
 

Mörkö 13/1 2023 

Skrivelse rörande nya rapporteringstider för yrkesfångad fisk i insjöarna. 

Till: Havs- och Vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se 

Från: Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund SIC 

 

Hej,  

Nytt år och nya regler. Vi har i samtal med flera medlemmar fått synpunkter på det nya digitala 

rapporteringssystemet för infångad fisk. Vi har förståelse för att ett nytt system kan uppfattas som 

krångligt men tydligen är systemet så pass knöligt och detaljerat att det närmast uppmuntrar slarv 

och fusk. Systemet förefaller inte intuitivt och användarvänligt utan tycks konstruerat av någon som 

är duktig på programmering men som saknar insikt i användarens situation och kunskap om den 

digitala världen. En fiskare får ändå förväntas vara duktig på att fiska, inte att begripa snåriga 

rapporteringssystem. 

Vidare ställer sig många medlemmar frågande till brådskan i inrapporteringen. Man har 48 timmar på 

sig efter månadsskiftet att rapportera. Det kan förvisso finnas en poäng med den nya snäva tiden i 

havsfisket då det finns olika kvoter att förhålla sig till. Men så är ju inte fallet i sjöarna. Många 

insjöfiskare rapporterar med stöd av den fisk som gått över auktionen senaste månaden. Med ett så 

litet fönster som 48 timmar hinner inte alltid den sista fisken säljas och rapporteras till fiskaren inom 

utsatt tid. Vi har dessutom fiskare som har riktigt dålig uppkoppling under sommaren då mängden 

sommargäster gör att den lokala masten, som är det enda uppkopplingsalternativet, inte klarar att 

hantera rapporteringen till HaV. Fiskarna tvingas då inom 48 timmar ta sig någonstans med bättre 

uppkoppling för att överhuvudtaget kunna rapportera.  Tidigare gällde 14 dagar för inrapportering 

och under de 14 dagarna gör sig fiskarna oftast något ärende till centralorten varvid rapportering kan 

ske i god ordning. 

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund SIC anser att rapporteringssystemet måste göras mer intuitivt 

och begripligt för att HaV skall få så korrekt information som möjligt. Vidare att rapporteringstiden 

utsträcks till tidigare 14 dagar då det knappast finns något praktiskt eller juridiskt syfte för någon att 

hålla tiden så snäv som 48 timmar. Till sist så lämnar det betydande fritidsfiskets rapportering en hel 

del övrigt att önska varför beståndsuppskattningar ändå inte kan göras med utgångspunkt från 

yrkesfiskets rapportering. SIC önskar ett möte med berörda på HaV (och ev SLU) i skiftet februari- 

mars i syfte att få till ett riktigt bra rapporteringssystem.  
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