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Havs- och vattenmyndigheten 

Box 11 930 

404 39 Göteborg 

Yttrande angående remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske 
på kusten i Västernorrland till norra Uppsala HaV Dnr 2703-17 
 
Sportfiskarna har tagit del av förslaget och önskar lämna följande synpunkter. 
 
 
Sammanfattning 
Sammanfattande synpunkter på förslagen: 

• Sportfiskarna är positiva till att flytta ut nätfisket på djupare vatten och delar 

HaV:s bedömning att detta kommer att bidra till att stärka bestånden av bland 

annat öring. Sportfiskarna anser dock att regelverket bör gälla året om. 

• Sportfiskarna är positiva till föreslagen förändring av minimimått och införande 

av fångstbegränsning för öring, men menar att ytterligare restriktioner kan 

komma att krävas. 

• Sportfiskarna är positiva till att begränsa uttaget av gös och gädda genom 

fångstbegränsning och fönsteruttag. 

• Sportfiskarna tillstyrker förslaget om en höstfredning för sik. 

 

Allmänt 
Generellt så ser vi positivt på förslagen. I synnerhet bedömer vi att det kommer att vara 

positivt för havsöringen som idag är närapå borta från stora delar av bottenhavskusten.  

 

Statusen för öringbestånden på berörd kuststräcka är mycket dålig i de södra delarna 

och blir något bättre längre norrut. I praktiken är statusen för havsöring i södra 

Bottenhavet avsevärt sämre än vad som framgått av HaV:s resursöversikter (figur 1). 

Det finns anledning att överväga om vild havsöring längs södra bottenhavskusten i 

dagsläget är en resurs tål att beskattas. Mot bakgrund av öringens svaga 

beståndsstatus ser Sportfiskarna positivt på att HaV aviserar en översyn av regelverket 

även för havsöringsfiske i sötvatten. 

 

Den odlade havsöringen hade då verksamheten startade en återfångstgrad på ca 25 

%. Idag mäts återfångsten i enstaka procent. Det krävs krafttag för att reda ut vad som 

händer med den vilda öringen, och varför inte kompensationsutsättningarna längre 

fungerar. Sportfiskarna har initierat ett utrednings- och åtgärdsarbete kring de vilda 
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öringbestånden i södra Bottenhavet och ser gärna en ökad samverkan med 

myndigheter och mer resurser till detta arbete. 

 

ODLAD 
ÖRING 

ANTAL 
SMOLT / ÅR VILD ÖRING ANTAL 

SMOLT / ÅR STATUS 
UPPSKATTAT 

ANTAL 
LEKFISKAR 
PER ÅR CA 

Ljusnan 60 000     

  Skärjån <100 <10 % 10 

  Hamrångeån <100 <10 % 10 

  Trödjeån 0 0 % 0 

  Björkeån 0 0 % 0 

  Testeboån 500 10–20 % 100–200 
(kontrollerat) 

  Gavleån <100 ? 50 

  Harnäsån 0 0 % 0 

Dalälven 90 000     

  Tämnarån <100 ? (5) 

  Forsmarksån <100 ? (5) 

SUMMA 150 000  Ca 1 000  Ca 200 

 
Figur 1. Rådande status för öringbestånden i vattendrag från norr till söder som mynnar på 
kuststräckan Ljusne – Öregrund. Statusen i dessa vattendrag är avsevärt sämre än den bild som 
getts av öringbestånden i Bottenhavet i HaV:s resursöversikter de senaste åren. Ovanstående data 
baseras på elfiskeresultat, smoltvandringskontroller, lekvandringskontroller, utsättningsstatistik från 
SCB och intervjuer av personer med god kunskap om respektive vatten. Uppgifterna har 
sammanställts av fiskevårdaren Bernt Moberg. 

 

Fritidsfisket, och då i synnerhet fisket med mängdfångande redskap, står för en stor del 

av uttaget idag. Samtidigt bör man komma ihåg att det totala uttaget från fisket för 

många arter idag är en bråkdel av vad det var för 30 år sedan. Vi hoppas att 

förvaltande myndigheter även ser till helheten, där historiskt överfiske och negativ 

miljöpåverkan lett till dagens situation med ekosystem i obalans och krisande 

fiskbestånd. Idag är oförvaltade bestånd av säl och skarv samt ett intensivt industrifiske 

akuta frågor att hantera för att nå en långsiktigt hållbar förvaltning på den aktuella 

kuststräckan. Ytterligare insatser från förvaltande myndigheter är därför nödvändiga. 

