Nyhetsbrev nr 1 från Svenska
Fiskeregler
Svenska fiskeregler har uppdaterats
med nya regler rörande laxfisket i
Östersjön
publicerad 2014-06-11
Fredagem den 13 juni uppdaterades Svenska Fiskeregler framförallt med de nya
reglerna som trädde i kraft för laxfisket i Östersjön torsdag den 12 juni.
För mer information om de beslutade regeländringarna – läs Havs- och
Vattenmyndighetens pressmeddelande.
Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter för regeländringarna (HVMFS 2014:10)

Hjälp till att rapportera in fynd av
svartmunnad smörbult
publicerad 2014-06-02
Svartmunnad smörbult klassas som en
främmande, invasiv fiskart i svenska
vatten. Det första exemplaret
upptäcktes 2008 i Karlskrona skärgård
och nu tycks arten spridas med
rekordfart. - Vi har senaste året fått in
rapporter om att den fångats på fler
ställen och i betydligt större mängder än
tidigare, bland annat i
Göteborgsområdet. Nu hoppas vi på
allmänhetens hjälp för att få en bild av
hur omfattande spridningen är, säger
Sofia Brockmark på Havs- och
vattenmyndigheten.
Vi vet att den även förekommer utanför Karlskrona, Kalmarsund, i Göteborgs hamn,
Karlshamn, Visby hamn och sedan 2013 har det även gjorts fynd i inre Bråviken och i
Muskö i Stockholms skärgård, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för
biologisk mångfald på HaV. Hittills har inga fynd rapporterats från norra Sverige, inte
heller i de stora sjöarna som Vänern och Vättern.
Den svartmunnade smörbultent är en gulbrunsvart fläckig fisk med en svart fläck på
första ryggfenans bakre del. När hannarna leker respektive skyddar ynglen blir de helt
svarta med vitkantade fenor. Arten skiljer sig också från andra smörbultar genom att
den är betydligt kraftigare och har förhållandevis stort huvud. Från simpor och
tånglakar skiljer man den lättast genom att den liksom andra smörbultar har en
sammanväxt bukfena som bildar en sugskiva. Den kan bli maximalt 25 centimeter
men blir vanligen 13–14 centimeter för honor och 17–18 centimeter för hanar.
Läs mer i Havs- och Vattenmyndighetens nyhet här
Rapportera fynd av svartmunnad smörbult här

Svenska
fiskeregler i drift

fiskeregler i drift
publicerad 2014-04-03
Under Sportfiskemässan invigdes
Svenska Fiskeregler. Intresset för
webbtjänsten var stort och bland annat
näringsminister Annie Lööf var i montern
och testade.
Svenska Fiskeregler har nu varit
offentlig och i drift sedan två veckor
tillbaka. Vi har fått in många synpunkter,
beröm och förslag på förbättringar. De
fel och brister som upptäckts vad gäller
regeldata och ytornas avgränsning har
korrigerats.
Vårt mål är att fortsätta att utveckla Svenska Fiskeregler i nära samverkan med er
som använder sidan. Synpunkter och förslag är därför mycket välkommet – fortsätt
att skicka dem till svenskafiskeregler@lansstyrelsen.se!

Regeringsuppdrag till HaV angående
fiskefrågor i Torne älv
publicerad 2014-03-19
Torne älv är Östersjöns viktigaste laxälv. Mer än 50% av alla vilda laxungar i hela
Östersjön kommer från Torne älv och under de sista åren har 50 000 – 60 000 laxar
lekt i älven. I Torne älvs havsområde har det senaste åren fångats ca 5 000 laxar och i
älven närmare 15 000 laxar. Laxen kan sammanlagt, inräknat de stora älvgrenarna,
vandra 100 mil upp i älven. Till skillnad från laxbeståndet är beståndet av havsöring
mycket svagt. Därför infördses för år 2013 ett totalt fångstförbud av öring i Torneälvs
havs- och älvområde.
Regeringarna i Sverige och Finland har ingått en överenskommelse om fiskefrågor i
Torneälvens havs- och älvområde. Överenskommelsen innehåller bl.a. en fiskestadga
med bestämmelser för fisket i såväl älven som i mynningsområdet i havet men också
att Sveriges och Finlands regalfiskerätt för fiske efter lax och öring i älven ska
upplåtas för sportfiske på ett gemensamt fiskekort. Avtal ska också ingås med övriga
fiskerättsägare i älven så att det är möjligt att på ett gemensamt fiskekort fiska i Torne
älv efter såväl lax och öring som andra fiskarter. De fiskekortsintäkter som tillfaller
Sverige och Finland ska användas till fisketillsyn och forskning.
HaV har fått regeringens uppdrag att föra förhandlingar med behörig finsk myndighet
om årliga ändringar av fiskestadgan såväl för fisket i älven som i havet. HaV ska
också ingå avtal med finsk behörig myndighet samt enskilda fiskerättsägare om
upplåtelse av fisket genom fiskekort samt besluta om gemensam fisketillsyn och
forskning i Torne älv.
Ytterligare information lämnas av Håkan C arlstrand, utredare på Havs- och
vattenmyndigheten. E-post hakan.carlstrand@havochvatten.se, tel 010-698640

