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Sötvattenfisk – Framtidens fiskresurs

Akademiens verkställande direktör Bruno
Nilsson hälsade alla välkomna, och noterade
att KSLA som oberoende organ är glada att
kunna genomföra en konferens som denna.
Konferensen om sötvattensfiske är initierad

och organiserad av KSLA:s fiskeutskott, som
är KSLA:s yngsta utskott.

Därefter presenterade sig Torbjörn Järvi,
Sötvattenlaboratoriet. – Jag ska vara ord-
ningsman här i dag, konstaterade han.
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Den biologiska sötvattenpotentialen

ERIK PETERSSON
Laborator
Sötvattenslaboratoriet

som gös, kan i princip bara finnas naturligt i
sjöar under HK. Röding och vissa andra arter
är vanligare över HK.

Mänsklig påverkan i många år
– Sjöarnas beskaffenhet är otroligt viktig för
vilka fiskar som blir kvar när de väl kommit,
konstaterade Erik Petersson. Ett exempel är
skillnaderna mellan den flikiga och ganska
varma Mälaren, med gös och abborre, och en
sjö som Vättern. Den senare är ett ”hål med
vatten i”, och den kalla sjön är hem för fiskar
som sik och röding.

Men människor har i hundratals år påver-
kat fiskbeståndet. Man har odlat och flyttat
runt fisk. På 1700-talet odlade man till exem-
pel karp i Skåne, och på 1800-talet odlades
regnbåge. Även tidigare odlades mycket fisk,
inte minst av klostren, något som till stor del
tog slut i och med reformationen.

Tekniken i dessa sammanhang har utveck-
lats långt. Förr flyttade man fisk i ombyggda
vintunnor, i dag har man specialbyggda last-
bilar.

Bland de mest produktiva vatten som finns
är de som finns nära kust, i subtropiska om-
råden. Men i kalla områden överförs den bio-
logiska primärproduktionen effektivare till
fisk, vilket ger en större fiskproduktion än
man skulle tro.

Erik Petersson berättade först om hur han
tidigt blev fascinerad av fiske, liksom sina två
bröder. – Vi tvingade vår mor att laga den fisk
vi fångade, och hon tvingade oss att äta den,
konstaterade han.

Det finns upp mot 30 000 arter av fisk i
världen, varav cirka 250 finns i Sverige. Av
dessa lever 53 arter i sötvatten. Fisk är den
största gruppen ryggradsdjur.

Erik Petersson gjorde en kort genomgång
av de historiska skälen till varför just de fis-
kar som finns, finns just där. Det förde ho-
nom tillbaka 115 000 år, då isen täckte nuva-
rande Sverige. Sedan bildades Baltiska
issjön, där det bland annat fanns röding. Se-
dan fick denna sjö kontakt med västerhavet,
och bildade saltvattenfyllda Yoldiahavet.
Mellan 9500 och 8000 f. Kr gjorde landhöj-
ningen att det åter blev sötvatten i den så
kallade Ancylussjön. Denna sjö blev lite var-
mare än den tidigare issjön, och här fanns
fiskar som gös och mal. Ännu senare kom
saltvattnet tillbaka i Littorinahavet och så
småningom Östersjön.

– Men i dagens Östersjön finns stora om-
råden där vattnet är ganska sött, bland annat
i Bottenviken, noterade Erik Petersson.

Vilka fiskar som finns var beror dels på hur
sjöarna ser ut, dels om de ligger över eller
under den högsta kustlinjen, HK. Vissa fiskar,
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Erik Petersson konstaterade att förgiftning
av insjövatten har varit ett problem i modern
tid, men att svartlistning ändå kunnat tas bort
1991. I dag finns i stället kostrekommendatio-
ner, något som gjort att vi i Sverige fått undan-
tag från hårdare regler som gäller inom EU.

– Det är sorgligt att man förgiftat en bra
resurs, sade Erik Petersson, men gladdes åt
att många åtgärder ändå vidtagits de senaste
20 åren för att förbättra vattenkvaliteten. –
Öringen har kommit tillbaka!

Mer fisk på bordet förr
Vi åt mest fisk på stenåldern, efter den tiden
har konsumtionen i princip sjunkit. – Det har
med tiden blivit en torsk-, sill- och laxfixering
som är helt otrolig, sade Erik Petersson. Före
medeltiden åts mest sötvattenfisk. Under
1600- och 1700-talen åt man i princip vad som
helst, även fisksorter som vi inte skulle ge ens
åt våra katter. Utgrävningar av så kallade kök-
kenmöddingar har visat en nästan osannolik
variation. – Bra att man kunde tänka annor-
lunda!

Frågor och kommentarer till
Erik Petersson
Hans Ackefors berättade att KSLA är på gång
att ge ut en folder om att äta fisk. – KSLA vill
bidra till att visa att det inte är farligt, sade
Hans Ackefors.

En fråga ställdes om hur fisksituationen ser
ut på olika håll i landet. Erik Petersson svara-
de att man har genomfört bra åtgärder på
många håll, samtidigt som nya gifter tyvärr
tillkommit.

Hans Ackefors tillade att det gäller att skilja
på förekomst och farlighet av gifter.

– Vi har länge haft ett kvicksilverproblem,
och Tjernobyl gav nya bekymmer. Vi är sky-
högt över gränsvärdena i lax, det måste vi
medge. Men vi äter inte så mycket att det är
farligt för människan. Man får hålla reda på att
fisk är nyttigt, men att den ska ätas i måttliga
mängder.

Den biologiska sötvattenpotentialen
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Yrkes- och husbehovsfiske i sötvatten
– Nya metoder i en framtidsbransch

använder mer fasta redskap. Man fiskar inte
heller så hårt som man har tillstånd att göra.
Ändå ökade fångsten mellan 2001 och 2002
med över 100 procent. – Denna ökning beror
alltså inte på ökade fångstansträngningar,
utan på en god beståndsvård, sade Per Ny-
berg.

Han konstaterade samtidigt att det finns
orosmoment, bland annat i fråga om ål. Men
framtidsutsikterna är ändå goda i Hjälmaren
tack vare den goda beståndsvården. – Man
ser i dag en ökad tillgång på sötvattenfisk vid
fiskeauktioner, menade Per Nyberg, som hade
en rekommendation om hur man ska göra på
andra håll. – Ta beslut om ett rejält minimi-
mått och respektera det!

Frågor och kommentarer till Per
Nyberg
– Varför minskar öringen? Svar: en viss eutro-
fiering, gödning av vattnen, påverkar negativt.

Lennart Nyman, WWF, menade att exem-
plet från Hjälmaren var mycket glädjande,
med det samarbete som varit med yrkes-
fiskarna.

Per Nyberg noterade att Sötvattenlabora-
toriet inte varit så välkommet i början.

