1 (3)

www.sfpo.se

Göteborg den 20 januari 2021
Havs- och vattenmyndigheten
havochvatten@havochvatten.se

Yttrande i anledning av remiss av förslag till ändrade
bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön (dnr 4916-19)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det
demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Strömstad till Kalix.
SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar
om selektivitet, skonsamhet och kvalité. SFPO tackar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för
möjligheten att få lämna synpunkter på rubricerade förslag som har framtagits gemensamt av
länsstyrelserna i Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar och Blekinge län.
1. Den södra gränsen för den befintliga fredningstiden för gädda och abborre i Kalmarsund
och runt Öland flyttas söderut till Torhamns udde i Blekinge län. Dessutom förlängs
fredningstiden från och med den 1 mars till och med den 31 maj.
SFPO har inget att invända emot förslaget.
Med avseende på gädda sägs i remissen att kunskapen om vilka effekter återutsättningar (catch
and release-fisket) har på kondition och återutsättningsdödlighet är begränsad och effekter på
lång sikt saknas helt. Således kan konstateras att detta behöver undersökas och om det
framkommer att effekterna därav är negativa, vilket man lätt kan gissa att de är, bör relevanta
åtgärder initieras omgående.
SFPO anser att åtgärder emot hotet som följer av den alltför rika förekomsten av säl, skarv och
spigg måste åtgärdas omedelbart, åtgärdsbehovet är akut och det är skandalöst att ingenting på
allvar händer. Det är tveklöst så att säl, skarv och spigg är de stora hoten mot många fiskarter,
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så även gädda och abborre. Förvaltningen har totalmisslyckats i denna del och priset för detta
misslyckande är den rådande allvarligt problematiska fiskfattiga situationen.

2. Nuvarande minimimått för gös på 40 cm ökas till 45 cm i samtliga Östersjöns delområden
för alla tillåtna redskap utom handredskap och ryssjor. För fiske med handredskap och ryssjor
införs dock istället ett fönsteruttag på 45 – 60 cm i Östersjöns samtliga delområden.
Motsvarande bestämmelser finns redan från gränsen mellan Västernorrlands och
Västerbottens län till och med norra Uppsala län varför förslaget innebär att dessa
bestämmelser ska gälla i hela Östersjön.
SFPO anser mot bakgrund av rådande situation, särskilt minskningen av andelen stor gös över
40 cm på kusten, att förslaget är bra.
Vad gäller gös så är det ovan sagda om säl och skarv precis lika relevant. Det sagda i remissen
”(å)tgärder för att minska predation från säl och skarv kan vid sidan av fiskereglerande åtgärder
vara viktiga för att gynna gösbestånden längs den svenska kusten”. SFPO anser att sådana
åtgärder för att minska predation från säl och skarv inte bara kan vara viktiga, de är nödvändiga
omedelbart och SFPO efterlyser sådana åtgärder nu.

3. Från gränsen mellan Blekinge och Kalmar län upp till norra Uppsala län införs en
fångstbegränsning på en icke fenklippt öring per dygn vid fiske med handredskap och ryssjor.
Motsvarande bestämmelse finns redan från gränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens
län till och med norra Uppsala län.
SFPO har inget att invända emot förslaget.
SFPO anser i den rådande situationen att effekterna av det kustnära trollingfisket bör studeras
och om resultatet av studien indikerar ett behov av åtgärder bör sådana initieras skyndsamt.

4. Den befintliga fångstbegränsningen för gädda på tre gäddor, som idag gäller i Östersjön
söder om Östhammars och Tierps kommuner, ändras till högst tre fiskar av den sammantagna
fångsten av gös och gädda vid fiske med handredskap och ryssjor.
SFPO har inget att invända emot förslaget såsom utformat med en undantagsmöjlighet för
småskaligt kustnära fiske.
SFPO anser dock att regleringen, såsom föreslagits, kan liknas vid en mikro-reglering samtidigt
som åtgärder på ett makro-plan - som fungerar mot de stora hoten: säl, skarv och spigg –
fortfarande lyser klart med sin frånvaro.

5. På kuststräckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län föreslår
myndigheten totalt 64 stycken nya- och 29 justerade fredningsområden. De flesta nya
områdena, 47 stycken, är områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda,
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gös och abborre. Fem nya områden fredas under hösten för att skydda havsvandrande örring.
Ett nytt område fredas under både vår och höst. Förslaget innebär också att elva stycken nya
områden blir fredade året runt. Samtliga fredningsområden med detaljerade gränser och tider
framgår av bilagorna 1 och 2, där också syftet bedrivs.
SFPO anser att metodiken är riktig och förutsätter att lokal kunskap tagits till vara i tillräcklig
omfattning.
SFPO delar Havs- och vattenmyndighetens konstaterande att det föreligger ett
harmoniseringsbehov vad gäller tiden för fiskeförbud i fredningsområdena.

Avslutande ord i anledning av förevarande remiss: säl, skarv och spigg är problem som
med nödvändighet måste lösas på ett seriöst och ändamålsenligt sätt. Att inte ta itu med
dessa problem kommer inte att leda till att förevarande problem når sin lösning.
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