SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND
REMISSYTTRANDE
2014-02-20
Ert datum 2014-01-21
Ert dnr 4067-12

Havs- och vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg

Förslag till ändring av FIFS 2004:36 om fisket i Skagerrak, Kattegatt och
Östersjön avseende inrättande av tillfälligt fredningsområde i Värmdö
kommun.
Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om inrättande av
tillfälligt fredningsområde i Torpe-Infjärden, Björnöfjärden och Säbyviken.
Sammanfattning
Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker att ett tillfälligt fredningsområde inrättas i
Torpe-Infjärden, Björnöfjärden och Säbyviken. Vi vill emellertid starkt betona att förankring
av forskningsprojekt och ändamålsenlig fiskevård skulle kunna lösas avsevärt mycket
enklare och konstruktivare inom ramen för en lokal förvaltningsmodell för Ostkustens
skärgårds- och kustvatten.
Tillfälligt fredningsområde i Torpe-Infjärden, Björnöfjärden och Säbyviken
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att ett fredningsområde inrättas i Torpe-Infjärden,
Björnöfjärden och Säbyviken. Allt fiske ska vara förbjudet inom fredningsområdet från och
med 1 april till och med 15 juni under åren 2014 – 2018.
Motivet till fredningsområdet och fredningen är en begäran från BalticSea 2020 om fredning
av gädda i berörda vattenområden. BalticSea 2020 driver projektet Levande kust och för att
få goda vetenskapliga förutsättningar vid genomförandet bedömer man att en fredning
behövs. Av projektbeskrivningen framgår att det inte föreligger några problem med
gäddrekryteringen i området. Dessutom anges att samtliga fiskerättsägare har kontaktats.
Projektets målsättning är att skapa en ”vitbok” över hur skadade kustområden kan
restaureras.
Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget. Vi anser det angeläget att konkreta
åtgärdsmodeller tas fram som underlag för att förbättra vattenkvaliteten och fiskbestånden i
Östersjöns kustvattenområde. Detta kan motivera en tillfällig fredning.
Vi vill emellertid med skärpa betona att vi inte ser det som rimligt att fiskerilagstiftningen,
som i detta fall, används som redskap för att möjliggöra lokala forskningsprojekt. Den
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föreslagna regleringen är ytterligare ett bevis på konsekvenserna av det fria
handredskapsfisket och det förvaltningsvakuum som denna reform har skapat.
Vår uppfattning är att förvaltningen av kust/skärgårdsvattnen har stora brister och att det
måste till en aktiv, skräddarsydd förvaltning för mindre delområden av dessa vattenområden.
Grundbulten för att resursvården av fiskbestånden och dess habitat skall få en långsiktig och
uthållig lösning är att få igång en lokal förvaltning inom områden där det idag råder fritt
handredskapsfiske.
Sveriges Fiskevattenägareförbund har ett konkret förslag på förvaltningsmodell som skapar
incitament för aktiv lokal skräddarsydd fiskereglering, konkreta fiskevårdsåtgärder och
fisketillsyn. En förvaltningsmodell som stärker det lokala ansvaret, genererar
fiskevårdsmedel, främjar utvecklingen av gårdsbaserad fisketurism och som dessutom
öppnar upp en tydlig dialogkanal för forskningsinstitutioner, myndigheter m.fl. mot en idag
splittrad ägarkrets.
Inom ramen för en lokal förvaltning skulle en smidig förankring av och naturlig samverkan
kring exempelvis aktuellt forskningsprojekt kunna uppnås fullt ut utan byråkrati och generell
lagstiftning.
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