PER NYBERG
Laborator
Sötvattenlaboratoriet

Per Nyberg konstaterade att han, trots rub-
riken på sitt föredrag, skulle hålla sig helt
inom yrkesfiske. – Husbehovsfisket har vi ing-
en koll på i dag. Han konstaterade också att
det i dag är de fem största sjöarna i Sverige
som har ett allmänt fiske. I dag utvecklas tek-
niken för insjöfisket snabbt. – Vi välkomnar så
kallade fasta redskap, i form av till exempel
bottengarn. Dessa används mycket i dag, un-
der isfri tid. I ett bottengarn hålls fisken levan-
de i ett ”fiskhus”.

Per Nyberg utvecklade två faktorer som är
viktiga för utvecklingen av fisket, och för ett
hållbart fiske: Förbättrad selektivitet och Re-
surshushållning. Ett exempel på förbättrad
selektivitet är ett projekt som drivits i Hjälma-
ren. Man har infört minimimått på gös för att
förbättra utnyttjandet av resurser och av lek-
biomassan. Man har också visat att botten-
garnen är skonsamma och gör att fisken över-
lever. Detta i sin tur gör det möjligt att släppa
tillbaka fisk som är för liten, och som får en
möjlighet att växa vidare. Detta görs också,
respekten för detta har visat sig stor i Hjälma-
ren. När det gäller nätfiske har man höjt mask-
vidden i näten och anpassat denna till minimi-
måttet. Man har nått ner till en bifångst (oön-
skad fångst) av en procent av fångsten. Sam-
tidigt har nätfisket totalt minskat, medan man
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– Men i dag är alla positiva, tack vare de
resultat som uppnåtts.

Stefan Nyström, Sportfiskarna, undrade
hur många som infört nätförbud under lek-
tiden, och hur man hanterar risken för ökat
svartfiske.

Per Nyberg svarade att många sjöar i dag
har förbud mot både nätfiske och fritidsfiske

under lekperioden. Vad gäller svartfiske så är
situationen i många sjöar besvärlig, bland
annat i Vättern. – Där är läget bedrövligt. Där
finns attraktiva arter som lax, röding och kräf-
tor, och en övervakning som är värd kritik. I
Hjälmaren däremot har man uppnått en hög
grad av koll från yrkesfiskarnas sida.

Yrkes- och husbehovsfiske i sötvatten – Nya metoder …
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Yrkesfisket i sötvatten – problem och
potentiella utvecklingsmöjligheter

använda dessa nya anläggningar i turistsam-
manhang. – På turistkartorna finns rökerier
och restauranger med, noterade Bertil Jo-
hansson.

Framgångar inom fiskevård
Bertil Johansson menade att fiskevården nått
framgångar med restaureringar och noggrant
kontrollerade utsättningar. (SIC själva sätter
bara ut ål.)

SIC har fått 3,3 miljoner i EU-medel till ett
projekt för att utreda hur man kan få högre
selektivitet med fasta redskap och bättre se-
lektivitet vid fiske med nät. Det senare med
hjälp av framför allt ökad maskstorlek. – Vi
har nått framgångar inom dessa områden,
men kan fortfarande nå längre, konstaterade
Bertil Johansson.

SIC har också bedrivit kursverksamhet.
Man har haft kurser i hur man når hög grad av
överlevnad efter fångst. Andra kurser har
gällt affärsutveckling och vidareförädling.

Även negativa bitar
Bland sådant som fortfarande ger bekymmer
nämnde Bertil Johansson oron för klimatför-
ändringar. – Ökad temperatur ger visserligen
ökad produktion, men även risk för syrebrist.

Ett annat stort orosmoment är hur EU i
framtiden kommer att hantera dioxinfrågan,

BERTIL JOHANSSON
Ordförande i Svenska Insjöfiskarnas
Centralförbund (SIC)

Bertil Johansson började med att betona vik-
ten av att anpassa åtgärder efter lokala förhål-
landen. – Olika sjöar behöver olika fiskeregler.
Han konstaterade också att framgångsrika
exempel är viktiga för det fortsatta arbetet
med fiskevårdsåtgärder. – I dag är det ingen
som vill medge att man var emot de nya reg-
lerna för nät och minimimått i Hjälmaren.
Detta trots att beslutet den gången togs med
knapp majoritet.

En del förändringar i intresset för fisk har
givit nya förutsättningar, menade Bertil Jo-
hansson. Gösen har blivit en attraktiv fisk
(”det trodde man inte”). Braxen har blivit
populär bland vissa invandrargrupper som
har traditioner att äta karpfiskar.

Fiske på frammarsch
Fisket är på frammarsch, menade Bertil Jo-
hansson. – Vi ser en ökad efterfrågan. De bio-
logiska förutsättningarna möjliggör ökade
fångster. Vi har även tekniska nyheter, som
användning av svävare och hydrokopter. En
ökad förädling och nya typer av restauranger
ger ökade inkomster, liksom butiker för föräd-
lade produkter i form av egenproducerad
rom, rökt sik och ål, gravad lax, patéer, gädd-
burgare med mera.

Det ger mer pengar per fångat kilo. Positivt
är också att kommunerna i många fall kan
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där Sverige i dag har ett undantag som gör
det möjligt att sälja sötvattenfisk. Ett undan-
tag som riskerar att tas bort i framtiden.
– Men det största problemet är att komma
överens mellan yrkesfiskare och fritidsfiskare
om vem som ska få ta fisken, menade Bertil
Johansson. I dag tar yrkesfiskarna en stor del
av vissa arter, medan laxen till 60 procent tas
av fritidsfiskarna.

Ett stort bekymmer är också skarven, även
om det negligeras av många enligt Bertil Jo-
hansson. Det finns i dag 2000 bon vid Vänern,
och med en konsumtion av 0,6 kilo per fågel
och dygn går det åt mycket fisk. – I dag finns
detta problem i varenda småsjö, så var det
inte förr. Skyddsjakten måste öka, men många
sjöar är svåra att genomföra jakt i.

I fråga om tillsyn, konstaterade Bertil Jo-
hansson att ingen eftersträvar en polisstat,
men att det vore rimligt att en kontrollant
kunde dyka upp någon gång per år.

Frågor och kommentarer till
Bertil Johansson
– Hur ser det ut med tillgången på yrkesfiska-
re, frågade någon. Bertil Johansson svarade

att det finns kölistor på flera länsstyrelser med
människor som ville bli yrkesfiskare. Intresse
finns alltså, men i dag säger Fiskeriverket nej
till nya tillstånd i de stora svenska sjöarna.

