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Förord 
Havsöringen är en av våra mest spridda fiskar/fiskarter och en av de mest populära arterna för 
sportfisket. Havsöringen är också en av de mest betydelsefulla arterna för den svenska 
fiskevården och samtidigt utgör den en av våra främsta miljöindikatorer. Den kan även ses 
som en alldeles utmärkt indikator för hur fiskeförvaltningen fungerar. 
 
Havsöringbeståndens status varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Längs Västkusten 
har beståndssituationen genomgått en remarkabel förbättring under de senaste decennierna. 
Tack vare omfattande fiskevårds- och kalkningsinsatser i kombination med framsynta 
regleringar finns det nu mer havsöring längs Västkusten än någonsin det senaste halvseklet. 
Här utgör öringen för närvarande den kanske viktigaste fiskarten för sportfisket när bestånden 
av de marina fiskarterna nästan samtliga kollapsat på grund av överfiske och misshushållning. 
Beståndssituationen är god till och med södra Östersjökusten och på Gotland. Därefter blir 
bilden mer varierad och i Bottenviken är situationen riktigt dålig med överlag svaga bestånd. 
Här utgör istället utsatt odlad fisk en viktig förutsättning för att kunna fiska havsöring längs 
kusten. Förutom mänsklig påverkan på vattendragen samt i havsmiljön finns andra potentiella 
faktorer som kan påverka förekomsten av öring. Vi vet t ex i dagsläget väldigt lite om vilken 
eventuell inverkan som de ökande populationerna av säl och skarv har på havsöringbestånden. 
Samtidigt är också kunskapen om statusen för havsöringsbestånden på många håll begränsad, 
i synnerhet vad gäller vuxen fisk. 
 
Denna rapport är ett försök att sammanfatta beståndssituationen, beskriva fisket samt 
avslutningsvis lämna förslag på insatser och förvaltningsåtgärder för att förbättra och utjämna 
skillnaderna i beståndsutveckling mellan olika delar av landet. Några av de mest prioriterade 
insatserna är följande: Att få till stånd en bättre och effektivare förvaltning av fisket i kustnära 
grundområden längs hela den svenska kusten. Utökade restaureringsinsatser samt stopp för 
rensnings- och dikningsverksamhet i vattendragen. Förbättra kunskaperna om havsöringen 
genom inrättande av indexvattendrag samt studier av öringens havsfas. En översyn av 
utsättningarna av odlad havsöring bör genomföras. För havsöringförvaltningen i Stockholms 
skärgård bör en särskild arbetsgrupp inrättas för att förbättra förutsättningarna för sportfisket 
samtidigt som man värnar och stärker de vilda bestånden. 
 
Sportfiskarna vill särskilt tacka rapportens huvudförfattare Erik Degerman vid SLU Aqua – 
Sötvattenslaboratoriet, samt Johan Östergren, dito, som faktagranskat delar av rapporten. 
Övriga medförfattare som bidragit med värdefull information är Bernt Moberg, Linda 
Svensson, Bengt Olsson, Nils Ljunggren, Micael Söderman, Olof Engstedt, Glenn Douglas, 
Joel Norlin, Lars Vallin samt Anders Karlsson.  
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Sammanfattning 
Havsöring är en viktig resurs för sportfisket, då arten är spridd över hela landet och en 
stridbar fisk som kan nå stor storlek. Havsöring är också en ypperlig miljöindikator och 
statusen på våra havsöringbestånd avslöjar mycket om vår fiske- och miljövård. Faktum är att 
intresset för sportfiske på havsöring i flera fall varit drivande för miljöarbetet. 
 
Bestånden av havsöring varierar dock betydligt mellan våra olika kustavsnitt och mellan våra 
grannländer. I denna sammanställning försöker vi visa vilka faktorer som ligger bakom dessa 
skillnader och vad vi kan göra för att förbättra svaga bestånd. Framför allt bestånden i 
Bottenviken och södra ostkusten är svaga. 
 
Några grannländer har en bra förvaltning av havsöringen genom att förbjuda nätfiske på grunt 
vatten och satsa på restaurering av vattendrag och fiskvägar. Även Sverige har i flera områden 
en bra förvaltning, men i Sverige har lösningen på utbyggda vattendrag i många fall varit 
utsättning av odlade fiskar, en åtgärd som kan vara problematisk. Den odlade fisken kan 
skapa problem för svaga vildbestånd genom genetisk förorening, konkurrens om bytesfiskar 
och genom att fisket konstlat ökas.  
 
Utifrån en genomgång av fisket efter havsöring, dess biologi och de faktorer som orsakar 
svaga bestånd har tio förslag för den framtida vården och förvaltningen av havsöring 
formulerats. Bland dessa kan nämnas fortsatt restaurering av vattendrag, fler fungerande 
fiskvägar, förbud för nätfiske i grundområden, fångstrapportering från fritidsfisket, minskade 
kompensationsutsättningar av odlad öring och en regionalt anpassad förvaltning.  
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1. Inledning  
Öringen (Salmo trutta) som art är oerhört plastisk, den anpassar sig till ett liv i fjällsjön, 
skogsbäcken, Vänern eller i havet. Den kan bli könsmogen första gången vid 10 cm eller 70 
cm, allt beroende på miljön. Ingen annan svensk fiskart har den breda repertoaren. Ibland 
delar man in öring efter var de förekommer som vuxna, alltjämt kvar i sin bäck (bäcköring), 
ute i sjöar för tillväxt (insjööring) eller ute i havet för tillväxt (havsöring). Allt är samma art 
och försök har visat att bäcköring kan ställa om och bli en havsöring om förutsättningarna 
ändras. Jokern i Sveriges fiskfauna heter havsöring. 
 
Havsöring är en av de populäraste arterna för sportfisket längs våra kuster. I regel är 
bestånden dock små och något riktat kommersiellt fiske efter arten förekommer i princip inte, 
annat än som en bifångst utanför de stora laxälvarna samt i laxfisket i södra Östersjön.  
 
Fiskeriverket och Statistiska Centralbyrån har med jämna intervall undersökt fritidsfisket i 
landet med hjälp av en omfattande enkät. År 2004 skattades att sportfisket tog 73% av 
havsöringsfångsten i fritidsfisket. Siffrorna på fritidsfiskets fångster är mycket osäkra, vilket 
framgår av motsvarande skattning år 2006 då den totala fångsten skattades till 321 ton. Då 
fördelades fångsten med 58% till sportfisket och 42% till övrigt fritidsfiske. Sanningen är 
således att vi har mycket dålig uppfattning om hur mycket havsöring som fångas och i vilken 
typ av fiske. Klart är dock att yrkesfiskets andel av totalfångsten av havsöring är ringa, 
någonstans mellan 3-10%. Av länsfiskeexperterna vid landets länsstyrelser bedömde 93% att 
de senaste tio åren har sportfisket efter havsöring ökat eller varit oförändrat. Samtidigt ansåg 
73% att husbehovsfisket minskat. Fiskemönstret förändras således och sportfisket får ett allt 
större ansvar för resursen havsöring.  
 
En god indikator på att vi sköter vår miljö är friska havsöringbestånd. Arten är en av våra 
förnämsta indikatorer på hur det är ställt med ekosystemet – den integrerar påverkan på land, 
sötvatten och hav. Som ung växer den upp i små vattendrag som kan påverkas av försurning, 
sommartorka på grund av landskapets utdikning samt sediment och närsalter från skogs- och 
jordbruk. Därefter skall den vandra ut till havet, i många fall förbi dammar och kraftverk i de 
större älvarna. Felaktigt anlagda dammar och våtmarker kan också utgöra vandringshinder 
och skapa predationstryck på de havsvandrande unga öringarna - smolten. Väl ute i havet så 
tillbringar havsöringen sin tid där det är som farligast – grunt och strandnära. Här lurar olika 
fiskeredskap, rovfiskar och den allmänna påverkan på kustmiljöerna. Som vuxen skall sedan 
havsöringen vandra åter till lekområdena i de små bäckarna – i många fall ett gatlopp förbi 
samhällets olika ingrepp i våra vatten. Det är lätt att inse att havsöringbestånd lätt kan störas 
av ytterligare påverkan, och att de flesta bestånd idag inte når upp till sin fulla 
produktionskapacitet (se kapitel 5). Dagens havsöringbestånd ger svensk miljövård ”icke 
godkänt”. 
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Det är dock tyvärr svårt att få en överblick över situationen för vår havsöring. Det finns stora 
kunskapsluckor och många myter. Dessutom är de sammanställningar och utvärderingar som 
görs sällan åtkomliga för den breda allmänheten. Ett lysande undantag har varit de ”Resurs- 
och Miljööversikter” som numera nedlagda Fiskeriverket gav ut. Där har bland annat 
havsöringens status redovisats årligen. Den nya myndigheten HaV (Havs- och 
vattenmyndigheten) kommer att fortsätta producera denna ”Resurs och Miljööversikt” årligen 
och den rekommenderas för de som vill veta beståndssituationen för alla kommersiellt 
nyttjade fiskarter.  
 
I föreliggande rapport ges en överblick över havsöringens biologi, miljökrav, 
beståndssituation, fisket, miljöproblemen och dagens förvaltning av havsöring. Det hela 
utmynnar i förslag för den framtida vården av havsöring. För denna värdefulla resurs måste 
vårdas och förvaltas. Det finns mycket att göra – och alla kan dra sitt strå till stacken! 
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2. Havsöringens biologi  
Lekvandring 
Att leka på hösten innebär för en havsöring att den klokt nog gör sin livsinvestering när den är 
i bäst kondition. Honan kan lägga många, stora och välnärda ägg. Samtidigt har hon försäkrat 
sig om att föröka sig innan vintern kommer, en period med dåligt med mat och då samtidigt 
vattentemperaturen sätter gränser för tillväxten. Tyvärr finns dock ett stort problem för 
höstlekande fiskar. Detta med att kunna matcha så att ynglen kläcks i rätt tid på våren; i rätt 
tid i förhållande till vårflod, temperatur och födotillgång. Med ett variabelt klimat kan det 
vara bättre att leka på våren istället. Då kan man anpassa leken till de faktiska förhållandena 
på våren. Vi får se hur havsöringen klarar det ändrade klimatet i framtiden.    
 
Havsöring leker generellt i mindre vattendrag än lax, hellre i små tillflöden till större älvar än 
i huvudfåran. De stora laxälvarnas huvudfåra är oftast bara en vandringsväg för havsöring. 
 
Leken sker på hösten under oktober-november. Liksom lax kan dock stora havsöringar stiga 
upp i vattendragen flera månader före leken, sällsynt redan i juni i större vattendrag. I mindre 
vattendrag startar uppvandringen vanligen tidigast i juli, men huvuddelen av beståndet 
kommer i regel i september-oktober.  
 
Självklart stiger lekfisken tidigare ju längre vandring den har till lekplatsen. Det är också visat 
att äldre lekfisk vandrar upp före yngre - de största fiskarna kommer alltså först. Nackdelen 
för dem är att de därmed utsätts för fiske i vattendragen en längre tid och har därmed betydligt 
större risk att fångas. 
 
Under lekvandringen till havs äter havsöringen, men den äter allt mindre ju närmare den 
kommer hemvattendraget och i regel ytterst lite i hemälven. Ju längre upp i hemälven öringen 
vandrat desto mindre chans är det att den äter något. Därför nappar nystigen fisk i regel oftare 
på betet än fisk som stått i vattendraget en längre tid, men huggreflexen kan utlösas även hos 
en fisk som stått länge i vattendraget vid rätt betingelser. 
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Figur 1. Eftersom fiskar är växelvarma styr vattentemperaturen deras förmåga att simma och hoppa. En temperatur av 8 oC 
verkar vara en nedre gräns för både lax och havsöring för att kunna passera stora hinder. Sent stigande fisk kan därför inte 
vandra så långt i vattendraget, tiden räcker inte till och vattnet är för kallt. Foto: Joel Norlin 

Lek 
Havsöringen begraver som bekant sin rom i grusiga-steniga bottnar i strömmande partier av 
åar och älvar. När rommen är nedgrävd cirka 5-30 cm i botten kommer rovdjur (predatorer) 
inte åt den. Viktigast är ett grovt substrat (20-70 mm i diameter) som medger vattenström 
(syre) ned till rommen, men inte så grovt att honan inte orkar gräva. Sådana bottnar med 
lämpligt lekmaterial i strömmande vattenavsnitt har blivit en bristvara i vattenlandskapet. 
Antingen har områdena dämts in av kraftverksdammar, eller så har lekgruset försvunnit då 
man rensat vattendraget för vattenkraft, flottning och avvattning.  
 
En stor havsöringhona väljer ut ett lämpligt lekområde och uppvaktas sedan av stora hanar. 
Mitt i kärleksbestyren kan små öringhanar, ofta sådana som inte varit till havs, passa på att 
befrukta en del av rommen. Att vara en liten bäckhane kan således vara ett framgångsrikt 
alternativ bland de många livsval som havsöringen gör. 

8 



SVERIGES SPORTFISKE- OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND 
RAPPORT 2012:2 

 

 
Figur 2. Det är inte så svårt att se var havsöring lekt. Arne Johlander visar här hur grus och sten vänts upp och ned har en 
ljusare yta kommit fram, utan algpåväxt. En hålighet omedelbart uppströms visar var honan tagit grus för att täcka 
rommen. Sammantaget blir detta en ljus oval fläck, för större havsöring inemot 2-3 m lång och 1 m bred. Foto: Erik 
Degerman 
 
Stora honor är av störst intresse för hanarna. En stor hona har fler romkorn, romkornen är 
större och ger ofta stora och tidigt kläckta öringyngel, som blir dominanta. De största honorna 
kan uppvaktas av tio hannar vid leken. Dessa honor är de mest skyddsvärda, och samtidigt de 
mest eftertraktade i sportfisket.  
 
Utlekt lekfisk 
Det kostar på att ha roligt. En havsöringhona kan förlora 10-35% av sin vikt efter leken. 
Havsöring är en fisk som kan leka flera gånger i livet. Alltså gäller det att återta den förlorade 
vikten. Nu är det så att födotillgången ofta är låg i havet under vintern, liksom temperaturen. 
Varför då vandra ut när man kanske inte tillväxer?  

