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Förslag till ändring av FIFS 2004:36 om fisket i Skagerrak, Kattegatt och
Östersjön och FIFS:25 om resurstillträde och kontroll på fiskets område
Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om ändrade
föreskrifter för kustfisket efter lax i Östersjön 2014.
Sammanfattning
Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker den föreslagna fördelningen av laxkvoten samt
att en del av kvoten reserveras som buffert för överfiske och bifångster i andra redskap.
Förbundet tillstyrker också förändringen av starttiden för det yrkesmässiga fisket med fasta
redskap norr om latituden 62.55 N och justeringen av tillåten starttid i fredningsområden
inom dessa områden. Dessutom tillstyrks förtydligandet av bestämmelserna för utsättning av
fasta redskap och att en bestämmelse om förhandsanmälan vid yrkesmässigt fångad lax
införs. Slutligen tillstyrker förbundet en senarelagd start av husbehovsfisket med fällor i
Västernorrlands län norr om latituden 62.55 N men anser att denna bör kompletteras med en
lägsta tidsperiod, om minst en vecka, inom vilken fiske efter lax minst får bedrivas.
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 2014
fördelas enligt följande; delområde 31 (Bottenviken) max 20 000 laxar varav högst 10 000
vilda laxar, delområde 30 max 8 500 laxar och delområde 22 – 29 max 400 laxar. Utöver
dessa kvoter reserveras 956 laxar som buffert för bifångster i andra redskap m.m.
Förbundet tillstyrker förslaget. Vi delar förslagets intentioner om att fördelningen i större
omfattning ska styra fångsterna mot kompensationsodlad lax och minska beskattningen av
svaga vildlaxbestånd.
Fiskeperioden
Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändring av FIFS 2004:36 5 kap. 6 § samt bilaga 5
innebärande att starttiden för yrkesfisket med fasta redskap blir den 17 juni i Norrbottens
län, Västerbottens län och i Västernorrlands län norr om latituden 62.55 N. Enligt förslaget
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får länsstyrelserna i Västerbottens län och Västernorrlands län efter prövning ge dispens för
fiske med högst två fasta redskap per yrkesfiskare från den 12 juni samt för fasta redskap
efter strömming. I fredningsområden inom dessa områden justeras dessutom tillåten starttid
för fisket till den 17 juni. Dock omfattas inte fredningsområden som har senare starttid än 19
juni av denna ändring.
Förbundet tillstyrker förslaget. Syftet är att fångsterna i större utsträckning ska styras mot
kompensationsodlad lax och beskattningen av svaga vildlaxbestånd minska.

Husbehovsfiske med fällor
Havs- och vattenmyndigheten förslag till ändring av FIFS 2004:36 5 kap. 6 § innebär också
att husbehovsfisket med fällor i Västernorrland norr om latituden 62.55 får starta först den 1
juli och att fisket efter lax i dessa redskap stängs samtidigt som för yrkesfisket.
Förbundet tillstyrker förslaget. Vi tycket det är rimligt att även det husbehovsfiske som
bedrivs med stöd av enskild fiskerätt tar sin del i ansvaret att stärka och optimera svaga
vildlaxbestånd. En senareläggning av starttiden för husbehovsfisket med fällor i berörd del
av Västernorrland, och vilken syftar till att öka andelen odlad lax i detta fiske och värna de
lokala vildlaxpopulationerna, är sund. Då fisket måste upphöra när kvoten är fylld är
emellertid risken stor att fiskeperioden blir mycket begränsad eller uteblir helt och hållet. För
att möjliggöra ett husbehovsfiske efter lax med stöd av enskild fiskerätt bör därför
senareläggningen kompletteras med en tidsperiod, om minst en vecka, inom vilken fiske
efter lax minst får bedrivas. Detta torde ju inte innebära något större belastning på
vildlaxbestånden då det enligt rådgivningsunderlaget framförallt är kompensationsodlad lax
som är tillgänglig för fångst vid denna tid. Parallellt bör det göras ansträngningar för att få
till stånd en frivillig fångstrapportering från husbehovsfisket med laxfällor. En
fångstrapportering skulle förbättra kunskapsunderlaget för en ändamålsenlig fiskereglering
och öka det lokala ansvaret för en god laxförvaltning vilket är till gagn för alla parter
Utsättning fasta redskap
Havs- och vattenmyndigheten förslag till ändring av FIFS 2004:36 5 kap. 6 § innefattar
också ett förtydligande av bestämmelserna om att delar av fasta redskap får sättas ut innan
fisket startar.
Förbundet har inga invändningar och tillstyrker förslaget.
Förhandsanmälan vid landning av yrkesmässigt fångad lax
Havs- och vattenmyndigheten föreslår att det införs en ny paragraf 5 b i kap 8 FIFS 2004:25
innebärande att det införs en föranmälan vid landning av lax som fångats yrkesmässigt med
fasta redskap.
Förbundet tillstyrker förslaget.

2

Övrigt
I rådgivningsunderlaget från SLU påtalas behovet av ett antal studier som är nödvändiga för
att få bättre underlag för en utvecklad laxförvaltning. Vi vill särskilt framhålla behovet av en
ökad kunskap om stamfördelningen i fångster från fällor längs kusten vilket är angeläget för
att mer precist säkerställa skyddet av vildlax från svaga stammar. Dessutom välkomnar vi
studier som klargör påverkan vid återutsättning av lax som fångas i fasta redskap kombinerat
med en utveckling av skonsamma och selektiva redskap. Studier som ger kunskaper för att
ytterligare rikta beskattningen av laxkvoten mot odlad lax och därmed nyttja de
kompensationsodlade bestånden bättre.
Till sist vill vi betona att det inte enbart är fiskebegränsningar som behövs för att nå
måluppfyllelsen för Östersjöns vildlaxbestånd. Utöver förbättrade villkor för fisken i
vattendomar och intensifierade konkreta fiskevårdsåtgärder 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
Sveriges fiskevattenägareförbund
Lilla Böslid
305 96 Eldsberga
Tel. 0702-70 83 24
Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se
www.vattenagarna.se

3

