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Angående skrivelse om förankrade stormaskiga uppbojade 
nät 
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har gemensamt tittat på er 

skrivelse och i samråd kommit fram till nedanstående bemötande. 

Länsstyrelserna bedömer att följande reglering kan vara möjlig i det enskilda fallet 

för en begränsad dispensgivning av förankrade stormaskiga uppbojade nät: 

1 Redskapen är förbjudna att använda under perioden från 1 maj till och 

med 30 november (för att bl a undvika huvudsaklig lekvandringsperiod 

för laxen). 

2 Redskapen får inte bojas upp grundare än till 15 m djup på övertelnen 

(för att undvika djupen med en större risk för bifångst av lax (vildlax), 

samtidigt som en fortsatt möjlighet ges till fångst av storgös med 

redskapen). 

3 Fångstrapportering för fiskesäsongen ska årligen inkomma till 

Länsstyrelsen senast den 30 maj. (Vid underlåtenhet att rapportera 

enligt villkor i dispens kommer nyansökan ej att vara möjlig tidigare 

än efter en förfluten efterföljande fiskesäsong. I klartext innebär det att 

en ej genomförd rapportering till den 30 maj 2019 innebär att en ny 

dispens ej kommer att beviljas tidigare än inför den 1 december år 

2020.) 

4 Sökanden ska ha haft och nyttjat dispens för förankrade stormaskiga 

flytnät under senaste fullständiga treårsperiod, 2015-2017. 

5 Sökanden ska i rapporteringen i månadsjournaler till HaV ha en 

dokumenterad gösfångst med redskapstypen förankrade stormaskiga 

flytnät / laxgarn med ett snitt om minst 500 kg per år under ovan 

nämnda treårsperiod. 

6 Utanför Gullspångsälvens fredningsområde tillämpas via 

dispensvillkor ett utökat förbudsområde (se sjökort i bilaga) för 

användningen av dispensgivna uppbojade stormaskiga nät, dvs all 

vattenyta inom nedanstående koordinater är förbjuden för dessa 

redskap året om: 
2018-12-17 
Sida 
2(3) 

WGS 84 (grader, min’) 

NO 59° 08,04’ N 13° 58,30’ E 

NV 59° 08,00’ N 13° 43,40’ E 

SV 58° 53,52’ N 13° 43,40’ E 

SO 58° 53,52’ N 14° 00,73’ E 
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Bilaga. Förbudsområde uppbojade stormaskiga nät, året om. 

 

 

 


