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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

 

REMISSYTTRANDE 

2014-01-30 

 

Ert datum  2013-12-18            

Ert dnr  4871-13                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till ändring av FIFS 2004:36 om fisket i Skagerrak, Kattegatt och 

Östersjön avseende fiske efter lax och öring i Skagerrak och Kattegatt. 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om ändrade 

föreskrifter för fisket efter lax och öring i Skagerrak och Kattegatt. 

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker ett förbud mot att fiska lax med nät på djup 

större än 3 meter samt att tillstånd för bottengarn, beträffande lax, enbart får omfatta fiske 

efter fettfeneklippt lax. Vi tillstyrker även begränsningen av fångsten för handredskapsfisket 

till sammanlagt högst två fiskar av lax och öring per fiskare och dygn samt förtydligandet av 

fångstbegränsningen i Brofjorden. 

 

Förbud att fiska lax med nät på större djup än 3 m 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändring av 4 kap. 1 § så att fiske efter lax förbjuds 

inom vattenområden med större djup än 3 meter. 

 

Förbundet tillstyrker förslaget. Vi välkomnar att laxfisket styrs från havsfiske på blandade 

bestånd till åfiske på åtskilda bestånd. Detta möjliggör lokal och uthållig förvaltning av 

laxresursen och säkerställer att utvecklingen av fisketurismnäringen i västkustens laxåar kan 

stärkas.   

 

Fångstbegränsning av lax och öring vid handredskapsfiske 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändring av 4 kap. 1 § innebärande att fångsten vid 

handredskapsfiske i Skagerrak och Kattegatt begränsas till sammanlagt högst två fiskar av 

lax och öring per fiskare och dygn.  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget. Vi tycker att det är viktigt att även 

sportfisket tar sin del av ansvaret för att stärka västkustens bestånd av lax och havsöring.  

Fångstransonering ligger inom ramen för en god resurshushållning och sportfiskeetik  
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Förbud mot fångst av vildlax i laxbottengarn 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändring av 4 kap. 11 § så att tillstånd för 

bottengarn, beträffande lax, enbart får omfatta fiske efter fettfeneklippt lax. 

 

Förbundet tillstyrker förslaget. Beskattningen riktas mot kompensationsodlad lax och 

vildlaxen värnas.  

 

Vi vill emellertid fästa uppmärksamhet på att föreslagen föreskriftstext tycks utesluta allt 

fiske förutom lax med bortklippt fettfena. Korrekt skrivning bör vara – tillståndet får, 

beträffande lax, endast omfatta fiske efter lax som är märkt genom att fettfenan är 

bortklippt. I aktuella bottengarn fångas även en del makrill och plattfisk. 

 

 

Fångstbegränsning i Brofjorden 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändring av 4 kap. 16 § innebärande ett 

förtydligande av rådande fångstbegränsning i Brofjorden för torsk, kolja och bleka. 

 

Förbundet tillstyrker förslaget. 

 

Övrigt 

 

Slutligen vill vi betona att enbart fiskebegränsningar inte är tillräckligt för att nå förbättrad 

status hos västkustens vildlaxbestånd. Utöver intensifierade konkreta fiskevårdsåtgärder och 

lokalt förankrade och skräddarsydda fiskevårdsregler i åarna, måste orsaken till den låga 

havsöverlevnaden klargöras. Predation från säl och skarv har med mycket stor sannolikt 

avgörande betydelse för den låga överlevnaden i havet. Det går inte att blunda och bortse 

från denna realitet. Kraftfulla förvaltningsplaner för säl och skarv måste bli en integrerad del 

i den svenska laxförvaltningen.  

 

  
 

Med vänlig hälsning 

          

            

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid  

305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 
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