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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

 

REMISSYTTRANDE 

2013-05-03 

 

Ert datum  2013-04-02            

Ert dnr  1292-13                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

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 2013. 

 

Sammanfattning 

 

Förbundet tillstyrker den föreslagna fördelningen av laxkvoten mellan ICES delområde 31 

och områdena söder om ICES delområde 31 samt att en del av kvoten reserveras som buffert 

för överfiske och bifångster i andra redskap. Förbundet tillstyrker vidare en senarelagd start 

av husbehovsfisket med fällor i Norr- och Västerbottens län men anser att denna bör 

kompletteras med en tidsperiod, om minst en vecka, inom vilken fiske efter lax minst får 

bedrivas.   

 

Fördelning av laxkvoten 

 

Det är glädjande att arbetet nu har påbörjats med att strukturera en laxförvaltning med 

målsättning att optimera den reproduktionspotential som finns i våra vildlaxälvar. Inom 

ramen för denna målsättning är det logiskt att laxfisket flyttas från havsfiske på blandade 

bestånd till ett kust- och älvfiske på åtskilda bestånd. Särskilt positivt är att utvecklingen av 

fisketurismnäringen i älvarna nu kan stärkas på sikt. Dessutom välkomnar vi att 

beskattningen i möjligaste omfattning riktas mot kompensationsodlad lax. Det är också klokt 

att säkra upp efterlevnaden av kvoten genom att reservera en pott laxar för bifångster m.m.  

 

Fritidsfisket med fällor 

 

Det är rimligt att även det husbehovsfiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt tar sin 

del i ansvaret att stärka och optimera vildlaxbestånden. En senareläggning av starttiden för 

husbehovsfisket med fällor i Norr- och Västerbotten, som syftar till att öka andelen odlad lax 

i detta fiske, är sund. Med fjolårets laxfiske i baktanke, fisket avblåstes 5 juni, 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. Ansträngningar bör parallellt göras för att få till stånd en frivillig 
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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. 

 

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 behövs studier 

som klargör påverkan efter återutsättning hos lax som fångas i olika redskap. Studier som 

kan vara användbara för att ytterligare rikta beskattningen av laxkvoten mot odlad lax och 

nyttja de kompensationsodlade bestånden på ett bättre sätt.  

 

Slutligen vill vi betona att enbart fiskebegränsningar inte är tillräckligt för att nå 

måluppfyllelsen för våra vildlaxbestånd. Utöver intensifierade konkreta fiskevårdsåtgärder 

måste orsaken till den låga havsöverlevnaden klargöras. Predation från säl och skarv har med 

mycket stor sannolikt en avgörande del i den låga överlevnaden i havet och det går inte att 

blunda och bortse från denna realitet. 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 alltså till och vara en integrerad del i den svenska laxförvaltningen.  
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