I större åar kan havsöringen stanna över vintern innan de åter vandrar till havs. Det kan också 
ske i små vattendrag med stabil vattenföring, men inte i vattendrag med osäker och varierande 
vattentillgång. Dessa utlekta, övervintrande havsöringar (kelt, besor) är ofta i mycket dålig 
kondition på våren. De brukar vandra ut i samband med smoltutvandringen, dvs i samband 
med lämpligt högflöde på våren. Redan i maj kan de ha återhämtat sin kondition ordentligt. 
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Rommens utveckling 
Den rom som lagts sent på hösten utvecklas mycket sakta nere i lekbäddarna under vintern. 
Först när temperaturen stiger något på våren accelererar utvecklingen. Framåt april-maj 
kläcks rommen. Fram kryper ett yngel med en stor gulesäck, en matsäck för de närmaste tre 
veckorna. Under denna tid lär sig ynglet successivt att fånga annan föda nere i lekbäddarna 
och till slut uppe vid bottenytan.  
 
Ynglen kryper slutligen upp ur lekgruset nattetid. Detta synkroniseras så att de flesta yngel 
kryper upp inom en kort period. Därigenom minskas effekten av att rovfiskar och andra 
rovdjur ansamlas successivt. Nu gäller det för ynglen att hitta en bra ståndplats, skyddad men 
med mycket mat. 
 
Öringungar 
En sträcka av ett vattendrag kan ses som en mosaik av tänkbara territorier, där vissa är mer 
gynnsamma än andra. Främst då genom att erbjuda en skyddad ståndplats (skydd mot 
vattenström och rovdjur) med uppsikt över och närhet till bra vattenstråk som för med sig 
mycket föda. Födan driver alltså fram till öringynglet, så kallad driftföda. Eftersom vissa 
platser är bättre än andra och öringen är aggressiv uppstår en hierarki (hackordning) där de 
dominanta, oftast större, individerna tar de bästa territorierna.  
 
De yngel som inte lyckas erövra och försvara en ståndplats tvingas flytta, oftast nedströms. 
Kanske finns där en lite sämre plats som ingen annan ockuperat? Om så inte är fallet så kan 
ynglet fortsätta nedströms till sjöar och hav. I de flesta fall blir de då uppätna, men forskning 
har visat att både på Gotland och i Vätterns bäckar kan yngel och unga öringungar växa upp i 
strandkanten, tvärs emot vad som är vanligt. Som sagt, ingen svensk fisk har öringens 
repertoar. Hur stort tillskott dessa tidigt utvandrade öringyngel och öringungar ger till det 
vuxna beståndet vet vi inte men resultat från Gotland pekar på att bestånd från små bäckar till 
stor del kan baseras på s k yngelutvandrare. 
 
Ynglen som erövrat en ståndplats i vattendraget blir snabbt små öringungar som tillbringar sin 
första sommar på svagt strömmande och grunda partier nära lekområdet. Dessa partier är bra 
eftersom konkurrenter och predatorer är sparsamt förekommande. Den plats där öring en gång 
kläckts, som har dessa strömmande partier och grunda uppväxtområden, är en fungerande 
uppväxtmiljö. Därför strävar öringen som vuxen att återvända och leka på nästan exakt denna 
plats. Detta beteende kallas ”homing” (hemvändande) och är vanligt i hela laxfiskfamiljen, 
och säkert för många, många andra fiskarter också.  
 
Generellt säger man för öring att årsungarna står grunt nära stranden och ”använder” främst 
något grövre stenar eller mer sällan vegetation som skydd mot strömmen och fiender. Större 
öringungar flyttar successivt till djupare vatten. Födan utgörs hela tiden i vattendraget av 
förbidrivande insekter, ofta sländlarver, även sådant som faller på ytan i närheten av 
ståndplatsen äts. På sommaren kan många sländor ha lämnat vattendraget och det kan bli ont 
om mat. Då kan landinsekter, till och med myror, bli nödproviant. 
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Figur 3. En öringunge kan vara vacker som ett smycke. Notera den lilla röda fettfenan (öringens adelsmärke) som syns mot 
pekfingret. Foto: Joel Norlin. 

Jämfört med laxungar föredrar öringungar svagare vattenström; 0,2-0,5 m/s. I de större 
älvarna förekommer öringungar därför egentligen bara i strandkanten och laxungar i de öppna 
strömsträckorna som har för hög vattenhastighet för öringungarna. 
 
Under senhösten ställer sig öringungarna allt närmare botten i områden med lite grövre 
bottenmaterial där de kan söka skydd mot vattenströmmen i håligheter. Det är nämligen inte 
lätt att simma mot strömmen om det är kallt i vattnet.   
 
Mängden ungar, populationstätheten, kan påverkas av en rad faktorer, både fysiska och 
biologiska. Rent, strömmande vatten med naturliga flöden och temperaturer utan föroreningar 
är grundkraven på den fysiska miljön. Redan där kan man inse att vi inte har så många 
havsöringvattendrag som uppfyller de kraven. När de gäller de biologiska faktorerna kan man 
konstatera att mängden öringungar minskar generellt med ökad förekomst av andra arter, 
därför att de konkurrerar om födan och säkert äter öringungar. Speciellt gädda och lake kan 
vara besvärliga rovfiskar. 
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Figur 4. Elfiske är en bra metod för att bestämma hur många öringungar som växer upp inom ett område. Metoden bygger 
på att använda likström på 300-1000 V som först lockar fram fisken till pluspolen (elfiskestaven) och sedan bedövar fisken 
som då tas i håven. Fiskarna kan räknas och artbestämmas för att sedan släppas tillbaka oskadda. Metoden kräver speciell 
utbildning och många, många tillstånd för att få utövas. Den utbildningen och de tillstånden hade Micke Holmberg och 
Roger Häggström i ”Sportfiske för framtiden” som här elfiskar i skötebarnet Lumsån. Kanske ert vatten är undersökt med 
elfiske? Kolla i Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS) som du hittar på www.slu.se. Foto: Erik Degerman 

Smoltutvandring 
Fiskar flyttar (migrerar) när födotillgången begränsar deras tillväxt. Att ung öring 
näringsvandrar från uppväxtområdet till andra delar av vattnet där tillväxten är bättre 
förekommer även hos rent strömlevande bestånd där vandringarna ofta går mellan biflöden 
och huvudfåra eller till uppströms tjärnar. I bestånd där öring lever ensam utan andra arter, 
sker migrationen ibland bara från strömsträcka till pooler (höljor). I bestånd där öring lever 
ihop med en eller flera arter tvingas de snabbväxande öringungarna att utvandra längre 
eftersom höljorna är upptagna av andra arter. Sker utvandringen (näringsvandringen) till hav 
eller sjö kallar vi det smoltutvandring. 
 
Smoltutvandringen är individens försök att förbättra sina möjligheter att bli stor och få en rik 
avkomma, något som måste vägas mot risken med att vandra. Det finns många faror på vägen. 
Till de mer kända predatorerna på öringsmolt vid utvandring hör gädda. Flera försök har visat 
att gäddor i små dammar i princip kan omöjliggöra smoltutvandring.  
 
Inför utvandringen genomgår öringungarna en del anpassningar. Det tidigare prickiga 
utseendet byts mot en dräkt i silver med svart rygg, allt för att skydda bättre mot rovdjur när 
man lever frisimmande i kustområdet. Anpassningar sker även vid gälarna för att fisken skall 
klara att leva i salt vatten.   
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Det bör poängteras att bestånd ovanför permanenta vandringshinder, som vattenfall, inte har 
någon utvandringstendens. De individer som utvandrat har aldrig kunnat bidra till 
populationen och beteendet har dött ut. Det finns alltså genetiska anpassningar. I och med att 
vi har så oerhört många små bestånd finns ett pärlband av genetiska anpassningar utefter hela 
kusten.  
 
Smoltåldern är aldrig fixerad, utan olika individer i samma vattendrag kan vandra ut vid en 
ålder av 1-4 år. Sydligare bestånd har generellt bättre tillväxt och blir därmed smolt tidigare. 
God tillväxt i vattendraget ger alltså tidig smoltmognad, vilket medför en hög ålder/storlek på 
återvändande lekfisk. Ju yngre smolten är vid utvandring, desto längre tid tillbringas generellt 
i havet före lekåtervandring. De största lekfiskarna kommer alltså från de sydliga bestånden 
och från de stora vattendragen, eftersom tillväxten är bättre där.  
 
God vattenföring vid utvandringen är viktigt för överlevnaden (det går snabbare att ta sig fram 
då) och troligen är en varm vår bra för tillväxten och därmed överlevnaden i havet.  
 

 
Figur 5. Utvandringen till havet sker på våren (mars-juni) med stora regionala skillnader och skillnader mellan år på grund av 
temperatur och vattenföring. Vill man se hur mycket smolt som vandrar ut kan man sätta ut en smoltfälla – en 
arbetsintensiv metod som kräver passning flera gånger om dygnet under tre månader som här vid Varbergs flugfiskeklubbs 
försök i Himleån. Genom att tvinga nedvandrande fisk in i fällan kan man räkna dem – och alla blad och grenar som tar 
samma väg eller fastnar på gallren. Foto: Erik Degerman. 
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Havsliv 
Postsmolt kan man kalla öringen under hela dess första sommar i havet. Engelska studier har 
visat att postsmolten troligen vandrar ihop i havet den första tiden. Som ung postsmolt torde 
föda som pungräkor, havsborstmask, spigg och tobis vara viktig. Det gäller att växa så fort 
som möjligt, för varje cm storleken ökar minskar mängden rovfiskar som kan äta upp 
havsöringen. Ju större den blir desto fler byten har den själv att välja av. Stor havsöring i 
framför allt södra Östersjön kan vara en frisimmande jägare i havet och följa sillstimmen. 
 
Generellt kan man säga att öring efter utvandring från vattendrag sprids med de förhärskande 
havsströmmarna, dvs på svenska västkusten norrut, finska bestånd norrut upp till Torne-
området och sedan söderut på svensk sida. De svenska bestånden i Bottenviken sprids 
söderut, liksom bestånden i norra Bottenhavet – men de sydligare bestånden i detta område 
sprids lika mycket åt alla håll. Mörrums storvuxna havsöring blir smolt vid 1-2 års ålder och 
vandrar längs kusterna både väster- och österut. De som vandrar västerut tar sig över till 
Danmark och kan sedan följa den danska kusten ned till Tyskland och ända bort till Polen.  
 
Havs- och insjööring är nästan alltid kustlevande och vandrar nära kusten, speciellt nattetid 
tycks de gå in grunt om temperaturen inte är för hög. Viktigt att veta är att havsöringen i 
princip håller sig i djupintervallet 0-3 m enligt tyska studier.  
 
I regel vandrar havsöring sällan mer än 2 mil från sitt vattendrag, men de storvuxna, 
långvandrande bestånden i södra Östersjön stannar ute längre och kan vandra upp till 100 mil 
bort innan de återvänder för första lek. Bestånden av öring i Bottenviken och Bottenhavet 
vandrar i regel bara kort inom det egna havsområdet. Märkningar i Bohuslän har visat att 
havsöringen även där ofta håller sig inom ett begränsat område i fjordsystemen. 
 
Det skiljer mycket i hur länge havsöring stannar till havs. I kalla och salta vatten stannar alla 
individer bara ute 2 månader (ex Island, Nordnorge). Honor stannar i regel ute över minst en 
och som mest tre vintrar i Sverige. Hanar kan ibland återvända efter bara en sommar till havs 
(s k finnock). 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att man vet väldigt lite om havsöringens liv och leverne ute i 
havet. Här behövs mycket mer undersökningar. Den sportfiskare som för statistik över sitt 
fiske (timmar, plats, redskap, väder, vattentemperatur, djup, fångst) och kontrollerar 
maginnehållet på de havsöringar som avlivas kan ge viktiga bidrag. Likaså kan den klubb som 
vill räkna lekgropar i sitt vattendrag (Figur 2) tillföra mycket kunskap om mängden stigande 
lekfisk.  
 
Det är många som väljer att återutsätta även havsöringar över minimimåttet. Då kan det vara 
av intresse att se sambandet mellan längd och vikt för havsöring (Figur 6). Det är stora 
variationer mellan fiskarna. En havsöring på 60 cm hade en medelvikt av 2,5 kg, men vikten 
var från 1,3-3,9 kg. Vikten på dessa extrema fiskar är lite osäker då våra data bygger på 
inrapporterade fångstuppgifter. Man brukar beräkna fiskars konditionsfaktor. Den minsta 
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havsöringen på 60 cm skulle haft en konditionsfaktor på 0,6, vilket är väldigt lågt, men det 
kan röra sig om en utlekt fisk. Den tyngsta hade en konditionsfaktor på 1,8, vilket är så högt 
att man kan misstänka att vikten är felaktig. Konditionen beräknas enligt denna formel 
(enheter är vikt i kg och längd i cm): 
 
Kondition = vikt / (längd*längd*längd) 
 
En havsöring med en konditionsfaktor under 1 är i dålig kondition, och en konditionsfaktor 
över 1,4 är en mycket god kondition. Är konditionen över 1,8 bör du nog kolla din våg, eller 
sanningshalten i historien du just hörde. 
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Figur 6. Samband mellan längd (mm) och vikt (g) för havsöring. Data från 4255 inrapporterade fiskar. 
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3. Sportfisket efter havsöring landet runt 
Havsöringfisket på norra Norrlandskusten 
Norra Norrlandskusten omfattar i detta sammanhang Bottenvikens kust, från Lögdeälvens 
mynning vid Nordmaling till Torneälvens mynning vid riksgränsen mot Finland. I söder 
finner vi Kvarkens öppna och långgrunda kust, här och var avbruten av utskjutande klippor 
och näs. Längre norrut tar Luleå och Haparanda skärgårdar vid. Här mynnar tolv av 
Östersjöns kvarvarande naturlaxälvar vilka även är havsöringförande i varierande grad. 
Dessutom tillkommer flera stora reglerade älvar med kompensationsodlad lax och öring samt 
ett stort antal havsöringförande åar och bäckar. 
 
Fiskesäsongen varar från islossningen på våren till isen lägger på senhösten. I havet är 
öringen fredad från och med 1 oktober t o m den 31 december. I sötvatten varar fredningen 
från och med den 15 september till och med den 15 oktober. Havsöringen utgör en viktig 
resurs för sportfisket, framförallt i vattendragen. Kustfisket efter havsöring är dock ännu inte 
lika utbrett här som längs övriga östersjökusten, men det ökar i omfattning. 
 
Fiskesäsongen vid kusten startar efter islossningen och pågår fram till dess att fredningstiden 
infaller på hösten. Längs kusten är öringen lättast att få under vår och höst men fiske från båt 
under sommaren kan också ge goda fångster. Det händer även att öring fångas vid isfisket på 
kusten. 
  