Hur är det med kvinnor bland yrkesfiskar-
na? Bertil Johansson: bland de som fångar
fisk är mansdominansen nästan total. Men i
den ökade förädlingen och de nya fiskerestau-
rangerna har kvinnorna tagit en ledande roll.

Stefan Nyström frågade om Bertil Johans-
son känner stöd för sitt arbete för skyddsjakt
på skarv. – Det är väldigt olika på olika håll,
konstaterade Bertil Johansson. Dessutom är
handläggningstiderna så långa att problemet
hinner öka innan man får svar. Man måste
också kompromissa med ornitologer. Ett yt-
terligare bekymmer är att man måste under-
rätta jakträttsinnehavaren, något som kan ta
lång tid. Dessutom har Fiskeriverket inte varit
överens med andra myndigheter, bland annat
EU, om hur mycket skyddsjakt som bör bedri-
vas.

Hans Ackefors frågade om man bedrivit
någon verksamhet i fråga om att picka ägg för
att förhindra förökning. Bertil Johansson sva-
rade att det i någon mån har gjorts vid kusten.
I övrigt lägger skarven ägg i höga trän, och då
är det svårt att komma åt dem.

Bertil Johansson, ordförande i
Svenska Insjöfiskarnas Central-
förbund, betonade vikten av att
anpassa åtgärder efter lokala för-
hållanden. Här tillsammans med
Stefan Nyström, generalsekrete-
rare i Sportfiskarna.

Yrkesfisket i sötvatten – problem och potentiella …
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Sportfiske och sportfisketurism
– En fritidssysselsättning i folkhälsans
tjänst

Många sportfiskare
Mer än tre miljoner människor i Sverige sport-
fiskar med spö varje år. Undersökningar visar
att 80 procent av ungdomarna är intressera-
de, och att detta intresse är ganska jämt för-
delat mellan könen. De flesta som börjar fort-
sätter också som vuxna. – En av de bredaste,
men mest glömda, folkrörelser vi har, menade
Stefan Nyström. Den överbryggar alla gränser
och olikheter. Sportfisket bidrar till människors
naturintresse, och därmed till miljövården.
Jag blev själv uppmärksammad på försur-
ningen i samband med att öringen tog slut i
”min å”. Jag reagerade mot att vi förstörde
våra naturresurser, något som bidrog till mitt
yrkesval som förde bland annat till natur-
vårdsverket. Mer än en miljon sportfiskare är
med i fiskevårds- eller miljöorganisationer,
och cirka 775 000 ideella arbetsdagar utförs
per år.

Stefan Nyström konstaterade att sjuk-
vårdskostnaderna har ökat från 55 miljoner
till 110 miljoner på sex–sju år. Samtidigt vet
man att fiske har en hög avstressningsför-
måga, bara på fyra till fem minuter sjunker
puls och blodtryck.

STEFAN NYSTRÖM
Generalsekreterare
Sportfiskarna

Stefan Nyström inledde med en programför-
klaring. – Vi vill jobba för god fiskevård och
ett fiske tillgängligt för alla. Stefan Nyström
tyckte det var roligt att KSLA hade en konfe-
rens om sötvattenfiske, samtidigt som staten
beslutat öka satsningen på fiskevård i budge-
ten. – Och det är fullt i salen!

Stefan Nyström sade sig vilja visa att sport-
fisket också är en näring, som dessutom väx-
er. Han konstaterade också att sportfiskare
inte får sälja den fisk man fångar.

– Vi ser utrymme för både sportfiskare och
yrkesfiskare, och vi vill se åtgärder som gör
det möjligt för båda näringarna att växa.

Stefan Nyström konstaterade att sport-
fisket som näring omsätter fyra miljarder om
året i Sverige – fiskens värde oräknat! Sport-
fisket ger arbetstillfällen i glesbygd, bara i
Jämtland omsätter branschen 300 miljoner
om året. – Det fria spöfisket är en utmärkt åt-
gärd!

Stefan Nyström noterade att sportfisket
också ger ökad omsättning i butiker i gles-
bygd, när dessa kan sälja redskap och andra
varor i samband med sportfisket. Något som
kan bidra till att butikerna och därmed byg-
den kan överleva.
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Ansvar alltid en del
Stefan Nyström betonade att ungdomsverk-
samheten inom sportfisket alltid innehåller
information om det ansvar som fiske innebär.
Det finns till exempel med rätt kunskaper all-
tid möjlighet att släppa tillbaka fisk levande.
Men ansvar kan sträcka sig längre än så. –
Många ungdomar har kommit till sportfiske
från en destruktiv livsstil och fått en menings-
full fritid, som även inneburit ansvar för an-
dra. Många blir även engagerade i miljövård.
Sportfiskare har till exempel tagit initiativ i
försurningsfrågan.

I framtiden ser Stefan Nyström en stor po-
tential för ökning av sportfisket. – Sportfisket
bidrar till en hållbar utveckling. Bland annat

bidrar den till att människor kan bo kvar i
glesbygd, och till att naturvården gynnas.
Men Stefan Nyström medgav att man fort-
farande har problem att ta itu med. Ett av
dessa är användningen av bly vid tillverkning
i hemmen av egna fiskedrag. Sportfiskarna
arbetar för att minska användningen av bly,
men här går utvecklingen långsamt. En annan
fråga som diskuteras mycket är hur man ska
hantera fiske med flera spön. Fler förbudsom-
råden behövs också, menade Stefan Nyström.
– Och självklart ska det införas fiskevårdsav-
gift. Det är inte alla grupper som vill beskatta
sig själva, men det vill vi. De pengarna kan
göra stor nytta inom fiskevården.

Sportfiske och sportfisketurism – En fritidssysselsättning …
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Var sätter man plåstret när såsen har
skurit sig? En fiskgastronomisk resa
genom Sverige

Jan Boris-Möller konstaterade att många sak-
nar verkliga kunskaper om matlagning. De
flesta förlitar sig på erfarenheter och arv.
Många gånger får fisk dålig kritik för att den
tillagats fel, till exempel då man kokar stora
fiskar alldeles för länge. Öka inte tiden med
det dubbla, utan med några minuter. – För-
bjud klockor i kök, utbrast Jan Boris-Möller.
Det är temperaturen inne i fisken som avgör
när den är klar, inte hur den värms eller hur
länge uppvärmningen pågår. Byt klockan mot
termometern! Fet fisk ska bli 56 grader i mit-
ten, mager 60 grader. (Potatis ska bli 94.)

Även färskhet är viktig för konsistensen
När det gäller smak och doft, betonade Jan
Boris-Möller att smaken är vattenlöslig och
främst består av sött, salt och syra. Dofterna
däremot är fettlösliga. Det viktigaste för att få
fram dessa är att inte tillsätta dem för tidigt.
Då blir luktsinnet nämligen avtrubbat.

