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Den 1:a april är det havsöringspremiär
på västkusten
Den 1:a april är dagen då många väljer
att damma av sin fiskeutrustning för att
svinga antingen fluga eller drag i jakt på
havets silver, havsöringen. Havsöringen
som varit fredad under perioden 1
oktober till 31 mars är då återigen lovlig.
Till följd av ett omfattande
restaureringsarbete i kustmynnade
vattendrag och ett för arten ändrat
regelverk är chansen att fånga
havsöring på västkusten idag mycket
god. En förutsättning för att få behålla
den fångade öringen är dock att den
håller en längd av minst 45 centimeter.
Vid fiske på västkusten får maximalt två
öringar, överstigande minimimåttet på
45 centimeter, avlivas per person och
dygn. Läs hela nyheten

Fredning av gädda och abborre längs
ostkusten
Snart startar fredningstiderna för gädda
och abborre på olika platser i Östersjön.
Syftet med bestämmelsen är att skydda
fiskbestånden under och i anslutning till
lekvandring och lekperiod. Samtliga
tider och områden finns beskrivna och
nås via kartsökfunktionen i Svenska
fiskeregler.
Läs hela nyheten

1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar varje
år
Närmare 1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar varje år och lägger fem miljarder kronor
på sin hobby. De viktigaste arterna är abborre, gädda, öring och makrill. Det visar en
enkätundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån, SC B, på uppdrag av
Havs- och vattenmyndigheten (HaV).
- Det är första gången vi tar fram officiell statistik för fritidsfisket och det ger en bra
bild av vilka som fiskar, var man fiskar, vad som fångas och vad det kostar att vara
fritidsfiskare, säger Håkan C arlstrand, utredare, avdelningen för fiskförvaltning. Läs
mer om undersökningen.

Svenska fiskeregler på
sportfiskemässan
Den 20-22 mars genomfördes årets Sportfiskemässa på Elmia i Jönköping. Svenska
Fiskeregler deltog med egen information i den myndighetsgemensamma montern som
delades mellan Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket,
Statens Lantbruksuniversitet och sjöpolisen. Sportfiskemässan slog nytt rekord med
hela 14 810 besökare vilket märktes då intresset för ovanstående monter inklusive
Svenska fiskeregler var stort.

Rapportera in fynd av svart smörbult
Den invasiva främmande fiskarten
svartmunnad smörbult sprider sig i
svenska vatten och utgör ett hot mot
lokala fiskbestånd.
För att hålla koll på spridningen och
kunna sätta in åtgärder är det viktigt att
rapporter från allmänheten kommer in
till myndigheterna. Rapportera in fynd
av svartmunnad smörbult till Sveriges
Lantbruks Universitet.
Förväxla inte svartmunnad smörbult med inhemska arter som tånglake som har en
sammanväxt ryggfena och saknar sugskiva. Eller med andra stubbar eller smörbultar
som har sugskiva men ingen svart fläck på främre ryggfenan och inte har lika kraftigt
huvud och sällan blir över 10 cm långa. Förväxla heller inte med ringbuk som också
har en sugskiva men den har tillskillnad från smörbultar en sammanväxt ryggfena.
(källa: SLU)

Främmande arter – Nordamerikansk
dvärgmal upptäckt i Örebro län
Fiskarten Nordamerikansk svart dvärgmal upptäcktes under år 2014 i ett vattenfyllt
grustag i Örebro kommun. Arten har aldrig tidigare hittats i Sverige och är ett hot mot
vår flora och fauna. Därför kommer markägaren fylla igen det vattenfyllda grustaget
med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.
Under år 2014 fick Länsstyrelsen tips från allmänheten om att det fanns malar i ett
vattenfyllt grustag i Örebro kommun. Länsstyrelsen genomförde provfiske som visade
att det rörde sig om Nordamerikansk svart dvärgmal (Ameiurus melas).
Länsstyrelsen bedömer att arten kan orsaka stora problem vid spridning till naturliga
sjöar och vattendrag då det är en främmande art som visat sig kunna föröka sig i
svenska vatten. För att hindra att malen sprids kommer grustaget fyllas igen.
Grustaget är fyllt av grundvatten och det finns inget in- eller utlopp. Malarna har
sannolikt funnits i grustaget under flera år, då man har hittat malar i olika åldrar.
Eftersom malen är olagligt utplanterad har Länsstyrelsen också gjort en polisanmälan
om olaglig utplantering av fisk.
– Olagliga utplanteringar av fisk eller andra djur och växter är ett stort problem och
kan orsaka stora skador på Sveriges naturliga flora och fauna. I regel saknar de
naturliga fiender och kan slå ut naturliga inhemska arter, säger Daniel Bergdahl,
Vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Örebro län.

Klicka på bilden för att se filmen om
riskerna med spridning av främmande
arter.

Igenfyllning bästa alternativet
Länsstyrelsen har med hjälp av en konsult gjort en utredning som visar att fyllning
genom schaktning är den bästa lösningen för att ta bort malen och hindra spridning.
Igenfyllning är också den enda lösningen som garanterat ger ett hundraprocentigt
resultat.
– Markägaren är positivt inställd till igenfyllning och kommer att genomföra åtgärden.
Arbetet finansieras med hjälp av pengar från Havs- och vattenmyndigheten som vi på
Länsstyrelsen har ansökt om, säger Daniel Bergdahl (källa: Länsstyrelsen i Örebro).

Årsrapport 2014 - Så utvecklar vi
Svenskt fritidsfiske och fisketurism
Under mars månad publicerade Jordbruksverket en årsrapport som sammanfattar det
gångna årets arbete med den antagna strategin för Svenskt fritidsfiske och
fisketurism. I årsrapporten får du en inblick i hur olika organisationer och myndigheter
arbetar för att utveckla fritidsfiske och fisketurism i Sverige. En rad goda exempel på
insatser som genomförts under 2014 presenteras i rapporten. Du får också kunskap
om hur fritidsfiskets betydelse och storlek i Sverige är och hur många turister som
reser hit i syfte att fiska. Årsrapporten för 2014 är den första i en planerad serie som
sträcker sig till år 2020. Läs mer om årsrapporten på Jordbruksverkets webbplats.
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett delat ansvar för utveckling
av fritidsfiske och fisketurism. För att kunna bedriva arbetet på ett effektivt och
målinriktat sätt antogs år 2013 en strategi för svenskt fritidsfiske och fisketurism med
en vision för år 2020. Mer information om strategin finns här.
Klicka på bilderna för att läsa rapporterna.

Synpunkter på webbplatsen Svenska
Fiskeregler och hur denna kan
utvecklas
Svenska Fiskeregler är under ständig utveckling för att möta slutanvändarnas krav och
behov på ett ändamålsenligt system för att söka ut aktuella fiskeregler. Under 2015
riktas ett särskilt fokus på utvecklingsinsatser och informationsspridning.
Vi tar tacksamt emot alla synpunkter på förbättringar och utvecklingsinsatser. Tveka
därför inte att höra av er till oss.
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