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Bakgrund 
 

Gösfisket i Hjälmaren är miljöcertifierat. I samverkan med sjöns yrkesfiskare har 

minimimåttet på gös höjts och fiskeredskapen anpassats för att selektera bort fisk som 

inte når upp till måttet. Genom dessa åtgärder har en bra grund för ett uthålligt nyttjande 

av resursen gös skapats.  

 

Initialt blev också gösbeståndet starkare och fisket stabilare men under senare år har 

emellertid en nedgång i gösbeståndet noterats. Orsaken till nedgången misstänks dels 

bero på att det förbättrade gösfisket ökat på fritidsfisket med nät vilket, med 

begränsningen 100 m nät, är fritt på allmänt vatten i Hjälmaren. Vidare att sportfisket 

med vertikaljigg har ökat rejält då denna fiskemetod har visat sig vara mycket effektivt 

på gös. Fisket med vertikaljigg sker i sjöns djuphålor (12 – 18 m djup) där gösen 

ansamlas under den varma årstiden och vid fisket kan stora mängder gös fångas varav 

merparten inte håller minimimåttet. Då fisken tas upp från stora djup är det sannolikt att 

flertalet inte överlever en återutsättning. Detsamma gäller för nätfångad smågös under 

sommartid inom dessa djupområden.  

 

Det kan konstateras att det föreligger stora brister i förvaltningen av Hjälmarens fiske 

och fiskresurs. 

 

Förslag till åtgärder 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund vill utifrån den uppkomna situationen påtala att 

grundproblemet står att finna i att det saknas en lokal förvaltningsform för Hjälmarens 

fiske. Detsamma gäller för övriga stora sjöar med fritt handredskapsfiske och 

angränsande allmänna vatten samt landets kust- och skärgårdsområden där liknande 

förhållanden råder på grund av avsaknad av lokalt förankrad fiskeförvaltning. Nuvarande 

situation är ohållbar och ett stort slöseri med en för landet värdefull ekonomisk och 

biologisk landsbygdsresurs.   

 

Vi vill gärna jämföra med övriga sötvattensområdet där den lokala förvaltningen av 

fisket i stort sett fungerar bra. Tack vare lagen om fiskevårdsområden har det bildats ca 

2 000 fiskevårdsområden med en äganderättslig plattform, rådighet över förvaltningen 

och möjlighet att bygga upp en fiskevårdsekonomi. En möjlighet som alltså i dagsläget 

saknas längs kusten och i de stora sjöarna med följd att fiskeförvaltningen inte fungerar. 

Här saknas lokal förvaltning, ekonomisk bas för fiskevård och långsiktighet. 

 

Fiskevattenägareförbundets förslag till långsiktig lösning är att det införs en 

fiskevårdsavgift för de stora sjöarna och i kust- och skärgårdsområdet, eventuellt 

uppdelad i länsvisa avgifter, och där en betydande del av de influtna medlen kanaliseras 

till bildande och utveckling av lokala fiskevårdsområden enligt insjömodellen.  
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Någon inskränkning i allmänhetens tillgång till fiske, annat än av biologiska 

fiskevårdsskäl, behöver inte följa av detta. En sådan modell är nödvändig för att 

långsiktigt främja en gynnsam utveckling av fiskevattnen utmed kusten, i skärgården och 

de stora sjöarna.  

 

För att kortsiktigt rädda upp situationen i Hjälmaren enligt försiktighetsprincipen föreslår 

Fiskevattenägareförbundet att Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiske i 

sötvattensområdet (FIFS 2004:37) ändras så att : 

 

• allt fiske på djup större än 10 m förbjuds under perioden 15 maj – 1 november. 

Kräftfisket undantas. Detsamma gäller fisket med bottengarn med förbehållet att strutarna 

bojas upp till 5 m. 
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