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Förslag till justering och förlängning av fiskeförbud vid Gålö i
Stockholms skärgård
Sveriges Fiskevattenägareförbund avstyrker den föreslagna femåriga förlängningen av
fiskeförbudet vi Lännåkersviken och Blista fjärd i Stockholm skärgård.
Motivering
Vi ser inget uttalat väsentligt fiskevårdsskäl som legitimerar den kraftiga inskränkning i den
enskilda fiskerätten som blir konsekvensen av en förlängning av fiskeförbudet.
Om förbudet trots allt förlängs bör intrångsersättning utgå till fiskerättsägarna under
förbudsperioden då inskränkningen i den enskilda fiskerätten är mycket omfattande.
Av länsstyrelsens underlag och förankringsprocess framgår att flera av de berörda
fiskerättsägarna motsätter sig förslaget. Sveriges Fiskevattenägareförbund skulle inte ha
några invändningar om samtliga berörda fiskerättsägare enhälligt stod bakom förslaget, men
så är alltså inte fallet.
Vi anser att skarv och säl har en betydligt större lokal påverkan på fiskbestånden än fisket i
det aktuella vattenområdet. Ansträngningarna bör därför inriktas mot en effektiv skarv- och
sälförvaltning istället för ett fiskeförbud. Det fisketryck som förekommer i vattenområdet är
framförallt hänförbart till det fria handredskapsfisket. Ett förbud som enbart riktar sig mot
det fiske som bedrivs med stöd av det fria handredskapsfisket kan vi ställa oss bakom.
Kombineras ett sådant beslut med en aktivare skarv- och sälförvaltning kan mycket goda
fiskevårdseffekter och en uthållig beståndssituation uppnås.
Slutligen är vår generella 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.
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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.
Bakgrund
Dåvarande Fiskeriverket fick 2015 ett regeringsuppdrag att föreslå och avsätta sex fiskefria
områden varav tre i Östersjön och tre i Västerhavet. Under 2009 avsattes Lännåkersviken
som fiskefritt område och utanför i Blista fjärd, ett större fredningsområde med fiskeförbud
mellan 1 april och 30 juni. Beslutet gällde i fem år och upphörde vid utgången av 2014.
Havs- och vattenmyndigheten remitterade i slutet av november 2014 ett förslag om att
nuvarande bestämmelser om fiskeförbud och fiskefredningsområde i det aktuella
vattenområdet förlängs till den 1 juni 2015. Skälet uppgavs vara att ge tid för samråd och
inte riskera att av tidsbrist gå från fiskeförbud till helt fritt fiske. Sveriges
Fiskevattenägareförbund tillstyrkte detta förfarande då vi i den uppkomna situationen fann
det rimligt med en övergångstid för att genomföra förändringen. Samtidigt uttryckte vi
förvåning över att förslaget uppkom och remitterades med så kort varsel. Att förbudstiden
löpte ut vid årsskiftet har varit känt sedan ursprungsbeslutet togs och det har uppenbarligen
funnits gott om tid att förbereda återgången till de förhållanden som ursprungligen var
rådande inom vattenområdet.
Parallellt med förslaget om kortfristig förlängning remitterades även ett förslag om att
fiskeförbudet vid Lännåkersviken och Blista fjärd i Stockholm skärgård med vissa
justeringar ska gälla ytterligare fem år. Initiativtagare till förslaget är länsstyrelsen i
Stockholms län. Remisstiden för detta förslag sattes fram till den 31/1 2015 och Sveriges
Fiskevattenägareförbund aviserade att vi i ämnade återkomma med vårt ställningstagande i
denna fråga innan remisstidens slut.
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