Vidare krävs avsevärda resurser för fysiska restaureringsåtgärder för att återställa 

vattenmiljöer. 
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Synpunkter på förslagen 
 
Nätfiskeförbud grundare än 3 meter 1 september – 10 juni 
 

Sportfiskarna är positiva till att flytta ut nätfisket på djupare vatten och delar HaV:s 

bedömning att detta kommer att bidra till att stärka bestånden av bland annat öring 

gädda, gös och sik. Sportfiskarna anser dock att förbudet bör gälla året om. 

 

Öringen lekvandrar på aktuell kuststräcka under sommarmånaderna mot vattendragen. 

Att tillåta nätfiske på grunt vatten under denna period gör att många värdefulla fiskar på 

väg mot sina lekvattendrag kommer att fastna i nät, något vi menar att 

beståndssituationen inte tillåter. I underlaget redogör inte HaV för skälen att tillåta 

nätfiske på sommaren. Vi antar att detta är för att tillåta ett husbehovsfiske efter 

abborre. Ett syfte vi menar skulle gå att uppnå även med avsevärt mindre tillåten 

nätmängd än de 180 meter som föreslås. 

 

Höjning av minimimått för öring från 40 till 50 cm samt fångstbegränsning en vild öring / 

dag 
 

Sportfiskarna är positiva till föreslagen förändring av minimimått och införande av 

fångstbegränsning, men anser att ytterligare restriktioner kan krävas. 

 

Som framgår av tabell 1 ovan är består antalet lekfiskar av endast något tiotal fiskar i 

flera vattendrag. Ett förbud mot att behålla vild öring i sportfisket och samtidigt 

införande av ett totalt förbud mot nätfiske efter öring kan därför övervägas, i synnerhet 

längs södra Bottenhavets kust. 

 

Sportfiskarna ställer sig positiva till förslaget om höjt mimimimått. På sikt bör dock 

alternativ/komplement till minimimått som förvaltningsåtgärd för öring utredas. Fiske 

efter havsöring riktas i första hand mot blanka fiskar som är mest stridbara och har bäst 

egenskaper som matfisk. Blanka fiskar över 50 cm är ofta honfiskar, ett minimimått på 

50 cm riskerar därför att styra uttaget mot honor. Ett exempel som belyser värdet av att 

begränsa uttaget av större öring kommer från Testeboån, som är en av mycket få 

öringproducerande vatten i södra Bottenhavet. Där är en stor del av fisken 

flergångslekare enligt märkningsstudier. Ett fönsteruttag torde därmed bidra till att 

skydda de storväxta och värdefulla flergångslekarna. 
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Fönsteruttag och fångstbegränsning för gös 
 

Sportfiskarna är positiva till att begränsa uttaget av gös och gädda genom 

fångstbegränsning och fönsteruttag. 

 

När det gäller gädda så saknar vi i förslaget en motivering till ett minimimått på 40 cm. 

Ett maximimått enligt förslag som skyddar de viktiga stora fiskarna har ett mer 

uppenbart positivt värde för fiskbestånden. Rekryteringen av gädda är mycket svag 

längs kusten av södra Bottenhavet 1. Vi anser därför att även totalfredning av särskilt 

värdefulla lekområden är nödvändigt. En förvaltningsåtgärd som även är effektiv för att 

stärka bestånden av gös. Sportfiskarna ser därför positivt på att sådana förslag läggs 

framöver. 

 

Höstfredning 15 oktober till 30 november 
 

Sportfiskarna tillstyrker förslaget om en höstfredning för sik. 

 

Möjligheter till undantag 
 

Sportfiskarna har inget emot möjligheten att ge dispenser till lokala yrkesfiskare om 

beståndssituationen tillåter. Dispenserna ska vara personliga och kunna dras in vid 

regelöverträdelser eller om beståndssituationen så kräver. Utöver lokala yrkesfiskare 

bör inga undantag göras. 

 

Ytterligare regleringar och åtgärder 
 

Förslaget innehåller ett antal förändringar av minimimått, fönsteruttag etc för sportfiske. 

Samtidigt görs ingen justering av tillåtna maskstorlekar i garnfiske. Sportfiskarna anser 

att dessa bör ses över för att harmoniera med gällande regelverk för sportfiske. 

 

Det krävs krafttag och resurser till tillsynsverksamheten längs kusten. Utan tillsyn, och 

tillsyn på grunt vatten, längs hela kusten så riskerar förslaget att bli verkningslöst. Även 

informationsinsatser är nödvändiga och Sportfiskarna deltar gärna i detta arbete. 

 

 

Joel Norlin    Lars Ljunggren 

Biträdande Generalsekreterare Projektledare 

 

 

                                                           
1 Länsstyrelsen i Gävleborg. Rekrytering av kustfisk i Gävleborgs län -En 
sammanställning av provfisken efter årsyngel 2002-2015 
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