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Under hösten kommer en rad utvecklingsinsatser ske på Svenska Fiskeregler.
Förbättring av användarvänligheten i kartfunktionen, mer information om skyddade
områden (ex naturreservat och fågelskyddsområden) och nya sökfilter är några av
alla de insatser som kommer göras. Under den gånga perioden har vidareutveckling
1:2015 driftsatts vilket bland annat inneburit en ny och bättre bakgrundskarta.
Vi tar tacksamt emot alla synpunkter på förbättringar och utvecklingsinsatser. Tveka
därför inte att höra av er till oss.

Hummerpremiären 2015

Den 21 september 2015 är dagen för hummerpremiär (foto: Havs- och
vattenmyndigheten).
Den för många så efterlängtade hummerpremiären är nu här!
Kl 07:00 den 21 september 2015 till och med den 30 april 2016 är det tillåtet att fiska
hummer utmed svenska kusten.
Samtliga regler gällande minimimått, redskapsbegränsningar, sumpning med mera
under säsongen 2015/2016 hittas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats samt
via Svenska Fiskereglers kartsökfunktion.

Amerikansk hummer ett hot mot
inhemska arter – var med och
rapportera in fynd!
Den för Sverige främmande amerikanska hummern (Homarus americanus) är ett hot
bland annat mot vår inhemska hummer (Homarus gammarus). 2008 gjordes det första
fyndet av amerikansk hummer utmed svenska kusten och sedan dess har antalet fynd

fyndet av amerikansk hummer utmed svenska kusten och sedan dess har antalet fynd
ökat. 2014 fångades 19 exemplar i Gullmarsfjorden, hur många som hittas under årets
hummersäsong återstår att se.

Bildtext: Amerikansk hummer, en invasiv art i svenska vatten (foto: Havs- och
vattenmyndigheten).
Som namnet antyder härstammar hummern från Nordamerikanska ostkusten och har
med människans hjälp tagit sig till Sverige, främst genom import av levande individer
för försäljning och konsumtion. Spridningen till svenska vatten har förmodligen skett
direkt genom illegala utsättningar eller rymning från illegal sumpning.
Exakt vilken påverkan amerikansk hummer skulle kunna få på det marina livet i
Sverige om den lyckas etablera bestånd är omöjligt att på förhand säga. Spridning av
sjukdomar/parasiter, hybridisering med vår inhemska hummer och födo/habitatkonkurrens är några av de problem som sannolikt skulle kunna uppstå.
Det är därför av största vikt att spridningen av amerikansk hummer
förhindras och för det behövs din hjälp!
Havsfiskelaboratoriet betalar ut en belöning på 500 kronor för humrar som misstänks
vara amerikanska eller om de är sjuka, men först efter godkännande per telefon.
Mer information om amerikansk hummer finner du på Havs- och
Vattenmyndighetens webbplats här och här. Där återfinns även en instruktion för hur
man rapporterar in fynd av amerikans hummer i svenska vatten.

Sportfisket spenderar upp till en halv miljard
kronor på laxfiske

Trollingfiske är en populär metod i jakten på Vänerns laxar och öringar (foto: Daniel
Rydberg).
Enligt beräkningar utförda av Jordbruksverket spenderas stora belopp enbart kopplat
till laxfisket i Sverige. Att denna samhällsekonomiska nytta kan genereras kräver
samtidigt att fiskbestånden förvaltas på ett hållbart sätt. Regler för fiske efter lax
hittas i Svenska Fiskereglers kartsökfunktion. Tänk dock på att reglerna kan vara
hårdare i enskilda fiskevårdsområden eller samfällighetsföreningar i älvarna och att
fiskekort ofta behövs där. Dessa regler omfattas inte i Svenska Fiskeregler.
Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Rappen – ett sätt att rapportera in
hotade och ovanliga arter
Med några enkla klick i mobilen, läsplattan eller datorn kan du enkelt rapportera in ditt
fynd. Alla vattenlevande arter och organismer är av intresse men främst vill
myndigheterna i ett första skede veta mer om utbredningen av tumlare och andra
valar, svartmunnad smörbult, signal- och flodkräfta, marina invasiva krabbor och
ullhandskrabban som är en invasiv sötvattensart.

