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Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Värmland har mottagit en 
hemställan från Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund, samt kompletterande 
information efter Länsstyrelsernas begäran. SIC menar att Länsstyrelserna ska 
förelägga ägarna, alternativt dess insatta förvaltare av enskilt vatten i Vänern för 
att avhjälpa vanhävd av fisket i dessa områden, enligt 29 § Fiskelagen (1993:787).

SIC menar att kunskapen om bestånden är alltför låg och att det leder till att SLU 
lämnar rekommendationer som går på försiktighetsansatsen, vilket i förlängningen 
begränsar tillträdet till fiskresursen. Länsstyrelserna delar bedömningen om att 
dataunderlaget från oberoende provfisken och därmed därav beroende rådgivning 
är bristfällig. Länsstyrelserna ser också att den fiskeriberoende datan som 
insamlas via månadsjournaler från fisket ej går att använda för 
beståndsbedömningar, då dataunderlaget där ej duger till att t ex beräkna fångst 
per ansträngning på ett säkert sätt.

Länsstyrelserna anmodar Havs- och vattenmyndigheten att beställa utökade 
fiskerioberoende provfisken som ska vara av den omfattning att det för såväl de 
kommersiella fiskarterna som signalkräftan i Vänern kan ges annan rådgivning än 
att den huvudsakligen är baserad på försiktighetsansatsen.

Länsstyrelserna bedömer att insamlandet av det fiskeriberoende datat i 
inlandsfisket behöver omdanas i grunden på så vis att det ger säkra uppgifter om 
fångst per fiskeansträngning och att det också verkligen gäller för den redskapstyp 
som faktiskt har använts för fisket, vilket också är en förutsättning för en adaptiv 
förvaltning. Rapporteringen bör således snarast digitaliseras för att innebära en 
inrapportering av genomfört fiske i samband med landning och ej på ett samlat 
sätt efter hela månaden, där man t ex för att göra rapporteringen lätt rapporterar all 
fångst för månaden på samma maska.
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Länsstyrelserna anmodar Havs- och vattenmyndigheten att uppdra åt 
Länsstyrelserna runt Vänern att inducera ett pilotprojekt för digital rapportering 
för allt fritidsfiske och fiske med stöd av enskild rätt i Vänern. Sådan rapportering 
ska då genomföras efter varje fiskeresa för att förbättra dataunderlaget, jämfört 
med att rapportera samlat en gång per år. Det bör då lösas via en enkelt använd 
applikation anpassad för mobila operativsystem. Denna rapportering bör också via 
HaV:s föreskrift göras obligatorisk, då dagens rapportering som sker årligen 
endast är frivillig. Ett förbättrat data från det icke yrkesmässiga fisket behövs som 
input till den samlade fiskeförvaltningen i sjön, då fångsterna i dessa fisken är mer 
än obetydlig.
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