderlaget. Emellertid har
BalticSea 2020 skickat ut information till de större fiskerättsägarna om vilka effekter
fredningsområdet inneburit. Länsstyrelsen har i samband med projektet Refisk utvärderat
fredningsområden för fisk. Utvärderingen visar att det finns mer vuxen gädda i
fredningsområden jämfört med undersökta referensområden. Utifrån denna utvärdering har
länsstyrelsen begärt att det tillfälliga fredningsområdet ska permanentas.
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Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget under förutsättning att samtliga
berörda enskilda fiskerättsägare kontaktas och godkänner förslaget om ett fredningsområde
som ska gälla tills vidare. Det framgår inte av underlagen om förankringsprocessen kring
nuvarande förslag har inkluderat alla berörda enskilda fiskerättsägare. Förslaget har enbart
remitterats till ”de större fiskerättsinnehavarna i området”. Undantaget det yrkesmässiga
fisket saknar konsekvensbedömningen beskrivningar av hur fisket med stöd av enskild rätt
påverkas av förslaget. I de områden som påverkas av förslaget handlar det förstås om
inskränkningar i den enskilda fiskerätten. Det fisketryck som förekommer i berörda
vattenområden är till stor del hänförbart till allmänhetens fria handredskapsfiske. Förbud
som enbart riktar sig mot allmänhetens fria fiske ställer vi oss ograverat bakom.
Vi tycker emellertid inte att myndighetsinitierade regleringar i isolerad form skapar den
långsiktigt hållbara förvaltning av fiskbestånden som eftersträvas. Väl förankrade
myndighetsbeslut kräver att det införs en lokal förvaltningsmodell som öppnar upp kanaler
för en dialog med berörda fiskerättsägare och därmed skapar en mer rättssäker process.
Ändamålsenliga fredningsområden och övrig fiskevård skulle kunna lösas mycket enklare,
snabbare och mer konstruktivt inom ramen för en lokal förvaltningsmodell för enskilda
skärgårds- och kustvatten.
Sveriges Fiskevattenägareförbund har ett konkret förslag på förvaltningsmodell som skapar
incitament för aktiv lokal skräddarsydd fiskereglering, konkreta fiskevårdsåtgärder och
fisketillsyn. En förvaltningsmodell som stärker det lokala ansvaret, genererar
fiskevårdsmedel, främjar utvecklingen av gårdsbaserad fisketurism och som dessutom
öppnar upp en tydlig dialogkanal för forskningsinstitutioner, myndigheter m.fl. mot en idag
splittrad ägarkrets. Genom modellen skulle det även skapas en stabil och trygg plattform för
ekosystembaserad fiskförvaltning
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