Fisket i de reglerade älvarna står för en betydande del av allt öringfiske i området. I de 
kustmynnande vattendragen är fiskesäsongen lång och öringfisket utgör själva basen för 
sportfisket här. I den nordligaste delen av området är dock många av öringbestånden mycket 
svaga varför öringfisket inte är lika omfattande som i exempelvis Västerbottensälvarna. 
Vårfisket startar efter islossningen och inriktas främst mot så kallad gallfisk som inte lekt 
alternativt på mycket tidigt stigande lekvandrare. Sommarfisket börjar efter midsommar och 
inriktas mot lekvandrande fisk. Dessa öringar kallas lokalt för ”slåttansbörting” eller 
”börsting” och erbjuder ett fantastiskt spännande fiske under ljusa sommarnätter. Efter att 
lekfredningen upphört i mitten av oktober tar höstfisket vid. Detta påminner om vårfisket då 
det främst inriktas mot övervintrande s k gallfisk. Höstfisket pågår fram till isläggningen. Det 
förekommer även ett fiske från isen eller i vakar, s k vakfiske, som tidvis kan vara mycket 
effektivt.  
 
Förutom sportfiske förekommer även ett relativt omfattande fritidsfiske med nät efter öring. 
Detta fiske bedrivs främst under sommar och höst, ofta på grunt vatten nära land. En del öring 
fångas även som bifångst vid sikfisket under vår och höst. Fisket med nät på grundare vatten 
än tre meter har dock begränsats under denna period till skydd för öringen. För yrkesfisket har 
öringen i dagsläget en mindre betydelse jämfört med arter som lax och sik. Den förekommer 
främst som bifångst i fisket med laxfällor längs kusten. 
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Havsöringfisket på södra och mellersta Norrlandskusten  
Södra och mellersta Norrlandskusten omfattar i detta sammanhang Bottenhavet från 
Dalälvens mynning och upp till södra Kvarken, på gränsen mot Västerbottens län. 
Kuststräckan har en varierande karaktär med öppna långrunda stränder i söder till 
Ångermanlandskusten med sin höga bergiga kust med fjordlika vikar och älvmynningar. 
Längs kusten mynnar ett stort antal vattendrag. De större vattendragen är nästan samtliga 
fullständigt utbyggda för vattenkraftproduktion men erbjuder ett omfattande sportfiske på 
odlad havsöring och lax, av vilka det mest kända är Älvkarleby Sportfiske i Dalälven. 
 
Havsöringsfisket sker såväl i de större vattendragen som längs kusten. I havet saknas 
fredningstid för öring. Fisket kan i princip bedrivas under hela året, eller så länge det är öppet 
vatten – förstås undantaget fredningsområden kring vattendragens mynningar. I sötvatten 
varar fredningen från och med den 15 september till och med den 15 oktober. 
 
I Bottenhavet infaller den bästa tiden för kustfiske under april-maj samt oktober-november 
eller ända till dess att isen lägger. Fisket sker främst på platser som är exponerade för ström 
och vind och som har varierande bottentopografi. Ju kallare vattnet är desto längre in mot 
kusten finner man öringen. Billudden, direkt söder om Dalälvens mynning, är en av kustens 
absolut populäraste fiskeplatser för öring. Udden sticker rakt ut i havet, och bjuder på en 
nästan fem kilometer lång och lättillgänglig strandremsa lämplig för fiske från land. Fisket 
sker framförallt med kustwobbler och skeddrag. Kastdobb med räka eller fluga är annars ett 
alternativ som får fler och fler anhängare. Den allra bästa tiden på Billudden infaller när de 
vårstigande öringarna lämnar Dalälven, i början av maj. 
 
Andra kända platser för havsöringsfiske är t ex den vidsträckta halvön Hornslandet i 
Hudiksvalls kommun. I grannkommunen Nordanstig lämpar sig stora delar av kuststräckan 
för havsöringsfiske. Ytterligare platser längre norrut är Tynderö, Åstön, Härnön, Ulvön, 
Skagsudde m fl. 
 
I vattendragen sker det mesta av fisket på odlad öring i de stora utbyggda älvarna Dalälven, 
Ljusnan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven. Ljungan erbjuder ett fint fiske 
nedströms Viforsens kraftverk där den strömmar fritt de sista milen ut mot havet. Fiske 
förekommer även i mindre vattendrag som t ex Harmångersån, Gnarpsån, Ljustorpsån, 
Nätraån och Idbyån. Fisket är i regel som bäst under våren men även under sensommaren kan 
fisket vara bra och där fiske är tillåtet, även på hösten. 
 
Förutom sportfiske förekommer även ett relativt omfattande fritidsfiske med nät efter öring. 
Detta fiske bedrivs främst under våren, ofta på grunt vatten nära land. För yrkesfisket har 
dock öringen i dagsläget en mindre betydelse jämfört med arter som lax och sik. Den 
förekommer främst som bifångst i laxfisket längs kusten. 
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Havsöringfisket i Sörmland och Uppland – Stockholms skärgård 
Området utgör Sveriges största skärgård med fler än 30 000 öar och skär. Det finns 
förhållandevis få vattendrag med naturlig reproduktion av havsöring längs detta kustavsnitt. 
Merparten av havsöringen i området utgörs istället av utsatt fisk. Det sätts fortfarande ut stora 
mängder odlad öring varje år men återfångsten av dessa är numera väldigt låg. Andelen vild 
fisk är störst i södra skärgården utanför Södertälje där ett antal åar som Kagghamraån och 
Moraån producerar större mängder vild fisk. Övriga åar i området, som välkända Åvaån, 
producerar vild fisk, men inte i tillräcklig mängd för att skapa förutsättning för ett attraktivt 
sportfiske ute i skärgården.  
 
Kustfisket börjar på hösten när vattentemperaturen faller ner mot 10 grader. Då fiskar man 
främst i strömsatta sund samt vid rev och uddar. En stor och örik skärgård medför att 
tillgängligheten ökar med tillgång till båt. När temperaturen sjunker söker sig fisken allt 
längre in i skärgården och påträffas under vintern långt in i vikar. Isfria vintrar pågår fisket 
utan uppehåll eftersom öringfisket är tillåtet året runt i detta område. Ett visst fiske sker även 
efter att isen lägger sig. 
 
Under slutet av 80-talet och under 90-talet var öringfisket fantastiskt bra i Stockholms 
skärgård. Den goda tillgången på utsatt fisk gjorde att öringfisket blev ett populärt 
allemansfiske. Hur populärt och utbrett fisket var under denna tid illustreras exempelvis av att 
Fiskarnas Redskapshandel under denna period hade en hel vägg med endast havsöringsbeten. 
(motsvarande utrymme är idag fyllt med jerkbaits och andra gäddbeten). Tillgången på öring 
var under toppåren så god att flertalet fiskade från land och hittade öring trots denna 
begränsning i räckvidd. Havsöringsfisket i Stockholms skärgård blev drastiskt sämre under 
2000-talet och idag är fisket mycket svårt. Elfiske i åarna visar dock inte på någon nedgång i 
det vilda havsöringsbeståndet. Även mycket duktiga fiskare har idag svårt att fånga öring, 
vilket bland annat gör att den tidigare omfattande guideverksamheten efter öring har minskat 
avsevärt. Fisket är dock fortfarande relativt hyfsat i norra skärgården, exempelvis runt 
Ljusterö/Östra Lagnö. I dag är tillgång till båt närmast ett måste för att hitta öring. 
 
I större vattendrag där öring planteras ut, t ex i Stockholms ström, Norrtäljeån och 
Nyköpingsån sker under senvinter och vår ett bistert men populärt fiske på öring som ännu 
inte vandrat tillbaka till havet efter höstens lekvandring. Trots att fisket under vintern sker på 
utlekt öring kan en del individer ha hunnit äta upp sig och återfå sin kondition. Merparten av 
den fisk som fångas tidigt på säsongen är dock mager och i regel återutsänts merparten. Under 
mars och april sker en viss uppgång av blank välkonditionerad fisk, så kallade grönländare. 
Under somrar med god vattenföring återupptas fisket åter i åarna under juli månad, nu på 
välkonditionerad fisk under lekvandring. Fisket blir normalt allt bättre under sommaren och 
kulminerar under september innan lekfredningen inträder. 
 
Förutom sportfiske förekommer en del husbehovsfiske med nät. För yrkesfisket har öring 
endast begränsad betydelse. 
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Havsöringfisket på Gotland 
Havsöringfisket på Gotland präglas av vidsträckta kuststräckor i en storslagen natur. 
Säsongen är lång och till skillnad från i många andra områden i landet är det tillåtet att fiska 
öring runt Gotland året runt, förutom inom ett antal fredningsområden i samband med 
lekvandringen. Fredningstiden i dessa områden, 23 stycken spridda runt ön, infaller mellan 
den 1 oktober och 31 december. Fredningsområdena varierar i storlek från som minst 500 
meter i varje riktning från mynningen till områden på flera kilometers kuststräcka. Under den 
här tiden är fiske efter öring även förbjudet i alla kustmynnande vattendrag och under övrig 
tid krävs alltid tillstånd från markägaren för fiske i sötvattnen. Ta alltid reda på vad som gäller 
innan du börjar fiska. 
 
Öringfisket är som mest intensivt under våren, i april och maj, då kusten besöks av många 
tillresta sportfiskare, men höstfisket i november och december efter blank öring som hoppar 
över leken kan också vara mycket givande. 
 
En stor del av kusten runt Gotland karaktäriseras av den s k pallen, en kalkplatå som löper 
längs framförallt den västra sidan. Pallen är i allmänhet lättvadad men sprickor och 
ojämnheter skapar fina uppehållsplatser och jaktområden för havsöringen. Pallfisket kräver en 
del erfarenhet och lokalkännedom men kan vara väldigt spännande när man i gynnsamma 
vindar metodiskt fiskar av ett antal ”ståndplatser” längs en kuststräcka. Traditionell öringkust 
i form av utskjutande uddar och stenrev förekommer framförallt på den sydvästra och östra 
kusten. 
 
Eftersom den gotländska kusten är väldigt öppen och exponerad kan även måttlig pålandsvind 
innebära att fisket blir besvärligt. Korta avstånd mellan öst och väst och mellan nord och syd 
gör ändå att man oftast kan hitta kuststräckor med fina förhållanden för öringfiske. 
 
Förutom spöfiske efter havsöring förekommer också under perioder riktat öringfiske med nät. 
180 meter nät är tillåtet vilket är den enda begränsningen i fisket förutom fiskeförbudet under 
fredningstid inom fredningsområdena och att näten måste vara väl utmärkta. Det är vanligt att 
nät vadas ut direkt från land. 
 
Havsöringsfisket på Gotland baseras numera helt på naturligt reproducerad fisk och inga 
utsättningar görs längre. Det är ändå relativt vanligt med odlad fisk i fångsterna, vilket visar 
att kusten längs Gotland utnyttjas som uppväxtområde för öring från annat håll. 
Havsöringen är utan tvekan den mest betydelsefulla arten för sportfisket på Gotland för 
närvarande och under senare år har tillströmningen av tillresta öringfiskare ökat kraftigt. 
Diskussioner förs därför om införande av ytterligare regleringar i fisket, inte i första hand för 
att bestånden idag är hotade utan för att behålla ett högklassigt fiske. 
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Figur 7. Sportfisket efter havsöring på Gotland sker näst intill uteslutande  
genom att vada på de grunda områdena. Foto: Joel Norlin. 

Havsöringfisket på södra Ostkusten 
Området omfattar i detta sammanhang kusten längs Kalmar och Östergötlands län, inklusive 
Öland. Öringfisket runt Kalmar och Öland kan stundtals vara mycket bra, men kan även på 
många platser upplevas som väldigt fisktomt. Så kan också vara fallet, därför är lokalkunskap 
a och o om man ska lyckas med fisket här. Det är absolut inte den fiskmängd som t ex finns 
längs med Skånes sydkust.  
 
Fiskesäsongen sträcker sig året runt och det förekommer ingen fredning på själva kusten i det 
aktuella området. Däremot förekommer fredade områden kring åmynningar, där fisken är 
fredad mellan 1/10-31/12. I vattendrag som mynnar i Östersjön gäller generellt samma 
förbudstid. Utanför Emån finns till och med en yttre och inre zon, där den inre är fredad året 
runt och den yttre från och med 1/9 till 31/12. Emån är världsberömd för sina stora 
havsöringar, fiskar över 10 kg är inte helt ovanliga. 
 
Merparten av de öringförande kuståarna upplåts via kortförsäljning under den tillåtna tiden, 
vilken kan variera något beroende på vilket datum premiärfisket sker. 
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Ölands långsträckta och grunda kuster kan erbjuda ett trevligt fiske på sina ställen, med sina 
fina leopardfärgade bottnar och långa rev. Våren är en bra tidpunkt att fiska efter öring på 
Öland, dock kan sommarfisket överraska, men då får man fokusera sitt fiske i gryning och 
skymning, då öringarna kommer nära land för födosök. När hösten börjar göra sitt intåg håller 
sig öringarna närmare land även under dagen. 
 
Förutom sportfiske förekommer även ett relativt omfattande nätfiske efter öring, främst längs 
Ölands kustlinjer. Detta fiske bedrivs till största del under sommar och höst, ofta på grunt 
vatten nära land.  
 
Fiskevården för öring känns något eftersatt. Fler insatser skulle kunna göras för 
öringreproduktionen i de kustmynnande åarna än vad som görs i dag. Utsättningar av öring är 
begränsade. Detta medför att det generellt sett är ganska öringfattigt i skärgården. Potentialen 
finns för att stärka bestånden av öring i Kalmarregionen, då kusten håller fina 
födosöksområden. 
 
Havsöringfisket på Sydkusten 
Sydkusten i detta avseende omfattar kustområdet från Kullen i nordvästra Skåne till 
Torhamnsudde i Blekinge, i sydligaste delen av Östersjön. Sträckan karaktäriseras av en 
öppen kust med vidsträckta grundområden med sandbottnar. Här och var bryts sandstränderna 
av utskjutande uddar och rev av stenblock eller hällpartier. Ett känt exempel på det senare är 
Stenshuvud vid Kivik. I Blekinge ändrar kusten karaktär till en skärgårdskust med större 
inslag av stenblock och klippor. 
 
Fiskesäsongen är förhållandevis lång. I havet är öringen fredad från och med 15 september till 
och med den 31 december. I sötvatten varar fredningen från och med den 1 oktober till och 
med den 31 december. 
 
Havsöringen utgör utan tvekan en av de mest betydelsefulla arterna för sportfisket längs 
Sydkusten. Skåne är ett tättbefolkat län med relativt få sjöar och få stora vattendrag. Därför är 
det kusterna som erbjuder den sportfiskande allmänheten de bästa och mest lättillgängliga 
fiskemöjligheterna. 
 
