
 
 
 
 
 
Öppet brev till Havs- och vattenmyndigheten 
 
 
TA HELHETSGREPP PÅ LAXFÖRVALTNINGEN! 
 
Snart visas Martins Falklinds nya film ”Den gamle och havet” på SVT. Vi får se hur han 
lyckas landa en Marlin från en kajak.  En viktig del av filmen är historien om bygden, Cabo 
San Lucas i Mexico, där fisken fångades. En bygd som mycket framgångsrikt lagt om från 
att ta upp all fisk som fastnade i yrkesfiskarnas redskap och sälja den, till att bygga upp en 
stor näring kring fisketurism. Det som var en liten by har vuxit enormt och blivit en av 
världens ledande destinationer för sportfiskare. Här hos oss har fisketurism baserad på 
östersjölax också potential att bli en miljardindustri.  
 
Idag sitter Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och grunnar på vad de ska göra med sitt 
förslag till nya svenska trollingregler för lax i Östersjön. Regler, som stipulerar att 
trollingfångade laxar med fettfena skulle återutsättas, var tänkta att börja gälla i juli i år. 
Efter kritik från tunga remissinstanser har införandet av reglerna fördröjts. Sveriges 
Fisketurismföretagare, SeFF, stödde i sitt remissvar i stort HaV:s förslag, utifrån behovet att 
stärka vildlaxen i Östersjön.  SeFF är också positiva till de andra nya reglerna från HaV; stopp 
för yrkesfisket efter blandade bestånd av lax i öppet hav och begränsningar i yrkesfisket med 
laxfällor längs norrlandskusten. Men SeFF hade några viktiga invändningar mot 
trollingförslaget. 
 
En samlad bedömning av samhällsekonomiska konsekvenser saknas i förslaget. Som det är 
utformat riskerar trollingfisketurismen i Sverige att minska kraftigt och mycket av intäkterna 
för hotell, guide- och andra kringtjänster på land flyttas till andra länder.  
 
SeFF påtalade också att uppföljning och resultat av de restriktioner som införts för 
yrkesfisket med fällor utanför vildlaxälvarna är av största vikt. Dessutom fiskar övriga länder i 
Östersjön på blandbestånd i havet. Även med årets svenska restriktioner har tiotusentals 
vildlaxar fångats i havet, i mynningar och i älvarna, och vi vet ännu inte om vi har tillräckligt 
med leklax kvar i älvarna.  
 
Det vi vet idag är att fällfisket snabbt kom upp i sina kvoter och därefter stängdes för fångst 
av lax, men också att många fällor fick ligga kvar för fångst av annan fisk, men fortsatte att ta 
lax. Vi vet också att många älvar har haft starka uppgångar av vildlax och att mycket lax tagits 
upp från dessa älvar. Dessutom vet vi att EU-kommissionen föreslagit att kvoterna ska 
sänkas med 11%, till ett totalt uttag av ca 110 000 laxar i Östersjön under 2013.  
 



Det vi inte vet idag är vad stoppet för svenskt yrkesfiske i havet och de skärpta reglerna för 
fällfisket gett för resultat när det gäller lek i vildlaxälvarna. Vi vet inte hur stora kvoterna 
slutligen blir och inte heller hur andra länder kommer att bedriva och kontrollera sitt fiske i 
Östersjön framöver. 
 
SeFF anser att HaV nu behöver ta ett större grepp om hela laxförvaltningen: 
 

 För det första - utvärdera årets uppgång och lek av vildlax i älvarna och se över hela 
regelverket. Har begränsningarna av fällfisket gett önskar resultat eller behöver de 
skärpas ytterligare? Kan justeringar av de föreslagna trollingreglerna minska 
skadeverkningarna på trollingturismen? Behövs mer begränsningar för spöfisket i 
älvarna? Hur kommer laxfisket bedrivas och kontrolleras i de andra östersjöländerna? 
 

 För det andra är det hög tid att våra lagstiftare, som HaV kan påverka, börjar fundera 
på hur förvaltningen långsiktigt styrs. Idag är målet ”MSY”, Maximum Sustainable 
Yield, i stort allenarådande för förvaltningen av fisket i hela världen. MSY innebär att 
fiskbestånd ska hållas på en nivå för långsiktig optimering av fångst av matfisk. 
Lovvärt för de flesta arter och fiskemetoder i haven; världen behöver mat och många 
arter är överfiskade och ligger långt under MSY-nivåer. Laxen i Östersjön är dock ett 
uppenbart exempel på att MSY-doktrinen inte borde få styra överallt. MSY tar ingen 
hänsyn till det totala samhällsekonomiska värdet av naturresursen. Östersjölaxen är 
tveksam ur hälsoperspektiv som kommersiell matfisk och har ett mycket större värde 
som bas för fisketurism och sportfiske, både i havet och i våra älvar. Vi borde ha 
fångster långt under MSY-nivån. Laxen är också en toppredator och viktig för 
ekosystemet i Östersjön när torskbeståndet är svagt. Mer än 90% av vildlaxen i 
Östersjön kommer från svenska älvar och Sveriges andel av kvoten är bara 25%. Det 
är dags för Sverige att sätta ner foten och ta initiativ för en hållbar förvaltning som 
ger nya jobb inom turism och stöttar Östersjöns ekosystem!   
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0708 705 506 
www.seff.org 
 
 
Om SeFF 
Sveriges Fisketurismföretagare är en branschförening som samlar entreprenörer inom 
sportfisketurism.  Sportfiskaren ska ha ett bra fiske, bra guider och annan kringservice. Detta 
kräver en klok förvaltning med aktiv fiskevård och en ekologisk helhetssyn. SeFF verkar för 
en positiv utveckling av svensk fisketurism genom att utveckla goda relationer till 
myndigheter, näringsliv och andra organisationer samt media.  
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