Läs mer om Rappen samtidigt som du hittar du en direktlänk här.

Tema Vänern

Små Gullspångslaxar redo för ett liv i sjön (foto: Michael Bergström).
Vänern är Sveriges största sjö och i ett Europeiskt perspektiv intar sjön en tredjeplats
i fråga om storlek. Avrinningsområdet motsvarar 10 procent av Sveriges yta och har
en variationsrik skärgård med inte mindre än 22 000 öar. I Vänern räknar man med
att det förekommer 38 fiskarter. Fisket i Vänern är omfattande och är idag landets
mest betydelsefulla sjö för yrkesfisket. Vänern hyser även många arter intressanta för
sportfisket. Trollingfisket är en metod som är mycket populär i jakten på Vänerns laxoch öringar.
I dagsläget förekommer naturlig reproduktion av lax bara i Gullspångs- och Klarälven.
Historiskt har det funnit fler stammar av lax i Vänern men till följd av
vattenkraftsutbyggnad, föroreningar och förstörda lekplatser har dessa stammar
slagits ut. Även i de två älvarna där laxen idag leker har lekområdena krympt.
Historiskt har bland annat laxen i Klarälven vandrat ända upp i Norge. Gullspångs- och
Klarälven är de två enda kvarvarande vattendrag inom EU där denna unika insjölax
fortfarande förökar sig vilket gör både stammarna som älvarna mycket skyddsvärda.
För att skydda de naturliga bestånden av lax och öring får man idag bara ta upp fisk
som inte har någon fettfena förutsatt att denna är över gällande minimimått. Fiskar
utan fettfena är sådana som blivit utplanterade. Skulle man fånga vildproducerad fisk,
det vill säga lax eller öring med fettfenan kvar ska dessa återutsättas så fort och så
skonsamt som möjligt.
Det finns för Vänern en mängd olika fiskeregler vilka flera berör skyddet av lax och
öring. David Solstorm, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Västra Götalands län och
som även arbetar som fisketillsyningsman på Vänern lyfter fram ett par saker som
man bör beakta särskilt vid fiske på Vänern:
- Tänk på att hålla avståndet till gällande fredningsområden, det finns ingen anledning
att ligga precis på gränsen.
- Var påläst på vilka regler som finns och inte minst under vilka tider de olika
fredningsområdena gäller.
- Tänk på respekten fiskare emellan, håll därför behörigt avstånd till utsatta nät så att
man inte kör fast eller ännu värre, skapar en onödiga båtolycka.

Inte bara prickig fisk!
Förutom lax och öring erbjuder Vänern ett utomordentligt fiske efter en mängd andra
arter exempelvis gädda och abborre. För den inbitna gäddfiskaren kan Vänerns stora
vattenområden bjuda på ett mycket bra fiske då trycket efter en sådan art i sjön är
förhållandevis lågt.

Bildtext: Två glada gäddfiskare med fin
fångst ifrån Vänern (foto: Stefan
Gustafsson)

Du hittar samtliga gällande regler för Vänern genom kartsöket i Svenska Fiskeregler.
Du kan även läsa mer på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats och som låtit ta
fram en folder för fisket i Vänern. Mer specifik information om Vänern hittar du också
på Vänerns vattenvårdförbunds webbplats.
I nästa nyhetsbrev tar vi en närmare titt på sjön Hjälmaren som bland annat är känd
för sina kräftor och sin MSC -märkta gös.

Du glömmer väl inte att svara på
Svenska Fiskereglers
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. Senast 31 december 2015 vill vi ha
ditt svar.

Här kommer du till enkätundersökningen

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