HaV inför vårfiskeförbud i Värmdö
kommun för att stärka fiskbestånden
publicerad 2014-03-19
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att införa ett femårigt vårfiskeförbud i
Torpe-Infjärden, Björnöfjärden och Säbyviken i Värmdö kommun. Förbudet gäller från
1 april till och med 15 juni. Svenska Fiskeregler är givetvis uppdaterad med de nya
reglerna. - Det här är ett viktigt lekområde för bland annat gädda. Det finns tecken på
att reproduktionen av framförallt gädda inte fungerat så som man kan förvänta sig.
Syftet med fredningsområdet är att fisken skall få leka ostört, säger Martin Rydgren på
HaV.
Här skriver Havs- och vattenmyndigheten mer om det nya beslutet
Här hittar du beslutet

Nya regler för lax- och havsöringsfisket
i Skagerrak och Kattegatt
Publicerad 2014-03-18
Från och med 7 mars gäller nya regler för fisket efter lax och havsöring i Skagerrak
och Kattegatt. För fiske med handredskap gäller att endast två fiskar av lax och öring
får behållas per fiskare och dygn. Det nya beslutet från Havs- och vattenmyndigheten
innebär också att fiske efter lax inte längre är tillåtet med nät i vattenområden som är
djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt. Svenska Fiskeregler är givetvis
uppdaterad med de nya reglerna.
Mer information om beslutet finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Nya regler (FIFS 2004:36)

Svenska Fiskeregler på
sportfiskemässan
publicerad 2014-03-18
Lagom till lanseringen av Svenska Fiskeregler inföll årets sportfiskemässa på
Kistamässan. Bättre forum för att träffa sveriges sportfiskare fanns knappast och vi
fanns givetvis på plats fredag till söndag (21-23 mars). I montern kunde man prova
hur Svenska fiskeregler fungerar, prata med folk som varit involverade i
utvecklingsarbetet eller bara hämta lite informationsmaterial.

Lansering av Svenska Fiskeregler
publicerad 2014-03-18
Fredagen den 21 mars lanserades Svenska Fiskeregler. Från och med nu blir det
enklare att ta reda på vilka regler som gäller där just du ska fiska. Genom en enkel
kartsökning och utskrift kan du få med dig gällande fiskeregler ut på sjön. Eller varför
inte kolla i mobilen direkt från båten. Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna
och Jordbruksverket ansvarar för innehållet på Svenska Fiskeregler.
Svenska Fiskeregler visar de regler som rör fritidsfiske i de fem stora sjöarna
(Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) och i havet. Även om vår ambition
varit att ta fram en så lättanvänd söktjänst som möjligt är vi medvetna om att det
finns möjlighet till förbättring. Hör därför gärna av dig till oss om du har några idéer
som skulle förbättra Svenska Fiskeregler. Du kan hjälpa oss att bli ännu bättre! Vår
förhoppning är att Svenska fiskeregler ska göra det enklare och roligare att fiska
eftersom du kan vara trygg med att du följer de regler som gäller när du är ute på din
fisketur. Genom att följa reglerna bidrar vi gemensamt till ett fortsatt hållbart fiske.

Svenska fiskeregler
E-post:svenskafiskeregler@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.svenskafiskergler.se
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