Fiskesäsongen startar vid årsskiftet och pågår fram till att fredningstiden infaller på hösten. 
Fisket sker såväl i havet som i vissa av de större vattendragen i området, av vilka det mest 
kända är Mörrumsån. Det är dock kustfisket som har den största omfattningen. 
Kustfisket är som mest intensivt under våren, under perioden mars till maj eller fram till dess 
att horngäddan anländer. Därefter ändrar fisket karaktär från dagfiske till att främst bedrivas 
under tidiga morgnar och sena kvällar. I takt med att vattentemperaturen stiger drar sig 
öringen ut på djupare vatten, men återvänder in mot land under dygnets mörka timmar. Detta 
fiske ställer högre krav på fiskaren men belöningen är fisk med ypperlig kondition. På hösten 
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återvänder öringen in mot grundare vatten och uppehåller sig ofta utanför sina 
hemmavattendrag i väntan på lekvandringen. 
 
Fisket i vattendragen är som intensivast under våren men även sensommar och höst kan 
erbjuda gott fiske vid riklig nederbörd. Tidigt på säsongen, januari-mars, kan inslaget av 
utlekt fisk i fångsten vara betydande. Denna återutsätts nästan undantagslöst i dagens 
sportfiske. Från april och framåt dominerar fisk av god kondition fångsterna. 
 
Förutom sportfiske förekommer även ett relativt omfattande fritidsfiske med nät efter öring. 
Detta fiske bedrivs främst under våren, ofta på grunt vatten nära land. I vissa fall uppstår 
konflikter med sportfisket när populära fiskeplatser blockeras med nät. För yrkesfisket har 
dock öringen en högst marginell betydelse. Den förekommer främst som bifångst i bottengarn 
och ålhommor. 
 

 
Figur 8. På sydkusten finns också ett omfattande trollingfiske riktat efter lax. I detta fiske fångas en del grov öring.  
Foto: Erik Degerman. 
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Havsöringsfiske på västkusten 
Västkusten omfattar området från norska gränsen ned till Kullen i Skåne, dvs Kattegatt och 
Skagerrak. Grovt generaliserat kan man säga att Kattegatt har en öppen och flack kust, medan 
Skagerrak erbjuder en klipprik skärgård.  
 
På västkusten finns sedan gammalt en sen premiär för öringfisket på våren. Numer startar 
säsongen den 1 april och sträcker sig till sista september. Havsöringen är alltså fredad halva 
året både på kusten och i tillrinnande vattendrag. Det finns dock två undantag; en längre 
fredningstid i Enningdalsälven och en kortare fredningstid i de sydligaste åarna i Halland där 
åfisket får börja redan 1 mars. Denna första månad fångas mycket utlekt lekfisk.  
 
Förutom denna långa fredningstid finns ett omfattande nätverk av fredningsområden i 
åmynningarna. I fredningsområdena är fiske förbjudet under öringens fredningstid, men 
tillåtet med handredskap övriga delen av året.  
 
Fiskreglerna tillsammans med en omfattande kalkningsverksamhet, avlastning av 
föroreningar från vattendragen, fiskvägar och vattendragsrestaurering har detta lett till att 
öringbestånden idag är starkare än tidigare.   
 
Havsöringarna kommer från flera hundra små vattendrag som mynnar på kusten, eller till 
mindre del i de större åarna. De största öringarna kommer från de stora åarna.  
 

 
Figur 9. Havsöringfiske på norra Hallandskusten. Foto: Erik Degerman. 

April-maj brukar vara de bästa fiskemånaderna när öringen uppehåller sig grunt på kusten. 
När vattnet blir varmare söker den sig längre ut i skärgården eller till mer strömsatta platser. 
Fisket sker med både spinn- och flugfiske, på samma sätt som i övriga landet. Minimimåttet 
på havsöring är idag 45 cm, tidigare 40 cm. En stor del av de öringar som fångas på 
handredskap är ofta under 45 cm och måste återutsättas. Detta har gjort att en del förespråkar 
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att minimimåttet åter sänks, men då skulle vi gå miste om de stora öringar som också blev en 
effekt av det höjda minimimåttet.  
 
Det sker inget fiske i de hundratals små åarna. I större laxåar som Säveån, Lagan och Viskan 
kan öring utgöra 5-15% av den totala fångsten av öring och lax. I mindre åar som Stensån 
utgör öringen 80% av fångsten. Medelvikten på de landade öringarna i de större och 
medelstora åarna är ca 1,6 kg. Endast 11% av landade öringar i dessa åar är över 3 kg. Både 
för kust- och åfisket gäller således att de stora öringarna är sällsynta. Istället är fångstchansen 
någorlunda bra, speciellt i kustfisket. Enligt enkätstudier 2008-2009 landades en godkänd 
öring vid var femte fisketur i sportfisket på kusten. 
 
På kusten förekommer också ett nätfiske efter öring. Nätfisket är reglerat genom att inom 0-3 
meters vattendjup får nätmaskan endast vara 120 mm, så kallad sträckt maska. Lokalt är 
nätfisket dock omfattande och drabbar då ibland små åars bestånd. Genom att näten sätts 
vinkelrät ut från land och ofta på så grunt vatten att deras selektivitet sätts ur spel kan 
påverkan bli stor. En undersökning år 2000 visade att var femte fångad öring i nätfisket var 
undermålig. Bifångster av öring vid nätfiske på djupare vatten är mycket ovanliga.  
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4. Vem fångar öringen?  
Som kommer att framgå nedan är det kommersiella fisket av havsöring litet nationellt sett. 
Detta innebär att fångsterna domineras av fritidsfisket som inte lämnar statistik över sitt fiske. 
Exploateringen av havsöring är därför i stort sett okänd, något som påpekats flera gånger som 
ett stort problem av ICES (Internationella havsforskningsrådet).  
 
Svenskt yrkesfiske efter havsöring har sjunkit de senaste åren ned till ca 25 ton (Figur 10). 
Det har länge varit ringa på västkusten. De senaste 10 åren har de inrapporterade fångsterna 
där sjunkit från ca ett ton till ett hundra kilogram. Orsaken är främst att fisket med fasta 
laxfällor i princip upphört på kuststräckan. Havsöringen var således förr en bifångst i ett 
laxfiske.  
 
I Östersjön fiskas laxen kommersiellt till havs i södra Östersjön i ett fiske efter lax med 
drivlinor och sedan med fasta redskap (bottengarn och laxfällor) längs med hela kusten, 
främst utanför de stora norrländska laxälvarna. Eftersom fångsterna på västkusten är små så 
återspeglar figur 10 i princip fisket i Östersjön. 
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Figur 10. Yrkesfiskets fångst av havsöring enligt offentlig statistik.  

Det diskuteras ibland i sportfiskekretsar om den offentliga statistiken är tillförlitlig. Det är 
svårt att uttala sig om varje detalj, men på det stora hela är bilden korrekt. Detta innebär att 
yrkesfisket idag kanske fångar 3-10% av havsöringen i Sverige. På det stora hela utgör inte i 
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dagsläget yrkesmässigt fiske ett problem, men lokalt kan fällor vid mynningar av älvar och 
åar ta en stor andel av fångsten.  
 
Fritidsfisket med mängdfångande redskap, tidigare benämnt husbehovsfiske, står för en stor 
del av beskattningen av havsöring. Som nämndes i inledningen kanske runt 25%-42% av 
fångsten i det totala fisket enligt nationella enkäter 2004 och 2006. Men denna siffra är 
mycket osäker och lokalt kan andelen vara mycket högre, och mycket lägre.   
 
Enkäterna visade dock båda åren (2004 och 2006) samma mönster i exploateringen, med en 
större andel av havsöringsfångsten i nät i Östersjön, speciellt i Bottniska viken (Figur 11). 
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Figur 11. Andelen av den skattade fångsten av havsöring som år 2006 fångades med handredskap (Sportfiske) respektive 
mängdfångande redskap (Husbehovsfiske) enligt Fiskeriverkets och SCB:s enkät. 

 
I Bottenhavet och Bottenviken fångas således kanske fyra havsöringar av fem med 
nätredskap. Observera att detta då berör endast havsöring över minimimåttet. Det största 
problemet med fritidsfisket med nät torde vara att havsöring fångas som undermålig (dvs 
under minimimåttet), en bifångst vid fiske riktat efter abborre, sik, gös eller andra arter.  
 
Det genomfördes en stor studie av fångsten av havsöring med nät i Bottenhavet och 
Bottenviken 2003-2007 (Petersson, Aho & Asp 2009). Resultatet av analyserna är inte säkra, 
eftersom data kommer från några få år och från begränsade områden längs kusten. 
Beräkningarna gav att totalt under ett år fångas ca 316 000 öringar vid fritidsfiske med nät. I 
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vikt fångades 243 ton. Medelvikten på dessa havsöringar var ca 8 hekto, dvs knappast 
könsmogna. Vidare visade denna utredning att det var nätfiske, egentligen inriktat på sik, som 
dominerade fångsten av öring. 
 
Det är svårt att få en samlad bild av fiskets betydelse för havsöringbestånden eftersom 
fångststatistik saknas från fritidsfisket. Vid en enkät hösten 2011 till länsfiskeexperterna på 
länsstyrelserna ansåg 20% att fisketrycket var ett problem för vildbestånden och ytterligare 
47% sa ”kanske”, sammantaget 67% (Figur 12). Samtidigt svarade 33% att fisketrycket inte 
var ett problem.    
 

 
Figur 12. I en enkät hösten 2011 tillfrågades landets länsfiskeexperter vid länsstyrelserna om de ansåg att fisketrycket i 
länet var ett problem för havsöringbestånden. Figuren visar fördelningen av de femton inkomna svaren. 

Det generella fisketrycket och bifångster i nätfiske är ett problem för havsöringbestånden i 
vissa regioner. Det uttrycks tydligt av Internationella havsforskningsrådet (ICES) i de årliga 
rapporterna om lax och havsöring i Östersjön, och vid ett stort seminarium om havsöring i 
Östersjön som forskare och myndigheter höll i Helsingfors hösten 2011 (se referenslistan).  
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5. Hur mår de vilda bestånden? 
I Sverige 
Våra havsöringbestånd övervakas främst genom elfiskeundersökningar i uppväxtvattendragen 
(se Figur 4). Sådana elfisken rapporteras till Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS) vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Normalt redovisar man beräknat antal öringungar per 100 m2 
bottenarea. Naturligtvis skiljer det i mängden öringungar i vattendrag på grund av flera 
faktorer, t ex ökar tätheten i varmare klimat där produktionen är större (Figur 13). De väldigt 
låga tätheterna i Bottenviken avviker från öviga områden. Dessa låga tätheter kan inte 
förklaras med skillnader i klimat. 

 
 
Figur 13. Medelvärde (och strecken indikerar ett så kallat 95%-konfidensintervall) av antal öringungar per 100 m2 
bottenarea i uppväxtområdena i olika regioner i Sverige 2000-2011. I Sydkusten inräknas Öresund och i Ostkusten Gotland. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att beståndsstatusen är synnerligen svag för bestånden i 
Bottenviken, vilket troligen är orsakat av fiske, vattenkraftdammar och dålig status i 
vattendragens biotoper. En viktig orsak tycks vara omfattande bifångster av ung öring i 
nätfiske efter sik (avsnitt 4). I Bottenviken höjdes minimimåttet för havsöring under år 2006, 
från 40 till 50 cm, och nätfiske förbjöds i vattenområden grundare än tre meter under viss del 
av året.  En återhämtning av bestånden börjar nu synas, men det beräknas ta flera 
havsöringgenerationer innan nivåerna är bra. Eftersom vi kan räkna med att en sådan 
generation är 5-6 år, förstås att det tar tid för åtgärderna att få effekt. 
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Bottenhavets vattendrag hyser bestånd som är av betydligt högre status än i Bottenvikens 
vattendrag. Bestånden har utvecklats positivt i vissa vattendrag, troligen tack vare kalkning 
och biotopvårdsåtgärder. Enligt lokalbefolkning inverkar också sälen genom att omöjliggöra 
nätfiske på vissa kuststräckor. Huruvida detta haft någon verklig effekt på havsöringbestånden 
vet ingen. 
 
Ostkustens bestånd, från Kalmar till Uppsala län, varierar betydligt i status, sämst är 
förhållandena i Kalmar län. Detta orsakas möjligen av ett allt varmare klimat, som ger för 
höga vattentemperaturer (över 22 grader) och låg vattenföring sommartid. Detta är en varm 
och nederbördsfattig del av landet. Många av vattendragen är också kraftigt påverkade av 
jordbruk, vattenuttag och dämmen. 
 
I Sydkustens vattendrag är bestånden generellt av bra status, men påverkan finns i vissa vatten 
på grund av vattenbrist sommartid genom vattenuttag i ett utdikat landskap, regionalt från 
garnfiske samtidigt som jordbruket påverkar vattenkvaliteten i många åar. Under år 2012 så 
slogs stora delar av de uppväxande öringungarna, och annan fisk, ut från Vege å på grund av 
syretärande utsläpp. Lyckligtvis finns det ett sparkapital av vuxen havsöring ute på kusten, 
som förhoppningsvis kan leka hösten 2012 och framöver. 
 
Västkusten har god tillgång på lekfisk, relativt produktiva vattendrag, få gäddor och lakar som 
äter unga öringar samt omfattande biotop- och kalkningsåtgärder. Detta har medfört att 
beståndsstatusen är god i flertalet vattendrag, uttryckt som tätheter av uppväxande ungfisk. 
Bidragande till den goda statusen är en lång fredningstid, utökning av fredningsområden, en 
minimimåttshöjning från 40 till 45 cm och den höjning av den minsta tillåtna maskvidden 
(120 mm sträckt maska) vid fiske i grundområden, som genomfördes år 2004. 
 
I våra grannländer 
Helsingforskommissionen, ett samarbetsorgan för Östersjöns miljö, genomförde 2011 en 
översyn av statusen hos lax- och havsöringbestånd runt Östersjön. Experter från alla länder 
deltog och data från cirka 800 vattendrag studerades. Varje vattendrag klassades sedan i en 
trafikljusskala, rött betyder extremt låg produktion, gult, låg och grönt god produktion i 
förhållande till vad som skulle producerats vid opåverkade förhållanden. Runt Östersjön lyser 
trafikljusen rött och gult (Figur 14). 
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Figur 14. En samlad bedömning av produktionen av havsöring i 500 vattendrag runt Östersjön som genomfördes av 
Helsingforskommissionen (Helcom 2011). Rött ljus betyder att produktionen är lägre än hälften av den förväntade, gult ljus 
innebär att produktionen är 50-79% av vad den borde vara och grönt ljus är vattendrag med bra produktion (80-100% av 
förväntad). Tyvärr lyser trafikljusen rött och gult runt hela Östersjön.  

