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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

 

REMISSYTTRANDE 

2012-06-14 

 

Ert datum  2012-05-07           

Ert dnr  2182-12                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

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

Östersjön 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget till ändrade 

föreskrifter för handredskapsfisket efter lax i Östersjön. 

 

Sammanfattning 

 

Förbundet tillstyrker den del av förslaget som innebär att fångad icke fenklippt lax 

skyndsamt skall återutsättas men anser att en fångstbegränsning av övrig lax (fenklippt) på 

maximalt en fisk per person och dygn skall införas vid fiske med handredskap i havet. Som 

en konsekvens av detta avstyrker vi att fångstbegränsningen inom Mörrumsåns 

fredningsområde tas bort. Förändringen av startdatum för fisket efter lax med handredskap i 

berörda fredningsområden i Bottenviken tillstyrks. 

 

Fångstbegränsning och återutsättning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tycker det är viktigt att även trollingfisket tar sin del av 

ansvaret för att stärka upp landets vildlaxbestånd. Genom att återutsätta icke fenklippt lax 

och enbart beskatta odlad fisk bidrar man till detta. Inom ramen för en god resurshushållning 

och sportfiskeetik anser vi det vidare rimligt att tillämpa en fångstransonering för 

trollingfisket efter lax. Därför är en begränsning av antalet landade laxar (fenklippta) på 

maximalt en fisk per person och dygn befogad.  

 

Ändrat startdatum i Bottenvikens fredningsområden 

 

Förbundet konstaterar att det är logiskt att starttiden för handredskapsfisket efter lax i 

Bottenvikens fredningsområden synkroniseras med den som gäller för laxfisket med fasta 

redskap.   

 

Övrigt rörande laxförvaltning 

 

Grunden för laxförvaltningen är att laxen ska fiskas utifrån varje enskilt bestånds bärkraft. 

Fiskevattenägareförbundet har, i samband med EU:s laxplan, haft synpunkter på 

kompensationsodlingarnas framtid, på beräkningen av smoltproduktion och på överlevnaden 
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i Östersjön. Bland annat anser vi att det är klarlagt att säl och skarv konsumerar en så pass 

stor andel av laxbestånden att förvaltningen av dessa arter måste samordnas med 

laxförvaltningen. Eftersom predationen från säl och skarv redan idag sannolikt överskrider 

maxgränsen för dödlighet kan laxförvaltningen inte ske åtskild från förvaltning av säl och 

skarv. Det är alltså avgörande att Havs- och vattenmyndigheten även på allvar tar tag i 

frågorna om säl och skarv, annars faller alla andra ansträngningar för att förvalta och 

säkerställa Östersjöns vildlaxbestånd. I övrigt hänvisar vi till våra synpunkter på EU:s 

laxplan som lämnades i en skrivelse till HaV 2012-01-11 samt i vårt remissvar till HaV 

2012-05-09 på förslaget till regler för laxfisket. 

 

 
 

Med vänlig hälsning 

                     

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

Lilla Böslid  

305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

 

 

 

Lars Wiström  Thomas Lennartsson 

Ordförande   Förbundsdirektör 
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