Nyhetsbrev nr 3:2016 från
Svenska Fiskeregler
2017  Nytt år, nya möjligheter
Under 2017 kommer vi påbörja arbetet med att översätta Svenska Fiskereglers
hemsida till engelska. Detta gör vi för att öka tillgängligheten av fiskereglerna för icke
svensktalande. Fler och fler åker till Sverige för att fiska och i dagsläget finns ingen
information om fiskeregler på allmänt vatten att tillgå på andra språk än svenska,
vilket gör det praktiskt taget omöjligt att veta vad som gäller och därmed kunna följa
reglerna. Översättningen är därför en prioriterad arbetspunkt i förvaltningen av
Svenska Fiskeregler 2017.
Håll utkik efter information om hur arbetet fortskrider i kommande nyhetsbrev.

2017  Nytt år, nya regler
Nya regler för torskfisket i Östersjön
Den 1 januari 2017 träder nya regler för torskfisket i Östersjöns delområden 22 – 24 i
kraft. Reglerna är beslutade av EU:s fiskeministrar efter förslag från EUkommissionen
baserat på vetenskapliga råd från ICES.
Regeländringarna innebär att:
1. Vid fiske under perioden 1 januari till och med 31 december 2017 får maximalt 5
stycken torskar behållas per person och dag. Observera att det kan finnas andra
fiskeregler som skärper denna regel.
2. Vid fiske under perioden 1 februari till och med den 31 mars 2017 får maximalt 3
stycken torskar behållas per person och dag.
3. Observera att det kan finnas andra fiskeregler som skärper dessa regler.
Reglerna syftar till att stärka det svaga västra torskbeståndet i Östersjön. De områden
som omfattas av reglerna visas i kartan nedan (Östersjön delområden 22, 23 och 24).

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

I Svenska Fiskereglers kartapplikation kommer uppdaterad information att finnas från
och med vecka 3 2017. Så länge finns allmän information samt kartor över de nya
reglerna på hemsidan här.
Läs mer på Regeringskansliet och Havs och Vattenmyndighetens hemsidor via
nedanstående länkar.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/kraftigminskningav
torskfisketiostersjon/
https://www.havochvatten.se/5.637e5e0415787b184d7dc825.html

Havsöringspremiär på Sydkusten
närmar sig
Lika efterlängtad som lutfisken är för många havsöringspremiären på sydkusten.
Åtskilliga naturvårdsinsatser, som biotopvård och åtgärdade vandringshinder i de
öringförande vattendragen samt reglering av fisket längs sydkusten har borgat för det
utmärkta fiske efter relativt grov öring som numera finns här.

Havsöringsfisket under början av året kan vara mycket tålamodskrävande. Låt dock
inte kyla och mörker avskräcka dig, när fisken väl är landad är det värt besväret.
Tänk dock på gällande minimimått och fredningsområden (foto: Daniel Rydberg).
Från den 1 januari till den 14 september är det tillåtet att fiska havsöring inom
kustområdet mellan Kullens fyr och Torhamns udde (se bild). På västkusten gäller
förbudet ytterligare ett antal månader och längs ostkusten finns inget motsvarande
förbud, här gäller dock avgränsade fredningsområden i anslutning till lekvattendragens
mynningar.
Minimimåttet för havsöring på sydkusten är 50 cm och för lax 60 cm.
Samtliga regler hittar du i Svenska Fiskereglers kartfunktion där det numera även går
att filtrera sökningar på datum, skriv in datum för när du startar och slutar ditt fiske så
filtrerar du bort de regler som inte gäller just då. Klicka på + vid ”avgränsa din
sökning” för att öppna filtreringsformuläret, skriv in datum för när fisket börjar och
slutar och klicka därefter i ”period” så reduceras antalet regler till endast de som är
aktiva just då (se bilden nedan).

Bilden nedan visar fredningsområdet längs sydkusten där fiske efter lax och havsöring
är tillåtet mellan 1 januari och 14 september.

Vinterfiske är för vissa isfiske, tänk på
säkerheten!
Fiske från is rankas högt av flera fiskare och kan bedrivas på en mängd olika sätt. En
isbelagd sjö innebär nya möjligheter att utforska ett vatten vare sig du är båtägare
eller inte. Oavsett om fisket bedrivs på en sjö eller havet är det viktigt att tänka på
säkerheten! Ha alltid isdubbar på, var gärna flera som fiskar samtidigt och ta inga
onödiga risker.
Om du vill veta mer om is och säkerhet besök i så fall www.issäkerhet.se som är ett
samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares
Riksorganisation (SNOFED), Friluftsfrämjandet, Sjöräddningssällskapet, Skridskonätet
och Sportfiskarna.

Isfiske kan vara mycket
beroendeframkallande men tänk på
säkerheten vid fiske från is (Foto: Daniel
Rydberg).

Hur kan vi göra Svenska Fiskeregler till
en bättre sida?
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!

Julhälsning
För att fylla ut tiden mellan tomtegröt och fisketurer finns lite intressant litteratur att
förkovra sig i för den som är intresserad av fisk och fiskeriförvaltning.

Fisk och
skaldjursbestånd i
hav och sötvatten
2016
Rapport från SLU.
Intressant rapport om
beståndsstatusen hos flera
av våra fiskarter, finns att
ladda ner här.

Årskrift Vänern
2016
Rapport från Vänerns
vattenvårdsförbund – Här
finns den samlade
miljöövervakningen och
forskningen som utförts i
Vänern under 2016, en
mycket trevlig skrift med
mängder av intressanta
data och fakta, finns att
ladda ner här.

Ekologiska effekter
av fiskefria områden
i Sveriges kust och
havsområdensum
(SLU Aqua Reports
2016:20) – Rapport från
utvärderingen av fiskefria
områden i Sverige, finns att
ladda ner här.

Nästa nummer 2017:1
Kommer till våren.

God Jul och Gott Nytt fiskeÅr önskar vi
på Svenska Fiskeregler!
Svenska fiskeregler
Epost:svenskafiskeregler@lansstyrelsen.se

Webbplats: www.svenskafiskeregler.se
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