I Finland har man 20 havsöringälvar. Bestånden fluktuerar ofta på grund av varierande 
uppsteg av lekfisk. Fisketrycket är helt enkelt för högt. Återfångsten av märkt odlad smolt av 
öring som sätts ut i havet har sjunkit sedan 1980-talet från 6-10% ned till 1%. Hela 50% av de 
utsatta smolten återfångas sitt första år i havet, ytterst få hinner bli lekmogna. Fritidsfisket 
med nät tar cirka 70% av fångsten av utsatta öringar, oftast i ett nätfiske riktat efter sik och 
gös. Det är bara Sverige och Finland som har enskilt ägt fiske i havet. Därmed har dessa 
länder också svårt att reglera fisket. Alla vilda havsöringbestånd i Finland är på kritiskt låga 
nivåer. Nätfiske är därför förbjudet i älvarna. 
 
I Ryssland är havsöringen rödlistad. Den har egentligen varit fredad sedan länge. Det var 
tsarens fisk. Man räknar med att ha 52 havsöringvattendrag. I den viktigaste älven Luga anses 
smoltproduktionen bara vara 4% av den potentiella. Tjuvfiske är ett problem, avsaknad av 
fiskvägar och påverkan från skogs- och jordbruk ett annat. 
 
I Estland finns ca 100 havsöringåar. Det förekommer sportfiske i 7 åar med ett klent resultat, 
bara 154 kg år 2011. Utanför de viktigaste havsöringåarna finns fredningsområden och 
nätfiske är förbjudet i åarna. De viktigaste problemen är avsaknad av fiskvägar, tjuvfiske, 
nätfiske i havet och dålig miljö i åarna. 
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I Lettland räknar man med 50 havsöringåar. Det viktigaste vattendraget är Salacas, där 
beståndsstatusen anses ”måttlig”. Fisketrycket är för stort och man har infört förbud mot 
nätfiske på vatten grundare än 10 m i havet från 1 oktober till 15 november så att lekfisken 
kan vandra upp i åarna. Väl uppe i åarna sker dock ett tjuvfiske. Ett annat stort problem är 
dammar som gör att 65% av landets yta idag inte kan nås av havsöring (och ål med flera 
arter).  
 
Litauen har ett ganska omfattande program med stödutsättning av öring i 21 älvar. Det 
viktigaste vattendraget Neumas är öppet för fiskvandring ända in i Vitryssland (500 km).  
I Neumas stiger ca 6000 lekfiskar varje år i ett stabilt bestånd. Problem för havsöring anges 
vara bifångster i nätfiske, tjuvfiske vid lek i åarna och vattenkvaliteten. Bäver uppges vara ett 
problem på grund av att dammar byggs.  
 
Polen har cirka 25 havsöringåar. I stort sett alla har årliga utsättningar av odlad öringsmolt, ca 
1,2 miljoner per år. Förr var floden Vistula viktigast för Polens havsöringar. Dessa vandrade 
förr ibland över 1000 km för att nå de övre tillflödena. År 1969 byggdes dock en 
kraftverksdamm nedströms Warzawa med en icke-fungerande fiskväg. De flesta dammar i 
landet saknar fiskvägar, dvs en situation lik den svenska. Skillnaden är att ett omfattande 
arbete startats i Polen för att ordna fiskvägar. Andra problem som pekas ut är dålig 
vattenkvalitet, lokalt för omfattande kustfiske och tjuvfiske i åarna. Eftersom 
beståndssituationen är kritisk har man infört omfattande fiskereglering, bland annat med en 
bag-limit om två fiskar per dag.  
 
Från Tyskland saknas en översikt över situationen. Från gamla Östtyskland finns bara 17 
vilda populationer kvar, men det sker utsättningar i flertalet åar – främst med yngel. 
Havsöringfiskevården har egentligen bara startat i landet. 
 
Danmark räknar till 173 havsöringåar som mynnar i Östersjön. Många är riktigt små, men 
produktiva. Man har en omfattande undersökningsverksamhet som egentligen är ett minne av 
den tid då yngelutsättningarna var väldigt vanliga. En å provfiskades och sedan räknade man 
ut hur mycket öring som fattades. Den mängden sattes sedan ut. Idag är bestånden alltmer 
självförsörjande och produktionen av vilda smolt skattas till 325 000 per år. Den positiva 
utvecklingen beror på fredningsområden, inga nät närmare land än 100 m, inga nät får nå ytan 
och maximalt 3 nät per fritidsfiskare. Nya problem är anlagda våtmarker som gör att smolten 
äts upp av gäddor. 
 
I södra Norge har havsöringbestånden utvecklats negativt de senaste åren. Orsakerna är flera 
men laxodlingsverksamheten medför hög belastning med laxlus, ett litet blodsugande 
kräftdjur. En havsöringsmolt kan tåla att ha 10 laxlöss på sig, sedan dukar det under. 
Vattenkraftutvinningen medför också problem med varierande flöden, dåliga fiskvägar och 
störd tillförsel av lekgrus på grund av dammar. Utsättning av smolt minskar radikalt, man 
sätter hellre ut ägg eller yngel. Dessa odlade fiskar hinner då utsättas för en naturlig selektion 
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i vattendraget som liknar den för vild fisk. Fiskeregleringen är omfattande, t ex får havsöring 
inte fångas med nät, och nätfiske får inte bedrivas på 0-3 m vattendjup. 
Sammantaget kan konstateras att situationen för havsöring runt Östersjön är prekär och att 
åtgärder krävs, både i vattendragen, i omgivande markbruk och med problemet med 
bifångster i kustfisket. Många av problemen är likartade mellan länder och havsområden. 
Medan en del länder går före i fiske- och miljövården, t ex Danmark, så har de flesta problem 
med nätfisket på kusten. Här har dock Norge tagit ett radikalt grepp genom att förbjuda fångst 
av havsöring med nät. Kanske är det dags att lära av grannarna?   
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6. Den odlade havsöringen 
Dagens odlingsverksamhet 
Vattenlandskapet har styckats sönder eftersom det byggts ut för vattenkraftproduktion. 
Generellt tas ringa hänsyn tagits till vattenmiljöer och därför har havsöringbestånd försvunnit 
eller minskat radikalt runt vår kust. Länge trodde man att man kunde ”köpa nya fiskar” när de 
gamla tagit slut.  
 
Redan år 1760 lyckades man konstbefrukta laxfiskrom och därmed hade fiskevården fått ett 
intressant instrument i sin hand. Det dröjde in på slutet av 1800-talet innan fiskodlingen kom 
in i ett expansivt skede. Överallt växte det upp små kläckerier. Idag finns det cirka 100 större 
fiskodlingar i landet där man odlar från romkorn till sättfisk, dvs tills det är dags att sätta ut 
fisken i det fria. Dessa odlingar kallas sättfiskodlingar. De är av två typer, dels de som i första 
hand säljer fisk för utsättning i put-and-take-vatten (oftast regnbåge), dels så kallade 
kompensationsodlingar. De senare har till syfte att kompensera en skada på fisket som 
uppkommit genom vattenkraftutbyggnaden. Dessa sättfiskodlingar är oftast belägna utmed 
kusterna vid våra lax- och havsöringvattendrag. Odlingsgången var förr oftast två-årig, dvs 
det tog två år för fisken att nå sådan storlek att den kan sättas ut och efterlikna en vild smolt. 
Numer sätter man ut allt mer 1-årig fisk eftersom kvaliteten på fisken inte beaktas, bara 
mängden som sätts ut. Det förbilligar för vattenkraftföretagen.  
 
Ibland märker man den odlade fisken med så kallade Carlin-märken. Genom att sedan studera 
återfångstrapporterna kan man se hur fiskarna tillväxer, sprids och överlever i havet. Dessa 
märkningar visar generellt att den odlade fisken har en sämre överlevnad än den vilda 
havsöringen. Utanför älvar där stora utsättningar av odlade havsöringar genomförs kan dock 
ett ganska omfattade fiske uppkomma efter de odlade fiskarna. Typiska sådana vatten med 
stora smoltutsättningar de senaste åren är Lule älv, Skellefte älv, Ume älv, Gide älv, 
Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan, Gavleån, Dalälven, Stockholms ström och 
skärgård, Nyköpingsån, Motala ström och Mörrumsån. På västkusten görs i regel inga 
smoltutsättningar av havsöring.  
 
Flertalet av dessa utsättningar i norra Sverige är för att kompensera för 
vattenkraftutbyggnaden, medan utsättningarna från Stockholm och söderut ofta genomförs 
med andra medel för att skapa ett attraktivt fiske. 
 
Totalt sätts årligen ut cirka 600 000 havsöringsmolt i Sverige. Om vi antar att 1%-2% 
återfångas som vuxen fisk innebär detta ett fiske av 6000-12000 havsöringar. 
Produktionskostnaden för smolten kan skattas till 25 kr styck, vilket skulle innebära att 
utsättningarna kostar runt 15 miljoner kr. Styckpriset på de fångade havsöringarna blir då 
1250-2500 kr. Frågan är om detta är rätt satsade pengar? Lokalt är svaret säkert ja, det skapar 
ett fiske som omsätter stora pengar och ger stora mervärden i livet för ett flertal personer. 
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Men finns det negativa effekter? Och kunde pengarna använts till fiskevårdande åtgärder som 
kunde ge motsvarande eller bättre utfall? 
 
Vilka negativa ekologiska effekter finns? 
Man kan identifiera flera negativa effekter av odling och kompensationsutsättning av 
havsöring och lax i naturvatten: 
-genetiska effekter på den odlade fisken 
-genetiska effekter på vilda stammar 
-spridning av sjukdomar och parasiter från fiskodling 
-konkurrens med vild fisk om resursen 
-ökad exploatering av vildfisk. 
 
Då beaktar vi inte faktorer som utsläpp av näringsämnen och antibiotika från odlingarna i 
öppna system (något som mer handlar om matfiskodling). 
 
Genetiska studier har visat att odlade populationer förlorar sin genetiska variation relativt 
snabbt. Orsaken är att det naturliga urvalet sätts ur spel i odlingsmiljön där tio gånger fler 
ungar överlever, och de individer gynnas som anpassar sig till odlingsmiljön. När man fångar 
avelsfiskar vid odlingarna för fortsatt odling tas dessutom ofta ett snett och litet urval 
föräldrafiskar. Troligen behövs över 500 föräldrafiskar per generation för att minska risken 
för inavel, något man inte mäktar med i odlingsverksamheten.  
 
Ofta ser man vid märkningsförsök att överlevnaden är lägre för odlad smolt än för vild smolt, 
kanske bara hälften. Den kan vara en sak att odlade fiskar klarar sig allt sämre på grund av allt 
lägre genetisk variation och en uppväxt i odlingsmiljön i 1-2 år. Värre är om de odlade 
fiskarna blandar sig med vild fisk vid leken i naturen. Idag sätter vi i Sverige ut cirka 600 000 
havsöringsmolt. Engström & Andersson (1996) antog efter en genomgång av 372 
öringvattendrag runt Sveriges kust att den samlade naturliga produktionen var 340 000-570 
000 smolt per år. Om vi antar att den högre siffran gäller idag, tack vare fiskevårdsåtgärder, 
sätts det alltså ut lika mycket odlad smolt som det produceras vild smolt. Risken att odlade 
fiskar blandar sig i vilda fiskars lek är därmed stor, men vilken lekframgång de kan ha vet vi 
inte. Vid en undersökning i ett antal havsöringåar i Stockholms län år 2011 bedömdes 50% av 
lekfisken vara av odlat ursprung (de hade bortklippt fettfena). Hur påverkar detta 
vildbestånden?  
 
Om nu varannan smolt i havet är odlad så innebär det inledningsvis att hälften av maten skall 
gå till den odlade fisken. Nu är dödligheten större bland de odlade fiskarna, så successivt får 
de vilda fiskarna en allt större andel av resursen i varje smoltårsklass. Ändock, man kan fråga 
sig om hälften av resursen skall avsättas till odlade fiskar? 
 
Ett annat problem är att det fiske som skapats på odlad fisk också innebär att vild fisk 
beskattas hårdare. Märkningsstudier har visat att havsöring från mindre vatten på våren kan 
söka sig upp i större intilliggande vatten för att värma sig och leta föda. Det innebär ofta att de 
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vandrar upp till de odlade älvarnas mynningsområde och då fångas i det fiske som där 
etablerats på den odlade fisken.  
 
Kan utsättningar ersättas av fiskevård? 
Som framgått av avsnitt 5 är det oerhört många bestånd av havsöring runt vår kust som är i 
behov av fiskevårdsåtgärder. Det är naturligtvis inte samma problem i alla vattendrag och 
havsområden, utan problemen varierar och åtgärderna måste därför anpassas dels lokalt (t ex 
biotopvård, fredningsområden), dels på större skalor (t ex kustgemensam fredningstid). Men 
dessa åtgärder hjälper ju inte om inte även de odlade vattendragen inkluderas i arbetet. 
Pudelns kärna är här att minska utsättningarna till förmån för fria vandringsvägar och åtgärder 
som möjliggör lek, uppväxt och utvandring av vild havsöring från dessa vatten. I 
vattenkraftlandet Sverige är detta värre än att svära i kyrkan. Inget får rubba de förnämliga 
villkor som garanterats kraftverksägarna. Trots att EU:s Ramdirektiv kräver åtgärder och att 
Helsingforskommissionen (HELCOM) pekat ut behovet att försöka öppna fiskvägar i odlade 
älvar händer inget på den fronten.  
 
Kanske finns det inga nya arealer för lek och uppväxt i landet som kan tillgodogöras bakom 
dammarna och kraftverken? Utav sjutton länsfiskeexperter vid landets länsstyrelser så ansåg 
59% i en enkät hösten 2011 att havsöringproduktionen i länet kan ökas med minst 10% om 
fiskvägar byggs. En utredning om utrivning av de två nedre kraftverken i Ljusnan visade att 
en vild population på 5000 laxar skulle kunna etableras. Inga beräkningar gjordes för 
havsöring (se Kriström m fl 2010). I en utredning om Ångermanälven befanns att en fiskväg 
förbi det nedersta kraftverket vid Sollefteå och sedan vatten i torrfåran i Faxälven skulle ge 
livskraftiga vilda populationer av lax och havsöring (Sjölander m fl 2011). Det finns en stor 
potential att återfå många av de bestånd som idag vidmakthålls genom odling, och kostnaden 
för kraftproducenterna skulle bara vara bråkdelen av ett års vinst.  
 
