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Förslag till ändring av FIFS 2004:36 om fisket i Skagerrak, Kattegatt och
Östersjön avseende inrättande av fredningsområden för havsöring på
Gotland
Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om inrättande av
nya fredningsområden vid Västergarnsån och Vitärtsbäcken samt en utökning av
fredningsområdet Själsöån/Kohlenskvarnån.
Sammanfattning
Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker att nya fredningsområden inrättas i anslutning
till Västergarnsån och Vitärtsbäcken samt att det befintliga fredningsområdet
Själsöån/Kohlenskvarnån utökas. Vi vill emellertid starkt betona att ändamålsenliga
fredningsområden och övrig fiskevård skulle kunna lösas mycket enklare och konstruktivare
inom ramen för en lokal förvaltningsmodell för Ostkustens skärgårds- och kustvatten.
Nya och utökade fredningsområden på Gotland
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att nya fredningsområden inrättas i i anslutning till
Västergarnsån och Vitärtsbäcken samt att det befintliga fredningsområdet vid
Själsöån/Kohlenskvarnån utökas. Allt fiske ska vara förbjudet inom fredningsområdena från
och med 1 oktober till och med 31 december.
Bakgrunden till förslaget är en hemställan från Länsstyrelsen i Gotlands län om fredning av
havsöring i berörda vattenområden. Av denna framgår att förslaget godkänts av
Samförvaltningsinitiativet Gotland och Wades samfällighetsförening. Havs- och
vattenmyndigheten bedömer att förslaget är väl motiverat för att stärka havsöringsbestånden
i Östersjön. Vattentillgången är ringa i de berörda småvattendragen vilket kan innebära att
lekfisk ansamlas utanför dem och inväntar lämpligt flöde för att vandra upp och leka. Denna
ansamling av lekfisk gör, menar HaV, att de anslutande kustområden som fisken uppehåller
sig i bör skyddas från fiske under den tid som lekvandringen pågår.
Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget. Vi anser det angeläget att den
lekvandrande havsöringen skyddas.
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Generellt är emellertid vår uppfattning att förvaltningen av kust/skärgårdsvattnen har stora
brister och att det måste till en aktiv, skräddarsydd förvaltning för mindre delområden av
dessa vattenområden. För att resursvården av fiskbestånden skall få en långsiktig och
uthållig lösning behövs en lokal förvaltning inom områden där det idag råder fritt
handredskapsfiske. Behovet av fredningsområden kan med fördel förankras och lösas inom
ramen för en sådan lokal förvaltningsmodell.
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 myndigheter m.fl. mot en idag splittrad ägarkrets.
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