På en fråga om hur man ska hantera fryst
fisk, svarade Jan Boris-Möller följande: – ma-
ger fisk ger ingen märkbar skillnad alls, för fet
fisk kan en viss skillnad i konsistens märkas.

JAN BORIS-MÖLLER
Matingenjör
No problem AB

– Ta ur fisk före frysning. Då slipper man ris-
ken för jäsning. Eventuella nackdelar är för-
sumbara.

Det är ofta tillagningens fel att fisk får dålig kritik
på bordet. Det konstaterade kocken och matexper-
ten Jan Boris-Möller.
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Sportfiskturism
– En fallstudie från Ryda Gård

na kraftigt. Inför tredje året höjde vi priserna,
vilket tillsammans med effekten av 11 septem-
ber-attacken i New York gav en negativ ut-
veckling av de internationella besöken. De
svenska bokningarna ökade dock.

I dag arbetar Lars och hans hustru heltid
med gården, där turismen alltså är huvud-
näring i dag. En son och hans sambo funderar
på att engagera sig i en del av verksamheten.
– Vi ser hela tiden till att få feedback från kun-
derna, sade Lars Wiström. De positiva fakto-
rerna för vår verksamhet är bland annat att vi
har många sjöar och vattendrag, något som
Sverige har varit dåliga på att marknadsföra.
Vi har rena vatten och vacker miljö, något
som värderas högt av mellaneuropéer. Något
som förvånade oss lite var att litauiska turis-
ter älskade de berg som finns i trakten, och
tillbringade sin tid med att klättra i dessa.

Positiva faktorer var även fria stränder och
öar. – För oss har strandskyddet varit en för-
del, konstaterade Lars Wiström. Man har ock-
så gott fisk, inte minst gädda som främst de
utländska turisterna gillar. Och det finns en
förvaltningsorganisation för insjöfisk.

Dålig tillgänglighet hindrar
Men det finns även negativa faktorer. Det
finns en stor okunskap om möjligheterna,
även inom fiskevårdskretsar. Bristande till-

LARS WISTRÖM
Turistfiskeentreprenör
Ryda Jakt & Fiske

Lars Wiström äger även en gård med en del
skog och vatten. I samband med ett skogsköp
blev han ägare till en mängd hus, 14 ekonomi-
byggnader och 4 bostadshus. Husen behövde
vård, något som kostade mycket pengar. – Vi
insåg att vi behövde dra in pengar också, be-
rättade Lars Wiström.

I dag är turism den största näringen på
Ryda gård, före skogsbruk, fiske (med beto-
ning på kräftor) och jordbruk. Man började
med ett försök i liten skala, som slog väl ut.
Efter första säsongen formulerade Lars Wi-
ström och hans fru en affärsidé. Man skulle
satsa på lantligt boende med hög standard i
genuin miljö, mat med råvaror från gården
och lokala aktiviteter i form av fiske, jakt och
skogsvandringar. Man beslutade om ett inves-
teringsprogram, där ekonomibyggnader bygg-
des om till gästbostäder, och man köpte
båtar. – Jag trodde nog inte så mycket på just
fisketurismen. Men vi blev snart tvungna att
förse våra gäster med fiskeutrustning till både
hyra och köp. Detta blev en succé, och denna
del av verksamheten expanderar hela tiden,
sade Lars Wiström.

En gammal visthusbod blev restaurang in-
för det tredje året. Man byggde då även en ny
hamnanläggning för fler båtar, där hantering-
en av båtarna också blev mer rationell. – För-
sta året var trevande, andra ökade bokningar-
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gänglighet, i form av dåliga vägar och brist på
parkeringsplatser, och dålig dokumentation
och information om fisk och vatten är andra
hinder. – Mer informationsmaterial måste fram.

Begränsningar i fisket är däremot positivt,
menade Lars Wiström. Turisterna uppskattar
att man skyddar och vårdar fiskevatten.
Strandskyddet, som Lars Wiström i princip

har uppfattat som positivt för turismen, har
samtidigt en problematisk sida. De hindrar
anläggningar i form av nya bryggor och båt-
platser. – Det är fel att påstå att turismen inte
är en areell näring, som skulle kunna få un-
dantag från strandskyddet, menade Lars Wi-
ström. Han menade även att rätten att fiska
inte ska ingå i allemansrätten.

L. Wiström
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Fiskets regionala socioekonomiska
effekter och potential

ANDERS KARLSSON
Länsfiskekonsulent
Länsstyrelsen Västerbottens län

Anders Karlsson berättade om hur fisket ut-
vecklats i länet, och vart man är på väg. I Väs-
terbotten dominerar sötvattensfisket, trots
att länet har en lång kust. – Fisk handlar i dag
inte bara om matupplevelse, utan även om
”action”, och naturupplevelser.

I länet finns 3 450 större sjöar och 1 372
kilometer kust, samt 1 400 kilometer laxföran-
de vattendrag. Man har bara 260 000 invåna-
re. I dag finns 25 licentierade yrkesfiskare, det
har varit betydligt fler, mellan 300 och 400
stycken. – Yrkesfisket har alltid varit extremt
småskaligt, berättade Anders Karlsson, med
så kallade kombifällor efter sik och lax. Lön-
samheten har varit dålig, jobbet slitsamt och
tungt. Två tredjedelar av fiskarna har försvun-
nit bara sedan 1970-talet. – Vi behöver fisk för
vår beredningsindustri, men det har blivit allt
svårare att få fram den.

Omfattande fritidsfiske
Yrkesfisket minskar, men fritidsfisket är liv-
aktigt. Cirka 80 procent fiskar på sin fritid, 90
procent av männen och 70 procent av kvin-
norna, av de 34 000 invånarna i inlandskom-
munerna. 400 000 fiskedagar omsätter cirka
60 miljoner per år – fisken oräknad. Den ges
bort eller äts i familjen. Av allt detta fiskande
är det en liten och krympande del som sker
med nät eller nätliknande redskap. – Fiske-

turismen uppfattas nog av många ännu inte
som någon näring, menade Anders Karlsson.
Men den omfattar i dag 60 företag, de flesta
startade på senare delen av 1990-talet. Om-
sättningen är totalt 80 miljoner kronor, och
antal årsverken cirka 80 stycken. Huvuddelen
av dessa företag finns i utpräglad glesbygd.
Den årliga tillväxten är cirka 15 procent.

Anders Karlsson framhöll att fiske är en
naturlig näring, där det är en förutsättning att
man har ordning på resurserna. Det är också
en småskalig näring, och en servicenäring
som är könsneutral i fråga om de som arbetar
i den. – Det finns en ganska stor potential för
kvinnor i glesbygd att bli egna företagare och
tjäna pengar, sade Anders Karlsson.

