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REMISSYTTRANDE 

2019-05-29 

 

Ert datum  2019-05-09          

Ert dnr 2703-17 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Västernorrland till 

norra Uppsala 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om ändrade 

bestämmelser för fiske på kusten i Västernorrland till norra Uppsala. 

 

Sammanfattning 

 

Fiske med rörliga redskap är tillåtet på enskilt vatten utmed det aktuella kustavsnittet. Det 

fisketryck som förekommer i berörda vattenområden är till stor del hänförbart till 

allmänhetens fria nät- och handredskapsfiske.   

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget om nätfiskeförbud på grundare vatten 

än 3 m beträffande allmänhetens fiske men avstyrker att bestämmelsen även ska gälla fiske 

som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslagen om förändrade regler för fisket efter 

öring, gös och sik. 

 

Förslaget om ändrade fiskebestämmelser 

 

Nätfiskeförbud 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att ett nätfiskeförbud på grundare vatten än 3 m införs 

under perioden 1/9 till 10/6. En möjlighet för länsstyrelsen att bevilja dispens för fiske som 

bedrivs med stöd av fiskelicens ingår i förslaget. 

 

Under den period, 11/6 – 21/8, då nätfiske är tillåtet föreslås att maximalt 180 m nät får 

användas per fisketillfälle. En möjlighet för länsstyrelsen att bevilja dispens för fiske som 

bedrivs med stöd av fiskelicens ingår i förslaget. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget beträffande allmänhetens fiske men 

avstyrker att bestämmelserna även ska gälla fiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt. 
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Det fisketryck som förekommer i berörda vattenområden är till stor del hänförbart till 

allmänhetens fria nät- och handredskapsfiske.   

 

Regler för öring 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att minimåttet på öring höjs från 40 cm till 50 cm. 

Dessutom att det införs en fångstbegränsning på maximalt en vild öring per person och dag. 

Fångstbegränsningen ska enbart gälla för handredskap och ryssjor. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget. 

 

Regler för gös 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att minimimåttet på gös höjs från 40 cm till 45 cm samt 

att ett maximimått på 60 cm införs. Dessutom att det införs en fångstbegränsning på högst 3 

fiskar av den sammanlagda fångsten av gädda och gös. Fångstbegränsningen och 

fönsteruttaget ska enbart gäller handredskap och ryssjor. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget. 

 

Regler för sik 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att även Västernorrlands län omfattas av ett fiskeförbud 

15/10 – 30/11 för att stärka skyddet av havslekande sik. Fiskeförbudet ska inte omfatta 

handredskapsfiske efter andra arter än sik. En möjlighet för länsstyrelsen att bevilja dispens 

för fiske som bedrivs med stöd av fiskelicens att fiska andra arter än sik ingår i förslaget. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget. 

 

    
 

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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