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Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut ett förslag om
reviderade fiskeregler på remiss till idrottsförvaltningen via
Länsstyrelsen. Idrottsförvaltningen anser att förslaget är tydligt och
väl underbyggt av fakta. Idrottsförvaltningens synpunkter handlar
om en tydligare skyltning av fredningsområden samt utökade
möjligheter till skyddsjakt inom dessa. Även en homogenisering av
fredningstider för vårlekande arter önskas där vi dessutom tar
hänsyn till det varmare klimatets effekt på fiskarnas lek och
tidigarelägger fredningstiden. Förvaltningen efterfrågar även en
utökad fredning av kustmynnande vattendrag.
Ärendet
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har under senare år genomfört
översyner av reglerna för kustnära fiske på den svenska kusten och
på väst-, syd- och norra Östersjökusten har nu reviderade regler
införts. Det område som återstår är kuststräckan från Torhamns
udde i Blekinge till gränsen mellan Östhammar och Tierps
kommuner i norra Uppsala län. På denna kuststräcka har berörda
länsstyrelser inom ramen för projektet ReFisk 2.0 arbetat med en
regional översyn. Länsstyrelsen i Stockholm har varit projektledare
för projektet med en övergripande målsättning att ta fram ett
underlag och förslag för revidering av fiskereglerna längs berörd
kuststräcka.
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Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland,
Kalmar och Blekinge har nu gemensamt inkommit med ett förslag
som har tagits fram inom arbetsgruppen, där Länsstyrelsen i
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Stockholm varit sammankallande. Utöver dessa län har även Havsoch vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU Aqua) deltagit i arbetet. Förankringsprocessen inom
respektive län skiljer sig åt men det har varit ett omfattande arbete i
dialog med berörda fiskerättsägare respektive fiskets olika
organisationer på regional nivå.
Länsstyrelserna har, förutom att se över de fiskevårdande
bestämmelserna på kuststräckan, särskilt sett över behovet av att
införa fiskeregleringar för att nå bevarandemålen inom marina
skyddade områden på berörd kuststräcka. Enligt länsstyrelsernas
bedömning återstår i dagsläget inga ytterligare åtgärder att
genomföra vad gäller reglering av fiske i kustnära marina skyddade
områden på kuststräckan om det nu aktuella förslaget genomförs.
HaV bedömer att länsstyrelsernas förslag är betydelsefullt för att
värna den biologiska mångfalden och att förslaget behöver
genomföras för att nå etappmålet om ett ekologiskt representativt,
sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden i
Sveriges havsmiljöer till år 2020. Förslaget ligger väl i linje med
Handlingsplanen för marint områdesskydd (M2015/771/Nm).
Dessutom bedömer HaV att förslaget innehåller flera viktiga
åtgärder som kopplar till åtgärdsprogrammet för havsmiljön och
som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna
följas så att en god havsmiljö kan uppnås på sikt.
HaV bedömer vidare, att genom att införa de föreslagna
förändringarna, kommer skyddet för biologiskt- och
socioekonomiskt värdefulla arter att stärkas och fisket kommer att
bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta bidrar även till att
uppnå målen i havs- och vattenförvaltningen samt de svenska
miljökvalitetsmålen, särskilt ”Hav i balans samt levande kust och
skärgård” och ”Ett rikt växt- och djurliv” samt generationsmålets så
kallade strecksatser att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta.
Ärendets beredning
Idrottsförvaltningen har fått ärendet på remiss från Havs- och
vattenmyndigheten via Länsstyrelsen Stockholm med svarstid
senast den 20 januari 2021. Inom förvaltningen har ärendet beretts
inom avdelningen för idrottsverksamhet/idrott utomhus.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Idrottsförvaltningen anser först och främst att remissen från HaV är
tydlig samt att den på ett bra sätt presenterar de föreslagna
föreskrifterna med underbyggda argument och fakta.
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Som initiativtagare till den nygrävda fiskvägen mellan
Lännåkersviken och Badhusviken på Gålö anser
idrottsförvaltningen att det är glädjande att förslaget om
vårfredningen även innefattar kanalen. Detta har annars varit en
gråzon där idrottsförvaltningen inte har kunnat avhysa fiske riktat
mot lekande gädda och gös. Idrottsförvaltningen ser gärna att
Länsstyrelsen förser kanalen med lämpliga skyltar för att förtydliga
den utökade fredningen. Detta gäller även övriga områden vars
avgränsningar har förändrats. Dessa skyltar bör dessutom vara
större och tydligare än tidigare då flera av fredningsområdena har
skyltar som är placerade med långa avstånd från varandra och som
därmed är lätta att missa vid passage med båt.
Idrottsförvaltningen ställer sig bakom den stora satsningen på nya
fredningsområden i Stockholms skärgård som förslaget avser.
Idrottsförvaltningen har med sakkunniga och tillsynspersoner
besökt ett stort antal av de föreslagna områdena och ser ett stort
värde i att skydda dem från fiske under lektid. Det är även viktigt
att, i den mån det är möjligt, arbeta för att hålla predatorer som
gråsäl och skarv borta från fredningsområdena under fiskens lektid.
Med den nya förvaltningsplanen för skarv och möjligheten till
licensjakt på gråsäl bör det gå att organisera större insatser samt ge
tillsynspersoner möjlighet att utöva skyddsjakt inom
fredningsområden.
I förslaget nämns att vissa län har föreslagit en tidigareläggning av
vårfredningen. Idrottsförvaltningen anser att även Stockholm bör
anamma denna förändring. Arter som gädda samlas ofta i dessa
områden långt innan leken börjar och till följd av
klimatförändringarna med ett mildare väder som följd kommer
fiskens lekvandring med stor sannolikhet att tidigareläggas, framför
allt när det blir allt mer ovanligt med is i skärgårdens lekvikar. Att
freda lekområdena från första mars skulle vara ett rimligt förslag
som ändå ger utrymme till exempel för pimpelfiske och ismete
under vintern.
Avslutningsvis skulle idrottsförvaltningen även vilja se fler förslag
på fredade mynningsområden för vattendrag med
havsöringsförekomst. Idag är ett antal av de viktigaste vattendragen
skyddade men ur ett bevarande perspektiv finns det många fördelar
med att ha som mål att freda alla mynningsområden då det inte bara
skyddar öring utan flertalet arter som vandrar mellan skärgården
och sötvatten.
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