Att fritidsfisket äger rum i glesbygd är bra
för arbetstillfällena, men det kräver samtidigt
att infrastrukturen räcker till. Framför allt gäl-
ler detta vägar.

Potential för ökning
Anders Karlsson redovisade siffror för den
potential som man i länet tror att fisketuris-
men kan ha. Laxfiske kan ge 50–70 årsverken.
Öring och harr i traditionellt strömfiske, som
är basen i dag, kan öka från 80–100 till mellan
150 och 200 årsverken. Väldigt lovande är
gäddfisket, där fritidsfiskarna inte är intresse-
rade av att äta gäddan, vilket gör att man inte



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:23, 2003

18

konkurrerar med yrkesfiskarna. – Vi vet inte
var det kan sluta, men i alla fall 100 årsverken
och uppåt, sade Anders Karlsson. Han konsta-
terade att fisketurismen kräver friska vatten
och frisk fisk. Detta kan kräva återställande av
fiskevatten och andra fiskevårdsåtgärder.

I framtiden kan Anders Karlsson även se
vattenbruk i till exempel vattenmagasin, nå-

got som kan öka fisketurismen i inlandet. –
Men det kräver långt arbete med vattnen, och
både extern och intern markandsföring av
fiskevården.

Anders Karlsson konstaterade till sist att
VM i sportfiske i länet gav fem miljoner i om-
sättning – och all fisk släpptes tillbaka!

A Karlsson
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Fiskevård och utveckling av
fiskeresurserna i sötvatten

fiskar. I dag drivs många projekt för återstäl-
lande av sådana miljöer. – En annan åtgärd
som betytt mycket är kalkning, främst i södra
Sverige, sade Ingemar Berglund.

Risk för omvänd effekt?
Ingemar Berglund menade att införande av
minimimått och selektiva redskap är åtgärder
som i många fall ger bra resultat, men resulta-
ten varierar beroende på produktiviteten i
respektive vatten. I framtiden gäller det att an-
passa reglerna efter förutsättningarna i varje
enskilt fall. – Hård fiskning och minimimått
kan i vissa fall tillsammans medföra en selek-
tivitet som gynnar fisk som blir könsmogen ti-
digt och inte blir särskilt stor.

En effektiv och robust åtgärd är att införa
fredade områden. Detta ger en tydlig effekt på
storleksfördelningen. Ett alternativ kan vara
ökad satsning på så kallad ”catch and re-
lease”, alltså att fiska och återsätta fisk. – Men
det är viktigt att komma ihåg att fiskevård är
något som ofta bör bedrivas ganska brett,
sade Ingemar Berglund. Det kan handla om
hela planer för användning av resurserna i ett
visst geografiskt område.

INGEMAR BERGLUND
Avdelningschef
Fiskeriverket

Ingemar Berglund konstaterade inledningsvis
att fiskevård är viktig för långvarigt nyttjande,
men att förväntningar ibland krockar med
god fiskevård. Han noterade också att han, till
skillnad från många andra anföranden under
dagen, inte tänkte tala om de stora sjöarna
utan anlägga ett mer norrländskt perspektiv.

Ingemar Berglund beskrev den förändring
han sett i fiskevården, från utplantering av
fisk och förstärkning av habitat till hela res-
taureringar. Fiskeriverkets roll i arbetet hand-
lar mycket om att formulera föreskrifter och
att förmedla resurser för fiskevård. Pengar till
detta kommer från fiskevårdsanslag och från
avgifter som tagits in i samband med vatten-
domar med mera. Fiskeriverket har också vik-
tiga uppgifter i att ta fram och sprida informa-
tion om fiskevård. Fiskevårdsanslaget går
främst till länsvisa insatser. De matchas på
länsnivå med strukturmedel och liknande för
att skapa en större effekt.

Ett exempel på vad som finns att göra, är
återställande av vattendrag som flottledsren-
sats. Man har alltså en gång i tiden tagit bort
stenrösen och andra objekt som hindrat flott-
ningen, men som är viktiga habitat för många
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Fisk som en del av den biologiska
mångfalden

I Sverige finns 100 000 sjöar och 50 000 mil
vattendrag. De har, jämfört med Europa, en
relativt hög grad av ursprunglighet. Samtidigt
finns ett relativt litet antal fiskarter.

I takt med ökad resursanvändning i söt-
vattnen, till exempel ökad fisketurism, ökar
också riskerna för överfiske och spridning av
främmande arter. – Senast år 2005 får utsätt-
ning av fisk inte störa den biologiska mångfal-
den, konstaterade Henrik Schreiber. Proble-
met är att veta vad som sker. Hur får vi bukt
med illegala och omedvetna utsättningar?

Försiktighetsprincipen ska gälla även för
utsättningar, påpekade Henrik Schreiber. Det
innebär att inga utsättningar får ske om risk
finns att de ställer till skada för den biologis-
ka mångfalden.

För framtiden såg Henrik Schreiber utveck-
ling av en adaptiv förvaltning, samt ökad pla-
nering och information. – Det är mycket upp
till var och en att ta eget ansvar för att försik-
tighetsprincipen upprätthålls, betonade Hen-
rik Schreiber.

HENRIK SCHREIBER
Avdelningsdirektör
Naturvårdsverket

Biologisk mångfald handlar om variationer på
genetisk nivå, art- och  ekosystemnivå, samt
variationsrikedom av biologiska processer
och funktioner i naturmiljön. Varför är då
mångfald i dessa bemärkelser viktig? – Det
handlar om både nytta, om ekologisk betydel-
se, till exempel syreproduktion, men även om
möjligheten till estetiska naturupplevelser
och rent etiska motiv. ”Har vi rätt att utrota
arter?”

Att vi tillmäter mångfalden stor betydelse
visas av att så mycket arbete pågår, menade
Henrik Schreiber, Naturvårdsverket. Det har
till exempel hållits ett antal internationella
konventioner om biologisk mångfald, och be-
greppet utgör en hörnsten i såväl den svens-
ka miljölagstiftningen som i flera av de av riks-
dagen beslutade miljökvalitetsmålen.

Levande sjöar och vattendrag är ett av
dessa miljökvalitetsmål. Exempel på värdeful-
la miljöer är vattendrag med naturliga strän-
der, utan flottledsrensningar och naturliga
vattenhöjdsfluktuationer.
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Är utsättningar medicin för svaga
fiskbestånd

för det är problem – finns till exempel miljö-
försämringar som kan förklara situationen?
Behöver man sedan införa åtgärder kan man
överväga att införa minimimått, eller fredning
av vatten eller del av vatten. Man kan även se
om habitatet på något sätt kan förbättras.
Först därefter är det dags att se om utsättning
ändå behövs. – Man får då väga nyttan med
utsättning mot de risker som finns. Utsätt-
ningar kan ge negativa ekologiska effekter
som ofta visar sig kort efter utsättningen. Det
kan handla till exempel om predation, att de
nya fiskarna äter upp de som finns naturligt i
sjön, eller konkurrens med det befintliga be-
ståndet. Man kan även få mer långsiktiga
nackdelar. Det kan handla om hybridisering,
misslyckad reproduktion, eller att man för in
egenskaper i populationen som är främman-
de eller dåligt anpassade i den nya miljön.

