
Synpunkter nationell plan för kunskapsförsörjning om fritidsfiske  

 

Allmänna synpunkter och kommentarer 

●Det är positivt och bra att krafttag tas för förbättrade undersökningar och kunskapsunderlag. 

Det skapar en bättre plattform för förvaltning i de vattenområden där staten har huvudansvaret 

men ger också i förlängningen rådgivningsunderlag för lokalt förvaltade fiskevatten. Parallellt 

anser vi emellertid att det är angeläget att sjösätta en lokal förvaltningsmodell för kust- och 

skärgårdsvatten samt i de stora sjöarna inom områden där det idag råder fritt 

handredskapsfiske. Detta är grundbulten för att resursvården av fiskbestånden och dess habitat 

ska få en långsiktig och uthållig lösning i dessa vattenområden. Förvaltningsmodellen 

kombineras med införandet av särskild fiskevårdsavgift. En avgift som genererar medel för en 

aktiv lokal förvaltning, fiskundersökningar, fiskevård och fisketillsyn i berörda vatten. 

Fångstrapporteringsskyldighet kopplas till avgiften med en digital inrapporteringslösning som 

kan göra insamlingen av fångstdata hanterbar. Enkätundersökningar kan riktas direkt mot dem 

som betalt den särskilda fiskevårdsavgiften.  

●Definitionen av yrkesmässigt fiske (punkt 3) behöver modifieras mot bakgrund av de 

nyligen beslutade förändringarna av fiskelagen (definitionen har ju tagits bort). Detsamma 

gäller lagstiftning som rör yrkesfisket (punkt 5.1). 

● Nationalencyklopedins definition av fritidsfiske är bra så tillvida att den gör en åtskillnad av 

det fritidsfiske som bedrivs av ”var och en” och det som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt.  

●Det förekommer olika siffror om antalet fritidsfiskare i planen: ungefär 1 miljon resp. 1 – 2 

miljoner. Samma siffra bör användas. 

●Hur kommer den icke obetydliga predation från säl och mellanskarv in i helhetsbilden ? 

 

Identifiering av målarter för kunskapsförsörjning 

Vattenområde Målart Handredskap Mängdfångande 

redskap 

Skagerrak 5 Torsk Hummer 

 4 Öring Öring 

 3  Torsk 

 2   

 1   

Kattegatt 5 Torsk Hummer 

 4 Öring Öring 

 3  Lax 

 2   

 1   



Öresund 5 Torsk Torsk 

 4 Öring Öring 

 3 Rödspotta Rödspotta 

 2   

 1   

Södra Östersjön 5 Gädda Torsk 

 4 Öring Gädda 

 3 Lax Öring 

 2 Torsk  

 1   

Egentliga Östersjön 5 Gädda Gädda 

 4 Öring Öring 

 3 Abborre Abborre 

 2 Gös Gös 

 1   

Bottenhavet 5 Öring Öring 

 4  Sik 

 3   

 2   

 1   

Bottenviken 5 Öring Öring 

 4  Sik 

 3   

 2   

 1   

Stora Sjöarna 5 Gös, Röding, Öring Gös, Röding, Öring 

 4 Gädda Gädda 

 3 Abborre Signalkräfta 

 2  Sik 

 1   
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