
Från: Andersson Henrik C [mailto:Henrik.C.Andersson@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 15 december 2020 10:47
Till: Andersson Henrik C <Henrik.C.Andersson@lansstyrelsen.se>
Ämne: Remiss - ändrade fiskeregler i Stockholms skärgård svar senast 2021-01-20 per epost. Ange 
diarienumret 101-72956-2020 i rubrikraden.

Hej

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

Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2017 varit projektledare för ReFisk. En av målsättningarna med 
projektet var att ta fram ett förslag på reviderade fiskeregler längs ostkusten. Ett sådant förslag 
levererades till Havs- och vattenmyndigheten i december 2019. Det hade tagits fram gemensamt av 
berörda län och där även Havs- och vattenmyndigheten och SLU-aqua, Kustlaboratoriet har deltagit. 

Länsstyrelsen har under framtagandet haft flera samråds,- informationsmöten med Sportfiskarna, 
Sveriges Organiserade Fiskeguider, Östra Svealands fiskevattenägarförbund, Stockholm läns 
fiskareförbund, Fiskefrämjandet Stockholms skärgård samt med många lokala fiskeföreningar, 
samfällighetsföreningar samt enskilda fiskevattenägare.

Havs- och vattenmyndigheten har nu skickat förslaget på remiss och ni bereds tillfälle att yttra er över 
förslaget. Enligt remissen ska de nya reglerna börja gälla från den 1 mars 2021.

Underlaget finns här:

Fiskeregler längs mellersta Östersjön ska uppdateras – du kan tycka till | Länsstyrelsen Stockholm 
(lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen sammanställer de svar som kommer in avseende förslagen gällande Stockholms län och 
svarar Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 februari 2021.

Länsstyrelsen måste ha era svar senast den 2021-01-20

Svara per epost till: stockholm@lansstyrelsen.se
Med kopia till: henrik.c.andersson@lansstyrelsen.se

Ange diarienumret 101-72956-2020 i rubrikraden

Med vänlig hälsning

/Henrik

(Sändlista – se nedan) 

___________________________________________
Henrik C Andersson
Länsfiskekonsulent
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Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för landsbygdsutveckling – fiske
Box 22067
104 22 Stockholm
henrik.c.andersson@lansstyrelsen.se
070-673 06 71

Sändlista:
Vaxholms fiskevårdsområdesförening 
Skärgårdsstiftelsen
Söderöra fiskevårdsområdesförening 
Våmfjärdens fiskevårdsområdesförening
Lidingö kommun
Österåkers Sportfiskeklubb
Täby kommun
Värmdö kommun
Haninge kommun
Södertälje kommun
Österåkers kommun
Stockholms stad
Vaxholms kommun
Norrtälje kommun
Sportfiskarna – Region Mälardalen
Östra Svealands fiskevattenägarförbund
Stockholm läns fiskareförbund
Sveriges organiserade fiskeguider
SIKO
Skeboåns Sportfiske
Stockholms Universitet

Företrädare för fiskevattenägarna i 
Toren, Tomtviken/Uröviken, Prästmaren/Kuggmaren, Kullboviken, Eknöviken, Maren (Bolvik), Örsö-
fladan, Rassa Vikar, Orrön, Håtöviken och Edeboviken
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