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Årets första utvecklingsinsats i Svenska fiskeregler är precis avklarad. Den stora
nyheten är en helt ny bakgrundskarta som bland annat innehåller djupangivelser och
markering av grynnor och grund vilket ger en avsevärt bättre användarupplevelse.
Fortsatt utveckling kommer ske efter sommaren.
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.

Tema: Vättern
Framöver kommer varje nyhetsbrev från Svenska Fiskeregler innehålla en
djupdykning. Denna djupdykning fokuserar på en av de stora sjöarna eller
kustområdena och kan komma att beröra exempelvis en specifik regel och
bakomliggande syfte, en specifik art eller annan intressant fakta kring
området med koppling till fiskereglering.
I detta nyhetsbrev fokuserar vi på Sveriges näst största sjö – Vättern. Vätterns
sammansättning av djur och växter är tämligen unik för södra Sverige genom det
stora antal kallvattensälskande glacialrelikter (kvarlevor från senaste istiden, bla
röding, vitmärla och sjösyrsa) som finns i sjön. Därav finns lika unika fiskemöjligheter
och fiskeregler

Unika fredningsområden
Det finns tre helt fiskefria områden i
Vättern. Denna helt unika typ av
fredning i svenska sötvatten infördes
2005 som en fiskevårdsåtgärd för att
skydda sjöns svaga rödingbestånd.
Områdena utgör tillsammans ca 15 % av
Vätterns yta och är därmed ett av
Sveriges största totalfredade områden
(marina fredningsområden inkluderat).
Fredningen innebär att allt fiske efter
fenfisk (ej signalkräfta fiskad med
mjärde) är förbjudet året runt. Åtgärden
har, tillsammans med flera andra viktiga
faktorer, inneburit att rödingens negativa
beståndsutveckling vänts till positiv och
är nu på god återhämtningsväg. Den
positiva effekten märks inte bara i
miljöövervakningens nätprovfisken utan
också i fritids- och yrkesfiskets fångster
där rödingen blivit allt vanligare. Läs
mer om Vättern och de unika
fredningsområdena på
Vätternvårdsförbundets webbplats.

Bildtext: Fiskefria områden i Vättern

Vertikalfiske – populär metod för röding
Ett allt bättre rödingbestånd har också gjort att fisket och därmed metodutvecklingen
riktat mot rödingen ökat. Vertikalfiske är en relativt ny fritidsfiskemetod på Vättern och
har de senaste åren vuxit kraftigt. Vertikalfisket kan enkelt beskrivas som avancerat
pimpelfiske ofta i kombination med modern ekolodsteknik. Även om metoden fungerar
under större delen av året är det under sommaren som högsäsongen infaller.
Främst sker detta i de norra delarna av sjön men förekommer även längre söderut.
Pga den ökade populariteten för detta fisket, i kombination med dåligt kunskapsläge
och farhågor om metodens effektivitet och därmed påverkan på rödingen, kommer en
”catch and release”-studie utföras under sommaren. Syftet är att undersöka
överlevnaden hos återutsatt vertikalfiskad röding. En liknande studie har tidigare
utförts på röding som fiskats genom trolling (rapport 118 - Överlevnad hos återutsatt
röding vid trollingfiske).

Bildtext: Märkt vätternröding. Foto:
Michael Bergström

Bag-limit och minimimått
För rödingfisket på Vättern gäller 50 cm som minimimått och maximalt 3 stycken
godkända rödingar, öringar eller laxar får behållas per fiskare och dygn, av dessa 3 får
maximalt 2 vara rödingar. Icke godkända fiskar ska returneras och behandlas
varsamt. Undvik i största möjliga mån att fisken slår sig vid hanteringen och minska
tiden som fisken är i luften så mycket som möjligt. Ett bra sätt är att hålla fisken i
vattnet i en håv vid sidan av båten under tiden som betet lossas och eventuell
kamerautrustning ska riggas. Ju mindre och kortare hanteringen är desto större är
chansen att fisken överlever återutsättningen. Eftersom antalet återutsatta rödingar i
fritidsfisket i Vättern är omfattande, ca 38 000/år (fritidsfiskeenkät 2010) är det viktigt
att så många som möjligt av dessa överlever.
Samtliga fiskeregler finns på www.svenskafiskeregler.se
I nästa nyhetbrev riktas fokus på Europas största insjö Vänern och dess fiskrika fauna.

Ny guide för hajar och rockor i
Västerhavet
Bestånden av hajar och rockor i Västerhavet har minskat kraftigt. Nu behöver vi din
hjälp med att rapportera in fynd. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram
en guide som hjälper dig att identifiera kända arter.
- Mer kunskap om de hotade arterna behöver tas fram för att få fler att rapportera in
fynd. Men, särskilt rockor kan vara svåra att artbestämma och det har saknats
lättillgänglig information om hur man känner igen dem, säger Anna Karlsson, utredare
på Havs- och vattenmyndigheten. Mer information och guide hittas på Havs- och
vattenmyndighetens webbplats.

Pigghaj (Squalus
acanthias). Foto: Markus
Lundgren

Klorocka (Amblyraja
radiata). Foto: Markus
Lundgren

Knaggrocka (Raja C lavata).
Foto: Markus Lundgren

Observera att det är förbjudet att fiska pigghaj och knaggrocka inom
svensk ekonomisk zon.

Svenska Fiskeregler –
Enkätundersökning 2015, var med och
påverka!
Arbetet med att förbättra och utveckla svenska fiskeregler är ett prioriterat område

2015. För att Svenska Fiskeregler ska motsvara era krav på användarvänlighet och
prestanda är dina synpunkter avgörande.
Svara därför gärna på Svenska Fiskereglers enkät. Fyller du i och skickar in dina svar
deltar du i utlottningen av 30 stycken mätdekaler där du kan mäta och försäkra dig
själv om att din fångst följer gällande regelverk. Vi vill ha dina svar senast fredagen
den 1 september för att delta i utlottningen av mätdekaler.

Här kommer du till enkätundersökningen

Sommartid = fisketid
För många som fiskar är sommaren högtid. Svenska
fiskeregler vill därför önska alla en trevlig sommar
och ett riktigt skitfiske!
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