Negativa effekter av en utsättning kan vara
dels biologiska, dels ekonomiska, så att man
inte får någon effekt alls, det vill säga att ”man
kastar pengar i sjön”. Eller så blir det negati-
va effekter på lång sikt. Det finns även en etisk
aspekt – vilka förändringar har vi rätt att
göra? Positiva effekter av en utsättning kan
vara att man lyckas bevara eller återskapa ett
bestånd. Detta kan även innebära nya fiske-
möjligheter.

SUSANNA PAKKASMAA
Forskare
Sötvattenlaboratoriet

Susanna Pakkasmaa konstaterade att utsätt-
ning av fisk har varit en mycket stor företeel-
se internationellt. Det har skett i stor skala i
bland annat Nordamerika och i före detta Sov-
jetunionen. Det finns många skäl till att utsätt-
ning sker, och många utsläpp av (främmande)
fiskarter sker också av misstag.

Ett vanligt skäl för utsättningar är att gyn-
na sportfiske, och ofta handlar det också om
fiskodling. När utsättning görs medvetet finns
regler att följa. Fiskutsättningar kräver till-
stånd från länsstyrelsen. Riskbedömning ska
föregå en utsättning. Där ska vattenområdets
skyddsvärde och typ av utsättning vägas in.
– Försiktighetsprincipen ska gälla, noterade
Susanna Pakkasmaa.

Det finns som sagt olika typer av utsättning-
ar. En typ är utsättningar av bevarandebiolo-
giska skäl. Det kan handla om återintroduktion
av en försvunnen art, eller stödutsättning för
att förstärka ett befintligt bestånd eller för att
kompensera dålig reproduktion. En annan typ
är utsättningar görs för fiskets skull. Här finns
nyintroduktioner eller utsättning för ”put and
take”-fiske, eller förstärkning av populationen
av samma skäl.

Om man vill stödja svaga bestånd ska man
inte börja med utsättningar, menade Susanna
Pakkasmaa. Man kan i stället undersöka var-
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Minskad variation i Saimen
Susanna Pakkasmaa berättade om utsättning-
ar av harr i den finska sjön Saimen, som skett
med start 1986. Undersökningar har visat en
minskning av den genetiska variationen hos
harrbestånden sedan utsättningarna inleddes.

Man har även undersökt effekterna av ut-
sättning av lax i Torne älv. Där har svaga be-
stånd stöttats genom fiskebegränsningar

kombinerat med utsättningar. Resultatet har
blivit en ökad produktion. – Det här visar att
det är fullt möjligt att återställa populationer,
men det krävs planerade och långvariga åt-
gärder. Utsättning kan alltså vara den rätta
medicinen, men allt beror på förutsättningar-
na i varje enskilt fall. Utsättningar ska absolut
inte användas som enda läkemedel för svaga
fiskbestånd, avslutade Susanna Pakkasmaa.

S. Pakkasmaa

Susanna Pakkasmaa, Sötvattenlaboratoriet, visade hur man i Torne älv har stöt-
tat svaga bestånd genom fiskebegränsningar kombinerat med utsättningar.
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Ett medel för att uppnå uthålligt fiske
i sötvatten

Myt 5. Svårt för svenskar att hitta nationel-
la medel för medfinansiering av EU-projekt. –
Detta är sant, här finns inte centralt avsatta
medel för medfinansiering i samma utsträck-
ning som i andra länder. Detta är ett handi-
kapp för svenska företag och organisationer.
Detta måste lösas med bland annat bättre
samverkan mellan myndigheter.

Myt 6. Det är för svårt att söka och få EU-
bidrag. – Det är inte särskilt sant. Det är inte
så svårt om man bemödar sig och skriver en
bra ansökan.

Myt 7. Stöd kommer i orätta händer. – Inte
särskilt vanligt i Sverige.

Myt 8. Det tar extremt lång tid att få peng-
arna. – Ja!

Myt 9. Fiskeriverket är dåligt på att följa
upp och informera om olika stödprojekt. – Ja,
det är sant. Vi hinner inte med det.

Olika former av stöd
De stöd som finns att fördela till fiskerinäring-
en är bland annat EU-stöd till Mål 1-regionerna
i norra Sverige. Det finns två Mål 1-program:
Mål 1 Norra Norrland och Mål 1– Södra skogs-
länsregionen.

Inom ramen för Mål 1-programmen utgör
stödet till fiskerinäringen bara en liten del.
Flertalet åtgärder inom dessa program finan-
sieras via europeiska regionalfonden och

ANTONIA SANCHEZ
Ekonom
Fiskeriverket.

– Jag vill titta på ett antal myter som finns om
EU:s strukturstöd till fiskerinäringen i Sverige,
sade Antonia Sanchez, några myter är sanna,
några inte.

Myt 1. Stöd bidrar till en större och effekti-
vare fiskeflotta, vilket i sin tur leder till utarm-
ning av fiskeresurserna. – Detta är i alla fall
delvis sant, menade Antonia Sanchez. Även
om vi ändrat inriktning under resans gång. I
dag ges mindre bidrag till nya fartyg, och man
satsar främst på mindre båtar.

Myt 2. Stöd leder till regional obalans. –
Också delvis sant. Mycket strukturstöd har
satsats på Västkusten, men detta beror också
på att stödet främst är riktat mot yrkesfiske-
näringen och beredningsindustrin, som tradi-
tionellt sett haft sitt säte på västkusten. I
många andra delar av landet dominerar sna-
rare turistfiske- och sportfiskenäringarna och
dessa näringar omfattas inte av EU:s gemen-
samma fiskeripolitik.

Myt 3. Fiskeriverket har för rigida tolkning-
ar av reglerna. – Ja, vi är ju svenskar, som har
en tendens att vilja vara duktiga och göra som
det står i reglerna. Vi bör kanske bli lite mju-
kare i våra tolkningar.

Myt 4. Stödet snedvrider konkurrensen. –
Vi lever i dag med EU och dess subventions-
politik, och får därmed anpassa oss och göra
det bästa möjliga av dagens situation.
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socialfonden. Det finns även ett eget program
för fiskerinäringen utanför Mål 1, som admi-
nistreras av Fiskeriverket tillsammans med
länsstyrelserna. – Syftet med strukturstödet
till fiskerinäringen är att uppnå balans mellan
fiskeresurser och att bidra till bildandet av
livskraftiga företag inom fiskerinäringen. Vi
vill också bidra till att stärka geografiska om-
råden som är mycket beroende av fiske och
vattenbruk, sade Antonia Sanchez.

