
 1 

    REMISSYTTRANDE 

2015-05-06 

 

Ert datum  2015-04-14            

Ert dnr  1344-15                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

 

Förslag till ändring av FIFS 2004:25 om resurstillträde och kontroll på 

fiskets område 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om ändrade 

föreskrifter för kustfisket efter lax i Östersjön 2015. 

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker den föreslagna fördelningen av laxkvoten samt 

att en del av kvoten reserveras som buffert för överfiske och bifångster i trål och andra 

redskap.  

 

Vi tillstyrker också ett förtydligande av nuvarande förhandsanmälan av yrkesmässigt fångad 

lax.  

 

Fördelning av laxkvoten 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändring av FIFS 2004:25 14 kap. 3 § innebärande 

att den tillgängliga laxkvoten i Östersjön för svenskt kustfiske med fasta redskap under 2015 

fördelas enligt följande; delområde 31 (Bottenviken) max 18 000 laxar varav högst 12 000 

vilda laxar, delområde 30 max 7 500 laxar och delområde 22 – 29 max 350 laxar. Utöver 

dessa kvoter reserveras 1020 laxar som buffert för bifångster i andra redskap m.m. 

 

Förbundet tillstyrker förslaget.  

 

Förhandsanmälan vid landning av yrkesmässigt fångad lax  

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår även en ändring av FIFS 2004:25 8 kap. 5b § 

innebärande att landningspositionen ska anges med två decimalera noggrannhet vid 

föranmälan av landning av lax som fångats yrkesmässigt med fasta redskap.   

 

Förbundet tillstyrker förslaget. 
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Övrigt 

 

Vi anser att ökad kunskap om stamfördelningen i fångster från fällor längs kusten är en viktig 

ingrediens i en långsiktigt, framgångsrik laxförvaltning. Sådana studier är angelägna för att mer 

precist säkerställa skyddet av vildlax från svaga stammar och för att ytterligare rikta 

beskattningen av laxkvoten mot odlad lax och därmed kunna nyttja de kompensationsodlade 

bestånden bättre. 

 

Till sist vill återigen påpeka att det inte enbart är fiskebegränsningar som behövs för att nå 

måluppfyllelsen för Östersjöns vildlaxbestånd. Utöver förbättrade villkor för fisken i 

vattendomar, intensifierade konkreta fiskevårdsåtgärder och lokal älvsspecifik förvaltning 

måste orsaken till den låga havsöverlevnaden fastställas. Sveriges Fiskevattenägareförbund 

anser 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. Kraftfulla 

förvaltningsplaner för säl och skarv måste med andra ord ovillkorligen vara en integrerad del 

av svensk laxförvaltning.  

 

  
 

Med vänlig hälsning 

                     

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 
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