
 
 
 
 
 
Bolmsö 2022-10-05   Remissen 
    Konsekvensbeskrivning 
    Sändlista   
Till 
havochvatten@havochvatten.se 

 
 
Yttrande över remiss med diarienummer 02969-2022 gällande förändrat uppgiftslämnande samt 

rapporteringsförfarande för yrkesfisket i sötvattensområden. 

 
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) är ett riksförbund som sedan 1897, och i nuvarande namn sedan 
1937, organiserar det svenska yrkesfisket i sötvatten. Förbundet företräder ca 150 medlemsföretagare. Det 
svenska yrkesfisket i sötvatten omfattar ca 13% av värdet av den svenska fiskenäringens landningar. 
 
Vi tackar för att ha givits tillfälle att yttra oss över rubricerade remiss och önskar adressera följande: 
 
Vi har konsulterat våra medlemsföretag och har inte erhållit några menligt negativa synpunkter eller 
invändningar i remissförslaget. Se bilaga. 
 
Vi vill särskilt tacka för att myndighetens personal varit lyhörda avseende önskemål som framförts från 
näringen. Vi tänker särskilt på de detaljer som stödjer oss i det fortsatta certifieringsarbetet. 
 
Tyvärr står det utanför myndighetens beslutskraft att i statistiken kunna få med allt fiske i privata vatten, varför 
statistiken blir något underskattad avseende total fångst i landet. I framtiden kunde detta vara en möjlig 
förkovran för myndigheten. 
 
Av förvaltningsskäl skulle kunskap om fritidsfisket i de stora sjöarna vara av intresse. Då det redan finns system 
som kan användas för detta, vore det positivt om myndigheten undersöker dessa möjligheter. 
 
Vi önskar er lycka till med denna förändring.  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning   Bilaga: Se nedan synpunkter från medlemmar 
Insjöfiskarena 
 
 
 
 
Mats Eriksson    Mats Ingemarsson  
Förbundsordförande        VD    
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Bilaga: Synpunkter från medlemmar 
 
I vissa delar av fiskeområden finns dålig mobiltäckning och avsaknad av fiber. Borde fortsatt finnas möjlighet till 
pappersvariant för dem som av detta skäl ännu inte skaffat smartphone. De yngre har lättare att lösa saken. 
 
Lite kort tid att behöva rapportera inom 2 dagar 
 
Kan vara svårt att räkna gös och gädda om fångsten är stor och vid vanskligt väder. 