Ett exempel på stöd är så kallad anpass-
ning av fiskeansträngningen, i praktiken stöd
till skrotning av fiskebåtar. Ett annat exempel
är förnyelse och modernisering av fiskeflot-
tan. – Det är den mest kritiserade typen av
stöd.

Andra exempel på typer av stöd är skydd
av akvatiska miljöer, samt stöd till utrustning
i hamnar, samt till anläggningar för beredning
och vattenbruk. Fiskeriverket är fondansvarig
och utbetalande myndighet för stödet till
fiskerinäringen.

Dålig efterfrågan på pengar
Det finns 50,5 miljoner för Mål 1 – Norra Norr-
land och 49,5 miljoner för Mål 1 – Södra
skogslänsregionen. För övriga landet finns
över 500 miljoner kronor. – Tyvärr är det gan-
ska dålig efterfrågan på dessa pengar, konsta-
terade Antonia Sanchez. Detta är en stor ut-
maning, och vi inser att vi måste göra stora
insatser för att få fart på verksamheten.

De stödsatser som gäller för en fysisk in-
vestering utanför Mål 1 är max 15 procent EU-
pengar och 5 procent från Fiskeriverket. Inom
Mål 1 gäller 35+5 procent. Offentligt finansie-
rade projekt får max 50 procent från EU utan-
för Mål 1, och 75 procent från EU inom Mål 1.
Resterande del får de offentligt sökande insti-
tutionerna skjuta till själva. Stöd till projekt
utgår alltid i form av bidrag. Däremot stöd till
fysiska investeringar utgår ibland som av-
skrivningslån, det vill säga när stödbeloppet
överstiger 400 000 kronor.

Antonia Sanchez, Fiskeriverket, berättade om olika former av stöd som Fiskeri-
verket administrerar. Hon noterade bland annat att det är dålig efterfrågan på
en del av dessa bidrag.

A. Sanchez
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Exempel på vad man kan få bidrag till inom
insjöfiske är säkerhetshöjande åtgärder, se-
lektivare fiske och livsmedelshygieniska åt-
gärder. Även miljöförbättrande åtgärder kan
få stödpengar. – I princip är åtgärderna prio-
riterade i den ordningen, men eftersom vi har
så dåligt med ansökningar är systemet i prak-
tiken efterfrågestyrt.

Fiskeriverket har delat ut pengar bland
annat till SIK (Inst. för livsmedelsforskning)
för att göra livscykelanalyser inom fisket. Man
har delat ut stöd till utprovning av selektivare
fångstmetoder och för utredningar av miljö-
konsekvenser.

Fiskeriverket har även delat ut stöd till en-
heter inom verket. I de fallen är det alltid
externa granskare som går igenom och be-
dömer ansökningarna. Man kan även få bi-

drag till branschgemensamma åtgärder, som
seminarier (typ KSLA:s), bildning av kompe-
tenscentra eller för att bygga upp nätverk.
Man kan få stöd för att återställa vattencirku-
lation, bygga fiskvägar förbi hinder och skapa
artificiella rev.

En verksamhet som man kanske inte alltid
tänker på att söka för är stöd för avsättnings-
främjande åtgärder. – Jan Boris-Möller skulle
kanske kunna söka för att föreläsa om god
fisk, menade Antonia Sanchez. Men som regel
handlar det om mer kollektiva ansträngning-
ar. Det får inte handla om egna produkter el-
ler om att marknadsföra varumärken eller
varor från ett visst land. Vi gör dock ett un-
dantag för Svensk Fisk, där tillåter vi oss i alla
fall en lite friare tolkning av EU-reglerna!

Ett medel för att uppnå uthålligt fiske i sötvatten
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Diskussion

Karl Olov Öster, GD, Fiskeriverket: Myndig-
heternas uppgift är att bidra till att det finns
rimliga förutsättningar för företag. Och apro-
på krav på reglering; denna har genom åren
ständigt ökat.

Bertil Johansson: Vi behöver mer förädling,
med kollektiva stödåtgärder i botten. Vi i fis-
keribranschen måste ge kunden vad den vill
ha, en lätthanterad produkt. Jag tror på en
stor utveckling inom turismen.

Ingemar Berglund: Fiskevård behöver inriktas
på restaureringen av fiskevatten. Det är vik-

Lennart Nyman noterade inledningsvis att
dagen visat att det finns mycket kunskaper. –
Men vad som är rätt och fel ändrar sig med
tiden.

Lennart Nyman varnade också för att låta
försiktighetsprincipen leda till handlingsför-
lamning. Han noterade även att ”skräpfisk-
vården” är försummad. – En förbättring av
denna skulle kunna lösa många problem.

Lennart Nyman betonade även att vatten-
vård och fiskevård hänger nära samman. Till
sist i sin inledning noterade Lennart Nyman
följande punkter för diskussion:

1. Biologiska frågeställningar
2. Intressegrupper
3. Myndighetsfrågor
4. Utvecklingsbehov

Korta inledningar
Stefan Nyström: Vi måste ha hårdare reglering
och selektivare fiske. Alltså behövs bättre till-
syn för att resurserna ska kunna utnyttjas.

Naturvårdschef  Lennart Nyman, WWF,
ledde diskussionen.

Fiskeriverkets GD Karl Olov Öster menade att myn-
digheterna ska hjälpa företagen att få rimliga förut-
sättningar för sin verksamhet.
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tigt med ökad information och enkla robusta
principer, så att våra vatten kan skötas opti-
malt.

Lars Wiström: Det är svårt att nå ut i Europa,
men vi arbetar via organisationer för att kla-
ra detta. Information behövs även till vatten-
ägarna, för att de ska förstå vilka resurser de
har. Detta är försummat. Fisket är motorn i
mycket av turismen. Många vatten skulle kun-
na utvecklas mycket mer om resurser och
möjligheter gavs.

Lars-Erik Holmberg (redaktör för en Fiske-
tidning) hävdade att dagen visat upp två prin-
ciper för fiskevård: Stefan Nyströms förslag
om i princip fritt fiske med centrala myndig-
heter som bedriver fiskevård, samt förslag
om lokala verksamheter och fiskekortsförsälj-
ning.

Stefan Nyström svarade att det var fel att
påstå att han förespråkade centraliserad för-
valtning.

– Vi arbetar ju till stora delar ideellt själva.
Det du syftar på är enbart kustspöfisket.

