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Remiss avseende Havs- och vattenmyndighetens förslag på 
ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms län har översänt rubricerat ärende till Täby kommun för eventuella 
synpunkter senast 20 januari 2021. 

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) genomför en översyn och revidering av fiskeregler för 
kuststräckor runtom i Sverige. 

För Täbys kommun innebär det att fredningstiden för Hägernäsviken, som redan är fredad 
från fiske fr.o.m. 15 september t.o.m. 31 december för att skydda havsöringen, förlängs och blir 
fredad från fiske fr.o.m. 15 september t.o.m. 15 juni. Detta för att förbättra förutsättningarna 
för vårlekande arter som exempelvis gädda. Förslaget bedöms enbart som positivt då det 
kommer bidra till en förbättrad havsmiljö och på sikt även ett bättre sportfiske, vilket gynnar 
alla.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden har inget att erinra över förslag från Havs- och 
vattenmyndigheten vad gäller ändrade bestämmelser för fiske längs kusten i Östersjön 
och överlämnar tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2021 som sitt yttrande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

HaV genomför en översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runtom i Sverige. För 
att underlätta arbetet med ändrade fiskeregler gällande mellersta ostkusten – från 
Östhammars kommun i norr till Kalmar län i söder – har Länsstyrelsen i Stockholm drivit 
projektet ReFisk sedan 2017. Under åren 2017–2018 genomfördes en omfattande utvärdering 
av befintliga fredningsområden för fisk, som funnits i Stockholms skärgård sedan 2005. 
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Utvärderingen har visat att fredningsområden har positiv inverkan på förekomsten av gädda. 
Länsstyrelsen har därför föreslagit ett relativt stort antal nya fredningsområden i de berörda 
områdena.

För Täby kommun innebär förslaget att fredningstiden för Hägernäsviken, som redan är 
fredad från fiske fr.o.m. 15 september t.o.m. 31 december för att skydda havsöringen, förlängs 
och blir fredad från fiske fr.o.m. 15 september t.o.m. 15 juni. Detta för att förbättra 
förutsättningarna för vårlekande arter som exempelvis gädda. Mängden rovfisk i skärgården 
har minskat markant och eftersom starka rovfiskbestånd gynnar vattenkvaliteten och 
havsmiljön är förslaget enbart positivt.  

Gregor Hackman                                                                                                   
Samhällsutvecklingschef

Bilagor: 
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Se även Fiskeregler längs mellersta Östersjön ska uppdateras – du kan tycka till | 
Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) sidorna 43-44 i Bilaga 1 – Ändringar i befintliga 
fredningsområden.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2020-12-15-fiskeregler-langs-mellersta-ostersjon-ska-uppdateras---du-kan-tycka-till.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2020-12-15-fiskeregler-langs-mellersta-ostersjon-ska-uppdateras---du-kan-tycka-till.html
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