Man kan också tänka sig att i de fall det visar sig ekologiskt och samhällsekonomiskt omöjligt 
att öppna upp en av de stora älvarna för vild fisk så kan utsättningarna ändock fasas ut och 
medlen överföras till åtgärder i närliggande vatten. Faktum är att EU-kommissionen år 2011 i 
ett förslag till laxplan för Östersjön pekar på nödvändigheten att sluta sätta ut laxsmolt från 
älvar där ingen vildfisk förekommer, t ex Ångermanälven, Luleälven, Skellefteälven, 
Indalsälven.  
 
Man behöver kanske inte vara så drastiskt att man lägger ner all odlingsverksamhet. 
Problemet med odlingen är främst den onaturliga selektion som sker, dels vid val av avelsfisk, 
dels successivt under odlingstiden. Det förra problemet med urval av avelsfisk går naturligtvis 
att åtgärda med lämpliga selektionskriterier. Det senare problemet kan man komma ifrån om 
öringarna sätts ut som yngel istället i vattendrag som förlorat bestånd eller har svaga bestånd. 
Då får naturen 1-4 år på sig att selektera vilka som skall lyckas bli ett smolt och vandra till 
havs. När respektive bestånd nått säkra biologiska gränser kan utsättningarna upphöra. 
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Sådana utsättningar där man under en kort period sätter ut yngel för att återetablera eller 
stärka svaga bestånd har skett på många ställen i Sverige, t ex Kåge älv, Testeboån. 
Lyckebyån, Nättrabyån och Mörrumsån. 
 
Kan vi producera 600 000 havsöringsmolt för att kompensera utsättningarna i de odlade 
älvarna? Nej, men kanske ett färre antal vilda smolt, dvs sådana med en frisk genetisk bas och 
högre överlevnad i naturen. Låt oss anta att vi kan ersätta de odlade smolten med 200 000 
vildsmolt. Antag att ett svenskt vattendrag i genomsnitt producerar 500-1000 smolt per 
hektar. Då skulle vi behöva få tillgång till 200-400 hektar nya bottnar för att ersätta den 
odlade produktionen. Säg att havsöringvattnen i snitt är 5 meter breda, då skulle 40-80 mil 
vatten behövas. Det låter ju orimligt, å andra sidan är enbart Emåns vattensystem 80 mil långt 
om man räknar in alla biflöden. Så visst går det, frågan är bara om vi vill, eller frågan är 
snarare om vi har råd att låta bli.  
 
Problemet är dock att åtgärderna kanske inte hamnar på ”rätt plats”. I de stora tätorterna bor 
flest människor och många är fritidsfiskare. Det finns alltså ett behov av tätortsnära 
fiskemöjligheter. Men kan verkligen naturliga produktion ge tillräckligt med havsöring för att 
skapa ett attraktivt fiske runt Stockholm eller Malmö? Om man har uttömt möjligheterna till 
naturlig produktion kan man då sätta ut havsöring? Kanske om inte risk för spridning till vilda 
bestånd föreligger. Och måste man fiska havsöring överallt – även där det förr inte fanns 
havsöring? 
 
Stockholms skärgård 
Just situationen i Stockholm kan nämnas specifikt eftersom det visar på flera av de problem 
som finns med utsättningar av odlad fisk. Genom utsättningar från slutet av 1950-talet 
skapades ett havsöringfiske i världsklass. I synnerhet under 80-talet tog arbetet med 
utsättningar fart. Fram till idag har nästan 3 miljoner öringar satts ut. Utsättningarna i 
Stockholms ström, som startade 1973, har gett upphov till rubriker i många tidningar över 
världen – ett ”laxfiske” mitt i storstan! En stor skillnad mot kompensationsutsättningar i våra 
utbyggda älvar är att utsättningarna i Stockholm skett på frivillig basis genom Stockholms 
stad och med finansiering främst från Länsstyrelsen (statliga fiskevårdsmedel) samt 
Vattenfall. Syftet har varit att skapa ett attraktivt närfiske för storstadsborna. Att 
utsättningarna skett på frivillig basis medför en möjlighet: genom att åtgärderna inte är 
reglerade av juridiska domar torde man lätt kunna anpassa insatserna och använda resurserna 
på andra sätt om det bedöms gynna syftet att skapa ett bra sportfiske. 
 
Det finns idag cirka 40 vattendrag med naturlig produktion av havsöring i Stockholms län. 
Produktionen har skattats till kanske 20 000 – 30 000 smolt per år. Effekten av utsättningarna 
på dessa vilda stammar är okänd, men troligen har flera av stammarna uppkommit som en 
effekt av utsättningarna efter att vattendragen restaurerats. Odlad fisk har gått upp och lekt 
och i ett flertal vattendrag har öring återintroducerats och då har odlad fisk av olika stammar 
använts. Det skulle vara mycket intressant att få en genetisk undersökning av dagens vilda 
havsöringar i området – hur vilda är de och hur stor genetisk variation har de? Utsatta öringar 
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sprider sig naturligtvis även utanför länet, exempelvis har inventeringar av lekande havsöring 
på Gotland visat att fisk av odlat ursprung beblandat sig med vilda bestånd. 
  
Optimistiskt räknat kanske de vilda stammarna kan generera ett fiske i storleksordningen 
1000-1500 havsöringar, men det totala havsöringfisket i Stockholms skärgård är sannolikt 
betydligt större än så – utan att någon vet hur stort. Utan utsättningarna av odlad öring skulle 
inte fisket i Stockholms skärgård kunnat uppnå den kvalitet det hade för drygt tio år sedan när 
fisket var på topp.  På senare år har rapporterna från sportfiskare varit entydiga: öringfisket i 
Stockholm har försämrats drastiskt, både sett till antal och storlek på fångsten. Den tidigare 
omfattande fiskeguideverksamheten riktad efter öring har som en följd av detta minskat i 
omfattning. Det försämrade fisket återspeglas i en lägre återfångstfrekvens av märkt fisk och 
lägre medelvikt på den fisk som återrapporterats. 
 
Länge satte man ut öringungar av stor storlek, tvåårig eller till och med treårig fisk. Sedan 
1994 har man alltmer börjat sätta ut ettårig fisk. Uppföljning av utsättningarna tyder på att 
dessa har lägre överlevnad (Figur 15) och möjligen har havsöringfisket försämrats som en 
följd av detta. Generellt gäller för utsättningar att ju mer inriktade på att skapa ett fiske de är, 
desto större fisk bör användas. Två- eller treåriga fiskar har högre överlevnad, men är å andra 
sidan dyrare att producera.  

 
Figur 15. Återfångst (%) av havsöring med Åvaursprung, i förhållande till ålder vid utsättningstillfället. Äldre fisk återfångas i 
väsentligt mycket högre grad än yngre fisk. Opublicerade data från sammanställning gjord genom Länsstyrelsen i 
Stockholms län. 

Kanske är det dock inte bara allt mindre fiskar som sätts ut som är orsaken, mängden som 
utnyttjade resursen ökade länge, både sälar och sportfiskare. Detta syns också som minskade 
medelvikter på fisken, trots ett höjt minimimått från 35 till 50 cm. I dagsläget har det kraftigt 
försämrade fisket sannolikt medfört att fisketrycket minskat, sportfiskare har helt enkelt slutat 
att fiska öring. En återgång till större utsättningsfiskar, ändrade utsättningsplatser osv, kan 
lösa en del av problemet, men fisketrycket får inte bli för stort, inte minst då detta även 
påverkar de naturliga bestånden negativt.  
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Sammanfattningsvis är behovet av insatser stort om sportfisket efter havsöring i Stockholms 
skärgård åter ska kunna bli en stor källa till glädje för lokala och tillresta sportfiskare. 
Odlingsmetodiken bör ses över och man bör överväga hur resurserna på bästa sätt kan 
användas för att förbättra fisket. Vilka ytterligare insatser kan göras i vattendragen? Kan 
arbetet utvidgas till omkringliggande län? Vilka kriterier bör användas för att kunna sätta ut 
öring utan att riskera de vilda bestånden och samtidigt maximera resultaten av utsättningarna? 
Hur kan sälens och skarvens påverkan på inte minst den utsatta fisken begränsas? Frågorna är 
många, men det finns goda skäl att tro att många av dessa frågor kan lösas. Sportfiskarna 
anser att intressenterna inom fiskevården i Stockholm bör samlas i en arbetsgrupp med uttalat 
mål att åter skapa ett havsöringsfiske i världsklass, baserat på en långsiktigt ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar grund. 
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7. Vilka miljöproblem finns? 
Miljöhistoria skrevs av dem som ville sportfiska! 
När miljöhistorien skrivs är de ofta de stora upptäckterna, forskarna och myndighetsbesluten 
som kommer i fokus. Faktum är dock att miljömedvetandet ofta växt fram från gräsrotsnivå. 
Ett numer klassiskt exempel är hur oroliga grannar under 1970-talet började nysta upp 
miljögiftskandalen vid företaget BT Kemi med över 300 nedgrävda växtgifttunnor i 
Teckomatorp.  
 
I Sverige fiskar årligen mer än en miljon svenskar på sin fritid. För de flesta är det rekreation, 
gemenskap med vänner och naturupplevelser som står i fokus. Det sistnämnda gör naturligtvis 
att man är vaksam på förändringar i naturen och fisket. En miljon svenskar som besöker 
vatten över hela landet utgör en stor skara miljöövervakare. Det finns flera exempel på hur 
fritidsfiskare insett och även bemästrat miljöproblem långt före det övriga samhället. Ofta har 
drivkraften varit att skapa ett bra fiskevatten och på vägen har man stött på och löst problem. 
 
Det var fritidsfiskare som först märkte att fisken försvann i magra skogssjöar på västkusten 
under 1960-talet. Fiskerikonsulten Ulf Lundin i Uddevalla fångade upp dessa rapporter och 
kunde till slut (år 1967) få hjälp av den internationellt kände svenska forskaren Svante Odén.  
Han insåg att det var luftburna föroreningar som orsakade försurning av vattnen. På 1970-talet 
startade därför en omfattande kalkningsverksamhet i Fiskeriverkets regi, en verksamhet som 
sedermera överfördes till Naturvårdsverket och år 2011 återförs till Göteborg vid den nya 
myndigheten för Havs- och vattenmiljö. 
 
Men stora miljöproblem hade den fritidsfiskande allmänheten stött på tidigare. Kävlingeån i 
västra Skåne ligger mitt i jordbruksdistriktet och med stora tätorter i avrinningsområdet. I 
slutet av 1930-talet bildades ”Svenska Lax- och laxöringföreningen” under ledning av Philipp 
Wolf. Trots intensiva fiskutsättningar var det svårt att öka produktionen av havsöring i ån. 
Föreningen insåg att man var tvungen att ta ett helhetsgrepp på hela vattensystemet, kanske 
första gången i svensk miljöhistoria som man sett till helheten. Man slutade att satsa ensidigt 
på fiskutsättningar, som annars var vanligt vid denna tid, och började istället förbättra miljön 
för fisken i det dikade och rätade vattendraget. Inte nog med att man insåg att vattensystemet 
hängde samman och att de olika delarna berodde av varandra, man insåg även betydelsen av 
hur omgivande marker brukades. Wolf skrev en svidande kritik av hur vattenlandskapet dikats 
ut i boken ”Utdikad civilisation” år 1950 – läsvärd än idag. Där framgår hur dagens utdikade 
landskap inte förmår hålla vatten under sommaren varför åarna då bara är rännilar, till förfång 
för fisk och andra vattendjur.  
 
Kanske var det inspiration från Kävlingeån som gjorde att det i slutet av 1940-talet startade ett 
lika ambitiöst arbete i Nybroån, sydöstra Skåne. ”Ystadortens Fiskevårds- och 
Sportfiskeförening” bildades 1949 med syfte att restaurera havsöringstammen i ån. 
Sockerbruket i Köpingebro och Tomelilla tätort var de svåraste förorenarna. Vattenkvalitén 
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var så usel att havsöringen försvunnit och var borta under 20 år. Myndigheterna hade inte 
reagerat på åns tillstånd. Efter intensiv övertalning fick dock föreningen de stora förorenarna 
att upphöra med belastningen av ån och därefter kunde öringen återintroduceras. 
Havsöringfisket är idag av yppersta klass, tack vare föreningens idoga arbete. 
Fiskevårdsarbetet har fortsatt med utrivning av vandringshinder och restaurering av rensade 
sträckor.   
 
I Halland var lax och havsöring utestängda från många vattendrag av olika vandringshinder 
vid dammar och kraftverk. Långt före EU:s ramdirektiv för vatten strävade olika föreningar 
efter att öppna vandringsvägarna för fisken. Hallands sportfiskeklubb engagerade sig i Ätran 
och Suseån, medan Varbergs flugfiskeklubb tog sig an Himleån. När den senare föreningen 
startade arbetet 1989 fanns tre mindre kraftverk och flera dammar i ån. Ån var rensad på sten 
och stränderna var oskuggade så vattendraget växte igen. Idag finns inga vandringshinder 
kvar i systemet, kraftverken är inlösta, skuggande alridåer har planterats och stenen lagts 
tillbaka i ån. Återigen har man varit tvungen att se till helheten för att få bra resultat. Himleån 
är idag det vattendrag vars lax- och öringpopulationer utvecklats mest positivt på svenska 
västkusten. 
Flugfiskeklubben har fortsatt att engagera sig och deltar numer aktivt i Himleåns vattenråd. 
Ett vattenråd är det lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera sig fram till 
gemensamma lösningar i vattenfrågor för att nå målen i EU:s ramdirektiv för vatten. 
 
Framför allt i de stora norrlandsälvarna har den tidigare flottningsepoken satt djupa spår i 
form av kanaliserade, släta fåror utan stora stenar, avstängda sidofåror och till och med rätade 
nya fåror. Allt detta har medfört en betydande negativ påverkan på fisk och andra vattendjur. 
Vårfloden bromsas inte längre utan strömmar snabbt ner i det kanaliserade vattendragen och 
orsakar översvämningar nedströms. Förr bromsades vattnet av miljontals stenar, bifåror och 
ett slingrande lopp. Det är alltså inte bara fisk som gynnas av det restaureringsarbete som 
pågår. För det arbetas verkligen hårt, både frivilligt och med stöd av statliga medel. Som ett 
exempel kan anföras Vindelälven där Vindelälvens fiskeråd (en sammanslutning av 
fiskevårdsområden och andra fiskerättsägare längs älven) bildades 1982. De har arbetat 
parallellt med Pite älvs ekonomiska förening. Sedan dess har man i samarbete med 
myndigheter och Universiteten i Umeå arbetat aktivt med fiskevården i de båda älvarna. Ett 
antal stora restaureringsprojekt har genomförts och genomförs fortfarande och resultaten 
sprids i internationella vetenskapliga artiklar.  
 
