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Ny version av Svenska Fiskeregler
Under vecka 40 uppdaterades Svenska Fiskeregler med en funktion som nu gör det
möjligt att filtrerar regler utefter datum. Denna funktionalitet gör att du kan avgränsa
din sökning i tid baserat på när du tänker fiska. Datumfiltereringen kan kombineras
med filter såsom redskapstyp medmera vilket gallrar bort regler som är oväsentligt för
just din typ av fiske under en viss given period.

Nya regler för torskfisket i Östersjön
Under den gånga veckan har EU:s jordbruks och fiskeministrar beslutat att kraftigt
minska uttaget av torsk i Östersjön. Såväl östra som västra Östersjön berörs av
beslutet som börjar gälla vid årsskiftet. Begränsningarna omfattar såväl yrkes som
fritidsfisket. Nya regler för handredskapsfiske innebär att fem torskar per person och
dygn får tas upp. Under lekperioden begränsas antalet torskar ytterligare till maximalt
3 stycken. Syftet med begränsningarna är att skydda de svaga torskbestånden.
På Svenska Fiskeregler kommer uppdaterad information att finnas i och med att
reglerna träder i kraft 2017.
Regeringskansliet  Kraftig minskning av torskfisket i Östersjön
Havs o vattenmyndigheten  Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara
Torskfisket i Östersjön begränsas för
fritidsfisket i och med att en så kallad
”baglimit” införs. De nya reglerna träder
ikraft vid årsskiftet 2016/2017. Foto:
Roy Johansson

Hummertider
Nu är årets hummerfiske igång vilket
innebär att det mellan den 26 september
2016 och den 30 april 2017 är tillåtet att
fiska hummer med maximalt 14
hummertinor per person. Tänk dock på
att det finns ett flertal regler kopplade till
hummerfisket.

Sumpning
När du håller hummer i sump så ska även sumpen vara märkt med namn och adress
eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som du får av
länsstyrelsen. Du får inte hålla hummer i någon form av sumpningsanordning från den
10 maj och fram till hummerpremiären varje år.

Minimimått
För hummer gäller minimimåttet 8 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till
huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).
Om carapaxlängden på hummern inte uppgår till 8 centimeter ska den genast släppas
tillbaka i havet.

Rombärande hummer
Du får inte fiska efter hummer med yttre rom. Om du fångar en rombärande hummer
ska du genast släppa tillbaka den i havet.

Informationsfolder
Länsstyrelsen i Västra Götaland har i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) tagit fram en informationsfolder kring hummerfisket. Du hittar denna på

nedanstående länk.
Hummer, fiskeregler och biologi  Så här lever hummern och så här fiskar du rätt

Håll utkik efter amerikansk hummer
Havs och Vattenmyndigheten vädjar om hjälp från allmänheten att hålla utkik efter
amerikansk hummer (Homarus americanus) utmed svenska västkusten. Första fyndet
gjordes 2008 och sedan dess har antalet ökat. Fram till 2014 hade totalt 22 levande
individer påträffats. Om amerikansk hummer lyckas etablera bestånd i våra vatten
utgör den ett potentiellt hot mot vår inhemska hummer genom exempelvis
sjukdomsspridning (som fallet med kräftpest hos flodkräftan), födokonkurrens och
hybridisering. För att ”mota fan i grind” är det viktigt att tidigt kartlägga artens
utbredning och expansionstakt varför information om fynd från allmänheten är av
största vikt.
Om du hittar vad du misstänker är en amerikansk hummer ska du rapportera den
direkt till kontaktpersoner på Havsfiskelaboratoriet:
Vidar Øresland
vidar.oresland@slu.se
Telefon 010478 40 53
Mats Ulmestrand
mats.ulmestrand@slu.se
Telefon 01047 840 48

Hur ser man om det är
en amerikansk
hummer som ligger i
tinan?
Lättaste sättet att avgöra vilken art det
rör sig om är de vita fläckarna på
ryggskölden samt bakkroppen som
amerikansk hummer har men som vår
inhemska hummer saknar. Sedan är
stjärtplattorna på amerikansk hummer
inte svarta som resten av bakkroppen.
Mer information om amerikans hummer
hittar du på Havs och
vattenmyndighetens webbplats.

Bild: Havs och vattenmyndigheten

Aktuella fredningar

Ett antal årligt återkommande
fredningstider träder ikraft under hösten.
Detta gäller bland annat lax och
öringfiskeförbudet i Skageraks och
Kattegatts kustvatten som startar den 1
oktober och pågår fram till 31 mars.

Längs sydkusten är fiske efter lax och
havsöring förbjudet mellan 15
september och 31 december.
Eventuell bifångst av lax eller havsöring
under fredningsperioden ska omedelbart
återutsättas oavsett skick.

Eventuell bifångst av lax eller havsöring
under fredningsperioden ska omedelbart
återutsättas oavsett skick.

Hur kan vi göra Svenska Fiskeregler
till en bättre sidan?
Har ni funderingar och tankar på hur Svenska Fiskeregler kan bli en bättre sida? Tveka
då inte på att fylla i en enkät i ämnet. Genom att fylla i enkäten så deltar du även i
utlottningen av fina mätdekaler (Svenska Fiskeregler) där du kan mäta din fångst.

Du hittar enkäten här!
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