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Yttrande om Fiskeriverkets förslag till
fredningsområden i södra Bottenhavet för
havslekande sik
Fiskevattenägarna Dalarna‐Gävleborg ställer sig positiva till att Fiskeriverket
försöker arbeta för att förbättra statusen för den havslekande siken i södra
Bottenhavet. Dock riskerar nämnda förslag att inte tillföra något positivt om
det inte kompletteras med ytterligare åtgärder. Däremot kommer förslaget
som sådant att medföra olägenheter för de enskilda fiskerättsägarna och
även troligtvis för det kustnära yrkesfisket.
Fiskevattenägarna Dalarna‐Gävleborg anser att om tidsbegränsade
fredningszonerna skall genomföras så måste det kompletteras med (a)
utökade jaktmöjligheter efter säl och skarv, samt (b) en utökad kontroll och
eventuell reglering av trålfiskets inverkan på sikbestånden. Vidare måste
myndigheterna på lämpligt sätt ersätta de enskilda fiskerättsägare och
fiskevårdsområdesföreningar som drabbas då fiske på enskilt vatten
inskränks.
Utökade jaktmöjligheter på säl och skarv
Både säl och skarv har stor inverkan på fiskfaunan. I remissen från
Fiskeriverket framgår att sälen konsumerar fisk i kvantitet många gånger
större än både yrkesfisket och fritidsfisket tillsammans. Vidare framgår av
remissen även att skarven är en stor predator på siken.
Att med detta i åtanke enbart begränsa fisket efter sik torde ej lösa
problemet med de sviktande sikbestånden. Istället måste man inom de
föreslagna områdena i första hand tillåta en utökad jakt på både säl och
skarv. I andra hand är fredningsområden för den havslekande siken ett
alternativ.
Härav föreslår Fiskevattenägarna Dalarna‐Gävleborg att en allmän jakttid,
alternativt skyddsjakt, på både säl och skarv måste införas inom
fredningsområdet och kärnområdet. Detta åtminstone under de tider på
året som respektive område är fredat. Detta skulle medföra att jakt på fritt
antal individer av både säl och skarv inom fredningsområdet skulle vara
tillåtet under perioden 15 oktober t o m 30 november och inom
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kärnområdet bör jakten vara tillåten på båda arterna under hela året utom
under respektive arts yngelperiod.
Kontroll och reglering av trålfisket
Många insatta personer misstänker trålfisket i allmänhet och industrifisket i
synnerhet för att försvaga bestånden av både sik och lax. Detta eftersom de
både oavsiktligt och avsiktligt kan ta upp avsevärda mängder av dessa fiskar
i olika åldersstadier. Det är därför viktigt att utröna konsekvenserna av
denna typ av fiske på berörda fiskarter. Härav anser Fiskevattenägarna
Dalarna‐Gävleborg att fartyg som bedriver fiske med trål i södra
Bottenhavet måste ställas under strängare kontroll och att det samtidigt
avsätts forskningsmedel från myndigheternas sida så att fångsterna ombord
på dessa fartyg närmare kan studeras. För de fall att trålfisket kan antas stå
för en inte oväsentlig del av fångsterna av sik (och lax) bör det förbjudas i
Bottenhavet.
Sammanfattning
Fiskevattenägarna Dalarna‐Gävleborg anser att man ej bör genomföra ett
fredningsområde för den havslekande siken i södra Bottenhavet om det ej
samtidigt ges utökade möjligheter till jakt efter säl och skarv i enlighet med
vad som ovan föreslagits i yttrandet. Ej heller anser Fiskevattenägarna
Dalarna‐Gävleborg att man bör genomföra ett fredningsområde innan en
strängare kontroll och större möjligheter till övervakning av trålfisket i södra
Bottenhavet kan genomföras.
Lars Lerheim
Ordförande
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