Även de erfarenheter som Nilivaara Sportfiskeklubb gjort har nått vetenskaplig spridning. 
Man fann att havsöringbeståndet i Hartijokki, ett biflöde till Kalixälven, hade svårt med 
föryngringen på grund av att lämpligt lekgrus saknades. Nja, det saknades inte, men när ån 
flottledsrensades ökade vattenhastigheten och gruset spolades nedströms eller ner i bottnarna. 
Under ett hårt lager av större sten fanns lekgruset kvar. Med egna redskap och handkraft bröt 
man ytans ”stenpäls” och återförde gruset till bottenytan. Genom att stabilisera med större 
sten kan det nu ligga kvar och åns lekbottnar är som före flottningsepoken. Självklart har 
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öringbeståndet ökat och nått bland de högsta nivåer som är noterade i Norrbotten. Detta tack 
vare att man lokalt förstått de processer som initierats av flottledsrensningen.  
 
Ovan har vi sett hur fiskevårdare som ofta arbetat med just havsöring varit drivande i att 
initiera arbete med miljöproblem, och dessutom lyckats åstadkomma stordåd. Idag finns en 
massa föreningar som följt i dessa fotspår. 
 
Dagens miljöproblem för havsöringbestånden 
Uppräkningen ovan har berört ett antal viktiga miljöproblem för havsöringfiskevården. I listan 
nedan har ytterligare något lagts till;  

• försurning,  
• vattenförorening, 
• utdikat landskap, 
• rätning av vattendrag,  
• för låg mängd död ved och stora stenar i vattendragen, 
• försvunna lekområden genom indämning, 
• vandringshinder,  
• avsaknad av skyddande kantzon utmed vattendrag, 
• syrefria havsbottnar, 
• miljögifter som anrikas i fisken, 
• förlust av grunda havsvikar. 

 
Kalkning av försurade vatten sköts i regel av kommuner och länsstyrelser, men idag kalkas 
inte alla försurade vatten. Diskutera gärna med myndigheterna om ni tror att era vatten är 
försurningspåverkade. Det syns ofta i vikande fiskbestånd, speciellt föryngringen uteblir. 
Oftast missgynnas känsliga arter som mört, kräftor och lax först. 
 
Vattenföroreningarna i landet har minskat betydligt och här är ett område där myndigheterna 
idag ofta är pådrivande. Speciellt gäller det utsläpp av näringsämnen som fosfor och kväve.   
Ett av de sätt som används för att minska övergödningsproblematiken är att anlägga dammar 
och våtmarker. I dessa dammar minskas vattenhastigheten och fosfor sedimenterar, medan 
kväve avgår som kvävgas till luften. Felaktigt konstruerade är dock våtmarkerna ett problem 
för havsöringen genom att utgöra vandringshinder och att dammarna kan vara fyllda med 
rovfiskar som gärna kalasar på öringsmolt. Naturliga våtmarker är en artrik miljö som 
drabbats hårt av hur människan genom utdikningar och kanaliseringar har misshandlat 
vattendrag de senaste århundradena. För att vi inte ska behöva addera ytterligare en punkt 
med problem för havsöringen så måste man dock i våtmarksarbetet ha en helhetssyn som tar 
hänsyn till bland annat öringen. Våtmarker kan till exempel anläggas vid sidan om 
vattendragen istället och våtmarker kan i första hand anläggas i vattendrag som saknar öring. I 
Skåne har en särskild strategi tagits fram för att minska konflikterna mellan fiskevården och 
arbetet med våtmarker. Genom att se på vattendragen och ekosystemet i ett helhetsperspektiv 
så kan våtmarkerna istället gynna öringen genom ett jämnare vattenflöde och mer naturlig 
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flödesregim. Dessutom bör större krav ställas på att åtgärda övergödningsproblemen vid 
källan, ofta jordbruk eller kommunala och enskilda avlopp. 
 
Hur man angriper och motverkar de övriga problemen finns väl beskrivet i ett flertal skrifter. 
Vi rekommenderar att ni kikar i referenslistan.  
 

 
Figur 16. Restaurering av vattendrag som blivit flottledsrensade och rätade är i många år framöver en viktig uppgift. Här ser 
vi biotopvård vid Tegelbruket i Testeboån. Foto: Erik Degerman 
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8. Säl och skarv 
Sälar och skarvar är en naturlig del av miljön, ändå pekas de ofta ut som ett av de stora 
problemen för fisket på kusten. Utav femton länsfiskeexperter vid landets länsstyrelser ansåg 
33% i en enkät hösten 2011 att sälen var ett problem för havsöringbestånd i länet (Figur 17). 
Motsvarande andel var 20% för skarven. Noterbart var att ingen var säker på att sälen inte var 
ett problem, och många ansåg att problem kanske förelåg med både säl och skarv. Nu skall 
man inse att säkra underlag saknas, men enkäten indikerar att säl och skarv kan ha en 
påverkan på havsöring, något som bör undersökas och vid behov motverkas om det inte är 
naturligt.  

 
Figur 17. Vid en enkät till landets länsfiskeexperter hösten 2011 om säl eller skarv var problem för havsöringbestånden 
fördelades svaren enligt ovan. 

Det är svårt att få reda på hur mycket och vad för föda både säl och skarv tar. Skarv har pekats 
ut som en möjlig orsak till minskade bestånd av havsöring i Skottland. De flesta studier pekar 
dock på laxodlingsindustrin som orsak, då den medför omfattande parasitangrepp på 
havsöring. I en stor genomgång av vad man visste kom forskarna Harris, Calladine, Werham 
och Parks 2008 fram till att det fanns exempel på att skarv kunde påverka lokalt, men 
forskarna avfärdade teorin att skarvar och andra fiskätande fåglar skulle ha en storskalig 
påverkan på bestånden av havsöring i Skottland. Undersökningar av fiskmärken i skarvars 
spillning utanför Dalälven indikerade att 0,8-2,3% av märkta odlade öringsmolt föll offer för 
skarvar (studie av Boström, Lunneryd, Karlsson & Ragnarsson). Det är belagt från danska 
studier att odlad öring är mer utsatt för skarv är vild öring, medan studier i USA inte visat 
sådana skillnader för stillhavslax. Danska studier är de som visat störst effekt av skarv på 
havsöring. Dieperink, Pedersen & Pedersen fann att de första två dagarna när havsöringsmolt 
vandrade ut från ett danskt vattendrag blev 55% av smolten ätna av fåglar. Orsaken antogs 
vara att smolten stannade i mynningsområdet några dagar för att ställa in sig på att leva i 
saltvatten (20-23 promille). I Dalälven där salthalten i Östersjön är låg och älvens 
sötvattenplym i havet mycket större var alltså predationen mindre. Skarv kan därför troligen 
vara ett problem på svenska västkusten och då i små vattendrag. 
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Sälars meny är riktigt svår att få kläm på. Det spelade inte så stor roll på 1970-talet när det 
fanns några få tusen sälar i Östersjön. Idag är sälstammen över 20 000, exakt hur stor är inte 
säkert. Svenska studier (Lundström, Hjerne, Lunneryd, Karlsson) av 299 dödade gråsälar från 
Östersjön åren 2001-2005 visade att sill/strömming var den klart dominerande födan. Arten 
utgjorde 37% av födovikten i södra Östersjön och 71% i Bottenhavet/Bottenviken. Lax och 
öring utgjorde 0% av födovikten i södra Östersjön och 8,1% i Bottenhavet/Bottenviken. 
Eftersom många av sälarna hittats drunknade i laxfällor kan mängden lax och öring som 
konsumerats ha blivit överdriven jämfört med vilda bestånd. Det är svårt att dra slutsatser från 
detta lilla material, men inget tyder på att havsöring är huvudfödan för gråsälen. 
 
Mycket av problematiken verkar istället vara kopplad till att säl och skarv tar fiskar ur nät och 
fällor. De omöjliggör ibland rent av nätfiske. När det gäller säl är det ofta specialiserade 
individer som håller sig framme. Det har skett en omfattande utvecklingsverksamhet för att ta 
fram sälsäkra redskap, vilket också lyckats när det gäller fasta redskap (laxfällor). För 
nätfisket är sälen alltjämt ett problem i vissa områden. Det rapporteras att nätfisket har 
förändrats som en följd av detta. Istället för att lägga ute näten från skymning till gryning, 
fiskar man numer bara ett par timmar. 
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9. Hur ser dagens fiskereglering ut? 
Förvaltningen av fiskbestånden är inget statiskt arbete, något som en dag blir färdigt. Det är 
en ständigt pågående process i takt med att miljön förändras och fisket utvecklas. De flesta får 
på vägen uppleva att deras fiskemöjligheter begränsas, och alla är missnöjda. År 2012 är ju 
valfrihet nyckelordet, individen skall själv välja och bestämma – om det så drabbar övriga 
samhället, naturresurser och miljö. En gemensam resurs kräver dock gemensamma 
ansträngningar, uppoffringar och ansvar. Målet bör vara bevarad biologisk mångfald, bestånd 
av god status och ett uthålligt fiske.  
 
Förvaltningen skall baseras på kunskap och kan stödjas genom information, lokalt 
engagemang och deltagande, fångststatistik, fiskeövervakning och fiskereglering. Här 
fokuserar vi på själva fiskeregleringen och återkommer till övriga delar i avsnitt 10. 
 
Fiskeregleringen kan grovt hänföras till två huvudområden, reglering av intensiteten och 
reglering av selektiviteten. Det finns också två andra stora kategorier av reglering, frivillig 
och sådan som bestäms av lagar, förordningar och föreskrifter. När det handlar om en 
gemensam resurs blir det oftast det senare som blir aktuellt. 
 
Reglering av fiskeintensiteten 

Kvotering av fångst och fiskeansträngning 
En fångstkvot kan vara utformad som en viss fångst under en tidsperiod, t ex ett visst antal 
fiskar per fiskande och dag eller en totalt tillåten fångstvikt över en längre period. 
Kvoteringen kan också gälla en viss fiskeinsats, t ex maximalt tre nät eller ett spö per person.  
 
För fritidsfisket gäller begränsningar i mängden mängdfångande redskap på allmänt vatten, 
medan enskilda fiskerättsägare får ha så många redskap de önskar på sitt vatten. Kanske är det 
förvånande att fritidsfiske med mängdfångande redskap får ha så relativt stora 
redskapsmängder. Vid nätfiske på allmänt vatten får fritidsfiskaren ha hela 6 nät 
(motsvarande ca 180 m). Enligt SCB:s beräkningar från år 2004 fiskade 5 500 privatpersoner 
per dag med nät runt Sveriges kust och i medeltal hade de 105 meter nät. Nästan 60 mil 
”fritidsnät” låg således ute året om! I en tid när ingen fritidsfiskar för att överleva, fångsten 
inte får säljas vidare samtidigt som fisketrycket kan vara för stort kanske det är dags att se 
över detta?  
 
För handredskapsfisket finns inga kvoteringar i kustzonen. Det finns dock i några av de stora 
sjöarna där mängden laxfisk som får landas per dag och person är begränsad. I de stora 
norrlandsälvarna kommer troligen i en nära framtid en begränsning i antalet öringar som får 
behållas. Liknande bestämmelser skulle mycket väl kunna införas i kustområden med svaga 
bestånd av t ex havsöring. 
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Beakta gärna bestämmelserna från Australien där max 20 fiskar får fångas per dag av någon 
art vid fritidsfiske. För de flesta arter är ransonen dock betydligt lägre, t ex för havsbass där 
endast en fisk över 35 cm får fångas.  

Fredningstid 
En av de allra äldsta metoderna att skydda ekonomiskt viktiga arter har varit att införa 
fredningstid. Denna omfattar vanligtvis leken och perioden med lekvandring. En fördel med 
denna metod är att den är lätt att övervaka och enkel att förstå. En nackdel är att minskad 
fiskeintensitet under lekperioden kan kompenseras med ökad fiskeintensitet under övriga 
delen av året. Fredningstid är dock generellt en framgångsrik regleringsmetod och flitigt 
använd. Som framgått av avsnittet 3 (Sportfiske efter havsöring landet runt) skiljer det mycket 
i hur lång fredningstiden är, från en månad till ett halvt år. Generellt är fredningstiden kort i 
Östersjön, man får fånga öring omedelbart efter leken och innan utlekt fisk återhämtat sig 
framåt våren.  

Catch and release 
Catch and release, det vill säga att fisk oskadd återutsätts efter fångst, finns inte med i dagens 
offentliga regelverk för något vatten i Sverige. Däremot tillämpas det på vissa enskilda vatten 
i inlandet där fiskerättsägarna så bestämt. Catch and release (C&R) minskar dock egentligen 
inte fiskets intensitet, kanske tvärt om, men det minskar mängden landad fångst. Om fisken 
hanteras varsamt bör dödligheten vid återutsättning inte vara alltför hög. 
 
De nya fiskebestämmelserna för gädda i Östersjön med ett fönstermått, kan ju sägas vara ett 
slags catch & release då små och stora gäddor skall återutsättas. 
 
Noterbart är dock att många sportfiskare redan tillämpar C&R. I t ex Rönne å återutsätts mer 
än hälften av lagligt stor havsöring frivilligt, och andelen som återutsätts ökar i många 
vildvatten. Det är bra om man i dessa fall anpassat redskap och tekniker efter C&R, dvs 
åtgärder som hullinglösa krokar, kort drilltid, inget fiske vid hög vattentemperatur och 
försiktig hantering av fisken. De flesta är medvetna om detta och sportfisket efter havsöring 
är, som alltid, statt i förändring. 
 
Reglering av selektiviteten 

Minimimått och maximimått 
En grundförutsättning för beståndsvården anses vara att alla individer skall ha möjlighet att 
leka minst en gång. En lekfisk i Östersjön är sällan under 50 cm, vilket också är gällande 
minimimått, utom i Bottenhavet där 40 cm gäller. Övriga länder runt Östersjön tillämpar 50 
cm, dvs fiskeförvaltningen i Bottenhavet är unik – därmed inte sagt att den är bra. På 
västkusten är minimimåttet idag 45 cm, en anpassning till de många små åarnas små öringar.  
 