Karl Olov Öster menade att det inte hand-
lar om att välja mellan central förvaltning och
lokalt arbete. – Vi behöver båda delarna. Inge-
mar Berglund höll med om att det var svårt
att tänka sig hur vi skulle klarar fiskevården
utan lokala insatser. Hur arbete och ansvar
ska fördelas beror på vilken fråga det är.

Anders Åkerberg, fotograf från Karlsborg, ville
ta Vättern som utgångspunkt för diskussionen.

– Där har man utrotat vissa arter och in-
planterat andra, som vi inte vet hur de påver-
kar. Rödingbeståndet viker. Fisket i Vättern är
rena ”Vilda Västern”. Vad gör vi åt allt detta?

Ingemar Berglund svarade att Vättern verk-
ligen är ett sorgebarn i fråga om fiskevård.
Han bekräftade att inplantering skett för att
kompensera bortfallet av andra. – Vi arbetar
hårt med Vättern i dag. Kanske ska man be-
handla Vättern annorlunda än till exempel
Hjälmaren. Till exempel skulle skyddade om-

råden behövas. Hur fort något kan hända kan
jag inte säga.

Ingemar Berglund slog också fast att det är
viktigt att tillsynen förbättras i Vättern.

Bertil Johansson tillade om Vättern att en
extremt låg fosforhalt i dag leder till en låg
produktion i Vättern. Detta ledde till frågan
om det verkligen är möjligt. Svaret blev att
kvävehalten är hög, vilket leder till att fosforn
genast förbrukas. Kvarvarande halt blir där-
för extremt låg.

Per Erik Larsson undrade vem i panelen som
var ansvarig för den dåliga tillsynen i Vättern.
Han undrade också vad man ska göra åt det-
ta, om det nu beror på dåliga resurser?

Karl Olov Öster svarade att Fiskeriverket ju
blivit lovade mer pengar till nästa år, och att
detta borde kunna ge bättre tillsyn.  – Men jag
kan inte skriva ut någon check in blanco, på-
pekade han.

Stefan Nyström passade på att inflika att
han hoppas på en allmän fiskevårdsavgift när
regeringen lägger sin proposition i november
(för att få mer resurser).

Armin Lindquist tog upp att FN faktiskt gjort
2003 till det internationella sötvattenåret.
Bland annat uppmärksammar man bristen på
bra sötvatten i världen. – Fiske har en myck-
et liten roll i detta, men kanske borde man se
om något finns att göra i detta sammanhang,
menade Armin Lindquist.

En fråga ställdes om Fiskeriverket har för
avsikt att ompröva den så kallade ”Salmon
Action Plan”. Vilka mål har Fiskeriverket för
Kalix och Torne älvar undrade frågaren. – Ni
har för låg målsättning.

Ingemar Berglund svarade att det kunde
stämma att målsättningen var för låg, men att
en utredning pågår som ska bedöma detta.

Staffan Larsson, Fiskeriverket tog upp frågan
om tillgänglighet till vatten. – Det förvånar
mig att vi inte hört mer om detta i dag.

Diskussion
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Bertil Johansson menade att yrkesfiskarna
möter det problemet ofta i dag. – Det finns
många små sjöar som kan fiskas delar av året.
Men vi har problem med vattenägarnas atti-
tyder. Yrkesfiskare betraktas som parasiter.

Lars Wiström konstaterade att det tar lång
tid att ändra förhållanden på landsbygden. –
Jag tycker att det går för sakta, mer informa-
tion är väl enda vägen att gå.

Börje Waldebring, Fiskevattenägarna, höll
med om att det finns negativa attityder på
många håll. – Men även lagstiftningen är dålig
i många fall, den saknar landsbygdsperspek-
tiv, sade Börje Waldebring, som sade att hans
organisation försökte påverka lagstiftningen
till förmån för landsbygdsnäringarna.

Anders Åkerberg frågade om åtgärder för
bevarande av Vätternrödingen. Ingemar Berg-
lund svarade att man bereder frågan inom
Fiskeriverket.

Mårten Åström, Sötvattenlaboratoriet, ville
understödja idén om fredade zoner i Vättern.
Att freda en del av en sjö har visat sig effektivt
i andra fall. Ingemar Berglund svarade att det
redan i dag finns ett område i mitten av Vät-
tern som är helt undantaget från fiske.

Jan-Erik Larsson, kräftodlare, ville se att mer
pengar satsades på forskning. – Vi har många
frågor vi vill ha svar på. Jan-Erik Larsson höll
med om att många är griniga när det gäller att
släppa till sina vatten. – De förstår inte att det
finns pengar att tjäna.

Karl Olov Öster svarade om forskningen att
det alltid finns intresse för mer forskning, men
att han tyckte att mycket forskning ändå pågår.

Henrik Schreiber efterlyste en åtgärdsplan
för Vättern.

Ingemar Berglund konstaterade att man
just ser över situationen där, med rödingen i
fokus.

Hans Ackefors menade att kräftor har stor
betydelse men inte kommit upp så mycket
under dagens konferens. Forskning som tidi-
gare bedrivits på bland annat Gotland har
stoppats av myndigheterna. – I dag finns en
forskargrupp i Lund, som är bra, men det
vore ändå intressant att veta om den tidigare
forskningen kan tas upp igen.

Inger Näslund, WWF, undrade hur man skulle
hindra att fisketurismen blev för stor för att
vara hållbar. Lars Wiström svarade att det
finns riktlinjer för detta, men att han inte såg
några risker för hållbarheten med ökat turist-
fiske.

Inger Näslund frågade också om de som
arbetar med förädling av fiskprodukter fiskar
själva, eller om de köper fisk. Bertil Johans-
son svarade att båda förekommer. Många
fiskar själva, men kompletterar med att köpa
för att jämna ut tillgången.

Thorbjörn Hongslo, Statens Veterinärmedicin-
ska Anstalt, undrade om sportfiskarna har
någon etisk debatt om ”Catch and release”,
och om hur många medlemmar det finns i or-
ganisationen. Stefan Nyström svarade att man
är cirka 70 000 medlemmar, och att man har en
intensiv debatt om ”Catch and release”.

Lennart Nyman noterade att det finns en
rapport från Fiskeriverket som ska bli klar
snart. Han undrade när? – Jobbet pågår, svara-
de Ingemar Berglund. Jag kan inte säga datum.

Börje Waldebring menade att företagsper-
spektivet är nödvändigt för att driva utveck-
lingen vidare. Han menade också att lokal
fiskeförvaltning kan ge fördelar. Han hade
också en fråga till Sportfiskarna. – Kan sport-
fiskarna tänka sig en ny form i stället för det
fria handspöfisket?

Stefan Nyström svarade att Sportfiskarna
alltid är intresserade av förslag som ger bra
fiskevatten och god tillgänglighet.

Diskussion
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