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2021-01-21
Till Länsstyrelsen i Kalmar

Yttrande ang. remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön,
diarienummer 623-11156-20.
Yttrandet görs av Smålandskustens Skärgårdsförening tillsammans med fiskevårdsföreningarna på Sladö och Hasselö i Västerviks skärgård.
Det är bra att fiskbestånden ges ett starkare skydd. Vi stödjer därför de föreslagna ändrade
och utökade bestämmelserna. Fredningsområden är bra och uppföljning är viktigt. Det som
hittills gjorts tyder på att fredningen har positiva effekter, men en utökad dokumentation och
provtagning av bestånden behövs för att motivera och stödja fortsatt fiskevård. Av speciellt
intresse är bestånden av abborre; en art som fyller en viktig funktion i det ekologiska
samspelet mellan olika arter, men som inte nämns i remissen. Vi anser därför att medel och
kompetens bör frigöras för ett utökat provfiske i vår del av kusten. En ökad forskningsinsats i
syfte att öka bestånden av abborre är också påkallad.
Vi ser positivt på att nätfiske i princip är undantagen de begränsningar som beskrivs i punkt 4
och vill betona att möjligheten till dispens/undantag för yrkesfisket, och vattenägarna, på
länsstyrelsenivå är viktig. När det blir större och många fler fredningsområden, som nu
föreslås, får inte fredningen av fiske lägga hinder i vägen för annan verksamhet som
utbyggnaden av ledningsnät för till exempel fiber, vatten och avlopp. De tidsmässiga
begränsningarna bör motiveras så att de är i samklang med fiskens vandring och
reproduktion på olika delar av kusten. I remissen är det stor skillnad i de olika
länsstyrelsernas förslag på start- och stopptid för fredningen.
Sportfiskarna står för en betydligt större del av fångsten än yrkesfisket, men ändå finns inga
rapporteringskrav. Man bör ställa krav på uthyrare, sportfiskeklubbar, fisketävlingsarrangörer
och liknande att föra loggbok. Stora fisketävlingsarrangemang på våren, under lektid, bör
undvikas. Vi menar också att effekten av ”catch and release” på överlevnad är ofullständigt
utredd.
Fredning är bra, men är ingen lösning på sälens och skarvens angrepp och stora uttag i
fiskbeståndet. Det finns alldeles för många av dessa predatorer. Sälen har blivit så talrik att
maten inte längre räcker till. Den går allt djupare in i skärgårdarna och börjar enligt rapporter
t.o.m. se undernärd ut. Bekämpningen av säl och skarv måste underlättas och stödjas på
lämpligt sätt.
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Spiggens betydelse för fiskbeståndet och även för miljön har börjat kartläggas. Det är viktigt
att sådant arbete fortsätter som kan bilda underlag för en handlingsplan.
De befintliga och föreslagna fredningsområdena berör inte direkt Sladö och Hasselö FVO.
Båda fiskevårdsföreningarna har ett flertal år haft en frivillig begränsning av fisket och ämnar
fortsätta med det. Vi skulle gärna se att det ställs krav på uthyrare och fiskecampingar att
informera om och respektera de frivilliga begränsningarna.
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