Maximimått har tillämpats internationellt i situationer där man velat skydda den större 
lekmogna fisken, detta eftersom stora honor normalt får fler och livsdugligare avkomma. 
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Metoden är i praktiken enbart användbar när fisket sker så att fisken fångas levande och kan 
återutsättas oskadd, t ex bottengarnsfiske, fasta fällor och handredskap. Denna typ av 
reglering infördes för första gången för fiske med handredskap efter gädda på ostkusten, och 
kommer kanske snart att införas i några norrlandsälvar för havsöringen. 

Minsta tillåten maskstorlek och trådgrovlek i nät 
Om nätfiske bedrivs efter en art är det naturligtvis nödvändigt att ha en minsta tillåten 
maskstorlek kopplat till ett eventuellt minimimått. Ofta räcker det inte heller bara med en 
maskstorleksbestämmelse, även nättrådens diameter måste specificeras eftersom fintrådigare 
redskap får större bifångster av undermålig fisk som inte fångats korrekt. Finare trådar än 0,20 
mm ger ofta problem av detta slag, men fiskereglerna omfattar inte trådgrovlek idag. 

Övrig redskapsutformning och användning 
Generellt kan sägas att kustvattenområdet fredats från vissa redskap, såsom snörpvad, ringnot 
och trål. Här har dock vissa undantag gjorts, speciellt för trålning. På liknande sätt 
genomfördes drivgarnsförbud i Östersjön år 2008. Något som blivit problematiskt är 
maskstorleken i bottengarn och deras ledarmar (gäller även andra typer av fasta garnredskap 
som laxfällor). Ibland utformas ledarmarna så att de snärjer fisken och även själva fiskhuset 
kan snärja fisk. Därvid försvinner möjligheten att återutsätta fisk levande. Kanske skall alla 
fällor besiktigas och enbart sådana som inte snärjer fisken tillåtas? 

Fredning av vild fisk och rombärande honor 
Från och med 2004 ska all odlad lax och havsöring som sätts ut till det svenska kustområdet 
eller däri mynnade vattendrag vara fettfeneklippt. Härigenom kommer det framöver att 
framgå vilka fiskar som är odlade respektive vilda. I områden med högt fisketryck och svaga 
vildpopulationer kan det vara möjligt att införa fångstförbud för vild lax och öring, så sker t 
ex redan i Vänern.  

Fredade områden 
En typ av fredat område är de fredningsområden som finns vid mynningarna till vattendrag 
med lax och eller öring på vissa kuststräckor. I dessa är vanligen fisket helt förbjudet under 
arternas fredningstid, medan handredskapsfiske (ej trolling) får bedrivas under lovlig tid. 
Bestämmelserna varierar dock mycket mellan olika vattendrag och kustavsnitt.  
 
Grundområdena ut till 3 m är mycket produktiva och viktiga lek- och uppväxtområden för 
flera arter. Trots detta är fisket intensivt i denna zon. Den enda eftergiften för områdets värde 
som finns idag är en bestämmelse om att nät med annan maskstorlek än 120 mm inte får 
användas i grundområden på västkusten.  
 
I Bottenviken infördes år 2006 förbud mot nätfiske på grundare vatten än 3 m vår och höst för 
att skydda havsöringen. Detta har skapat mycket upprörda känslor från husbehovsfiskarna i 
området som menar att det är sälen som orsakar problemen för både dem och havsöringen. 
Hur det är med den saken är inte klarlagt, kanske är det helt andra orsaker som ger dåliga 
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bestånd. Oavsett orsaker, för det är ofta flera orsaker, vet vi att havsöringbestånden är mycket 
svaga och då måste fisketrycket minskas. Genomförda regelförändringar i Bottenviken 
förväntas öka överlevnaden hos uppväxande havsöring, men det tar tid!  
 
Regelverket bör ses över även i övriga delar av Östersjön, framför allt i Bottenhavet där t ex 
höjt minimimått skulle kunna förbättra situationen ytterligare. Fisket av havsöring bör inte 
öka i någon del av Östersjön och bifångster av ung öring i garnfisket måste minska. 
Minimimåttet för havsöring i älvarna bör höjas till minst 50 cm. 
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10. Vägen till en bättre förvaltning och 
vård av havsöringen  
De som tror att det statiskt går att fastslå fiskeregler en gång för alla har fel. Det måste 
accepteras att regleringen hela tiden måste anpassas till rådande förhållanden. Den tekniska 
utvecklingen har gått rasande snabbt under senare år. Denna utveckling har inte bara 
yrkesfisket tagit till sig utan även fritidsfisket. Fritidsfiskebåtar har idag sofistikerade ekolod, 
GPS (navigeringssystem), och i extremfall temperatursonder, undervattenskameror och till 
och med elektroniska fisklockare. Nylonnät har blivit billigare. Allt detta innebär att fisket 
effektiviserats kraftigt. För att möta denna utveckling har antalet fiskeregler ökat markant.  
 
Oavsett vem som inför och övervakar fiskeregler till fiskevårdens fromma måste åtgärderna 
bygga på kunskaper om bestånden, fisket och miljöförutsättningarna. Här har vi idag alltjämt 
stora luckor; vad är ett bestånd, hur stor är fisken vid första lek, hur mycket fångas idag? När 
vi inte har den nödvändiga kunskapen måste regleringen bli strikt, bättre att vara försiktig än 
att misslyckas. Detta innebär också att fisket måste regleras efter den känsligaste arten, inte 
den ekonomiskt mest lönsamma. Sikfiske får inte påverka känsliga bestånd av andra arter, 
eller leda till stora bifångster även om sikfiske med nylonnät är en 50-årig tradition. Skall 
tradition vara ett argument är havsöringbestånden betydligt äldre än sikfisket med nät. Och 
sikfisket med nät är inte förbjudet, det har bara fått maka på sig för den biologiska 
mångfalden. 
 
Det är i huvudsak inom tio huvudområden som förvaltningen och fiskevården kan utvecklas 
den närmaste tiden för att gynna den vilda havsöringen: 

1) Ökad kunskap. 
2) Restaurering av vattendrag . 
3) Nya fiskvägar. 
4) Skydd av kustens grundområden. 
5) Minskning av fisketrycket och återutsättning av vild fisk. 
6) Bestämmelser om tillåtna redskap och dess utformning. 
7) Nätfiskeförbud i fiskarnas barnkammare. 
8) Fångstrapportering. 
9) Minskade utsättningar av odlad öring. 
10) Sportfiskets samhällsekonomiska värde erkänns. 

 
1-Trots att det finns stora kunskapsluckor rörande havsöringens liv och vandringar har 
förvaltningen varit framgångsrik i några regioner, t ex syd- och västkusten. Även här finns 
dock kvarstående problem och kunskapsluckor. För att få bra grepp om hur mycket havsöring 
som produceras behöver vi ha ett antal vattendrag med räkning av både stigande lekfisk, 
mängden ungar i vattendraget och mängden utvandrande smolt. Minst fem sådana 
"indexvattendrag" krävs längs Sveriges kust.  
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Hur havsöringen rör sig i havet och hur den använder olika miljöer och områden är viktig 
kunskap för att dimensionera och rikta fisket. 
 
Fortsatta undersökningar och forskning är nödvändiga för en bra förvaltning. Minst lika 
viktigt är att föra ut kunskapen till den intresserade allmänheten och inte minst till olika 
myndigheter på nationell, regional och lokal nivå.   
 
2) Restaurering av vattendrag är trots de insatser som gjorts ett eftersatt område. 
Statsmakterna har sedan 2008 dragit in medel till de satsningar som gjorts inom området. 
Naturvårdsverket skattade medelsbehovet till 5-10 miljarder för att fysiskt restaurera sjöar och 
vattendrag. Med dagens medelstilldelning kommer detta att ta många generationer.  
 
3) Sverige har cirka 2000 vattenkraftverk och ett okänt antal dammar. Behovet av fiskvägar är 
enormt. Naturvårdsverket har en skattning som visar att cirka 6000 dammar saknar fiskvägar, 
därtill kommer tusentals dåligt lagda och utformade vägtrummor. Det svenska 
vattenlandskapet är sönderstyckat och detta påverkar inte bara produktionen av fisk utan 
drabbar alla andra djur som är knutna till vattenlandskapet, från flodpärlmussla till utter och 
kungsfiskare. 
 
Vandringsmöjligheterna får aldrig försämras i våra vatten. Inga nya dammar behöver byggas i 
naturliga vattendrags fåror, varken för vattenkraft eller för att ta hand om gödande ämnen från 
jordbruk eller kommunala reningsverk. Samhället måste lära sig ta en helhetssyn och ett 
gemensamt ansvar för den biologiska mångfalden. Riv onödiga hinder eller bygg fungerande 
fiskvägar! 
 
4) Havsöringen lever i kusten i huvudsak på 0-3 m vattendjup, kustens mest produktiva miljö. 
Det är ett väldigt högt exploateringstryck på grunda kustområden, något som ytterligare 
accentuerats genom det försvagade strandskyddet. Förutom båthamnar, muddringar och 
utfyllnader i grunda vikar föreligger ofta problem med för höga halter närsalter. Lika väl som 
vi behöver restaurera och bevara våra vattendrag måste kusten grundområden skyddas och 
restaureras. 
 
5) Beträffande husbehovsfisket har vi tidigare pekat på de förhållandevis stora 
redskapsmängder som får användas i detta fiske. För att minska omfattningen av fisket skulle 
man kunna begränsa redskapsmängderna på allmänt, dvs gemensamt ägt och förvaltat, vatten. 
Samtidigt bör en fångstkvot kunna införas för fiske med handredskap om beståndssituationen 
så kräver. Tills vidare uppmanar vi sportfiskare att sätta regler för sitt eget fiske, inför en 
personlig kvot för vad som får landas.   
 
I områden med svaga vildstammar av havsöring och stora utsättningar av odlad fisk bör det 
vara en självklarhet att man inte får landa de vilda fiskarna (de med fettfenan kvar). De skall 
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återutsättas oskadda. Detta medför i förlängningen att redskap som inte medger levande 
återutsättning inte får användas i fiske efter havsöring i dessa områden. 
 
Dagens fiskereglering tillåter tyvärr i flera områden ett fiske på utlekt fisk, ibland omedelbart 
efter leken. Fredningstiden behöver generellt ses över i dessa områden. Det kan inte vara 
rimligt att man skall kräva att få fiska på havsöring året runt om bestånden är svaga.  
 
6) När det gäller redskap är det främst bestämmelser om maskstorlek som varit aktuella. 
Alltmer börjar man utveckla skilda typer av selektiva redskap där syftet är att endast fånga 
målarten och av rätt storlek. Denna typ av metodik kommer förmodligen att användas allt mer 
i framtiden. Det är därför av vikt att alla redskap, t ex bottengarn och laxfällor, utformas så att 
bifångsten kan återutsättas oskadd.   
 
7) Önskvärt är att fortsatt minska beskattningen av öring med nät i grundområden eftersom 
fisket sker på blandade bestånd. Nätfisket drabbar även andra arter som bifångst. Eftersom de 
grundaste områdena är de mest produktiva och fungerar som fiskars ”barnkammare” bör 
fisketrycket minskas med redskap som inte medger att oönskade arter och undermålig fisk 
kan återutsättas oskadd. Fiske med mängdfångande redskap som medger återutsättning kan 
fortsätta om de vilda bestånden anses tåla detta. Grunda havsområden skall vara fredade för 
redskap som inte är selektiva och medger direkt återutsättning av levande fisk.  
 
8) Fångstrapportering från fritidsfisket krävs för en bättre förvaltning. Från Sportfiskarna 
arbetar man nu med en frivillig inrapportering som förhoppningsvis skall bli så gott som 
heltäckande. Ska du fiska, ska du också göra rätt för dig – rapportera in din fångst.  
 
9) Minskade utsättningar av odlad öring gör att risken för genetiska förändringar i de vilda 
bestånden minskas. Samtidigt minskar risken att ett omfattande blandfiske på vild och odlad 
havsöring uppstår. Överväg alltid riskerna för vildbestånd, ha ett kontrollprogram för att se 
hur fisken sprider sig och utred alltid alternativen - går det verkligen inte att få fram en 
naturlig produktion i stället?  
 
10) Det talas mycket om sportfiskets ekonomiska och samhälleliga värde, men när det 
verkligen gäller så räknas det inte. Det ekonomiska och samhälleliga värdet bör klart 
fastställas och myndigheterna måste börja använda dessa beräkningar. Det är viktigt att starta 
ett forskningsprojekt riktat till att värdera kustfiske med handredskap efter havsöring, och 
gädda och t ex torsk. Kanske kan det leda till att sportfisket inkluderas mer i miljömålsarbetet 
och kan bli en viktig motfaktor vid fortsatt negativ exploatering av kusten. 
 
Utöver ovanstående punkter som var och en kan bidra till ett bättre havsöringsfiske så måste 
varje geografiskt område också specifikt analyseras för att peka ut vilka åtgärder som är de 
mest prioriterade. Exempelvis har vi i rapporten föreslagit att en arbetsgrupp ska tillsättas för 
att komma till rätta med det svaga havsöringsfisket i Stockholms skärgård. På motsvarande 
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sätt krävs ett lokalt engagemang längs hela kusten, något som också finns på många håll. Och 
det starka intresset för öringen torde vara den bästa garanti vi kan få för öringens framtid. 
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Havsöring är en viktig resurs för sportfisket. Havsöring är också en 
ypperlig miljöindikator och statusen på våra havsöringbestånd avslöjar 
mycket om vår fiske- och miljövård. Faktum är att intresset för sportfiske 
på havsöring i flera fall varit drivande för miljöarbetet. 
 
Bestånden av havsöring varierar betydligt mellan våra olika kustavsnitt 
och mellan våra grannländer. I denna sammanställning försöker vi visa 
vilka faktorer som ligger bakom dessa skillnader och vad vi kan göra för 
att förbättra svaga bestånd. Framför allt bestånden i Bottenviken och 
södra ostkusten är svaga. 
 
Utifrån en genomgång av fisket efter havsöring, dess biologi och de 
faktorer som orsakar svaga bestånd har tio förslag för den framtida vården 
och förvaltningen av havsöring formulerats. Bland dessa kan nämnas 
fortsatt restaurering av vattendrag, fler fungerande fiskvägar, förbud för 
nätfiske i grundområden, fångstrapportering från fritidsfisket, minskade 
kompensationsutsättningar av odlad öring och en regionalt anpassad 
förvaltning.  
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