Förslag till Åbyälvens nedre FVO gällande fiskeregler 2022
Åbyälven har tillsammans med många övriga Östersjöälvar arbetar aktivt med att arrendera fasta fiskeplatser i
havet för att minska fisketrycket på våra vilda fiskbestånd och på många håll så kan man se ett gott resultat av
detta.
För att våra älvar ska uppnå en önskvärd potential med en ökad lax och öringtillgång som alla parter eftersträvar
måste även vi sportfiskare dra vårt strå till stacken. Sportfiskare bör därför returnera fisk i större omfattning än
tidigare. Vi bör bara beskatta en mindre del av ”räntan” samt göra kloka val över vilken fisk vi tar med oss hem
av det totala kapitalet. Här har vi ett stort ansvar för att uppnå Våra mål!
Som ni sett så har de övriga lax och öringsälvarna i närområdet de senaste åren visat på en relativt kraftig ökning
då det gäller uppgång av lekfisk i älvarna, tyvärr så kan man inte se samma resultat i Åbyälven utan i vår älv så är
det vikande antal lekfisk som kommer tillbaka.

Resultaten från elfisken visar även det på en försämrad föryngring av lax i älven.

Då det gäller de 3 åren där de räknades antalet utvandrande smolt från älven så visar det på avsevärt lägre
smoltproduktion jämfört med skattningar från ICES beståndsmodell. (Dannewit J m.fl. Svenska laxbestånd i
Östersjön - statusexploatering och förvaltning SLU.aqua.2020.5.4‐39)
Havs och Vattenmyndigheten önskar dessutom att enskilda Fiskevårdsområden aktivt ska ta ansvar över sina
bestånd och införa sådana begränsningar att bestånden av lax och öring kan stärkas och inte bara bibehållas.
För att vi ska nå dit så är det ett par saker som vi måste se över i dagsläget tex nedan rekomendation.
Rekommendation för älvar i kategori 3 (rött ljus) som Åbyälven tillhör är att fiskerestriktioner kan vara ett sätt
att vända den negativa utvecklingen. Dannewit J m.fl. Svenska laxbestånd i Östersjön - statusexploatering och
förvaltning SLU.aqua.2020.5.4‐39)

Förslag till förändringar och nya bestämmelser inför säsongen 2022
Förslag 1.
Fiske tillåtet på lax, men förbjudet att avliva lax hela säsongen 2022

Motivering
Huvuddelen av den lax som avlivas i Åbyälven fiskas idag upp under försäsongen.
De laxarna som fångas under denna tid är ofta stora och andelen honor är fler än under senare delen av
säsongen, de är dessa fiskar som är extra värdefulla för vår älv.
Utifrån den information som finns gällande minskande antal stigande lekfisk och minskande antal yngel på
uppväxtområdena så är varje lax som får fortsätta sin lekvandring i älven och leka senare under hösten
värdefull.
Förslaget att inför förbud att avliva lax under hela säsongen 2022 är därför en skälig åtgärd under rådande
situation för laxen i Åbyälven.
Denna begränsning kommer även att sända viktiga signaler till sportfiskare, yrkesfisket och allmänheten att
fiskevårdsområdet är ansvarstagande och värnar om sina naturliga bestånd genom rimliga begränsningar och
fångstkvoter.

Bag limit på öring enligt tidigare, baglimit för lax utgår om förslag ovan antas
Öring 2 per säsong får avlivas.
Max en öring per dag

Motivering
Är det rimligt att sportfiskare kan ta upp 1 öring från älven per dag?
Med tanke på det bestånd av öring som vi har i Åbyälven så är nuvarande regeln från HaV inte tillräcklig för att
bibehålla de bestånd som finns i älven.
Många tar sitt ansvar men det räcker tyvärr inte för att stärka öringsbeståndet under den närmaste tiden.
Vi måste därför inom FVO:t fortsätta att reglera uttaget av öring.
En personlig lax eller öringkvot är egentligen ett vanskligt sätt att reglera uttaget ur älven. Det går inte att i
förväg veta hur många fiskare som kommer till älven. Man vet heller inte hur de kommer att lyckas med sitt
fiske och i vilken omfattning sportfiskarna väljer att återutsätta sin fångade fisk. Vi sportfiskare skulle aldrig
acceptera att yrkesfiskarna hade en personlig kvot om vi inte kände till hur många yrkesfiskare som kommer att
fiska.
Faktum är dock att lax och öringsfisket kan vara svårt och det stora flertalet fiskare lyckas inte på långa vägar
fylla sin kvot av fisk. Begränsningen av 2 öringar kommer däremot att fortsätta sända viktiga signaler till
sportfiskare, yrkesfiskare och allmänhet att fiskevårdsområdet är ansvarstagande och värnar om sina naturliga
bestånd genom rimliga fångstkvoter.
Sportfiske är ett fritidsintresse som skall utövas för att det är roligt och stimulerande och att ta med fisk hem vid
något tillfälle är i sin ordning förutsatt att beståndet tål beskattningen. Det är däremot inte i dagsläget rimligt att
motivera ett större uttag än 2 öringar per person och säsong i Åbyälven.

Förslag 2.
Uppdatering av kontrollavgift för brott mot fiskevårdsområdets bestämmelser enligt tabell nedan
Detta med stöd av § 31 i Lag (1981:533) om fiskevårdsområden.
31 § En fiskevårdsområdesförening får ta ut en avgift (kontrollavgift), om någon som har rätt att fiska
inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans
beslut gäller för fisket inom området.
•
•
•
•
•
•

Avlivad lax hela säsongen 2022, Ny avgift 4000:- ( Hela säsongen gäller om förslag 1 antas annars enligt
tidigare Avlivande av lax före 19 juni)
Överträdelse gällande 2 öringar/år, 2200:- (2laxar/år utgår för 2022 om förslag 1 antas)
Avlivning av felkrokad fisk, 1100:Ej inlämnad fångstrapport, 1100:Ej medfört giltigt fiskekort, 300:Fiske efter lax, öring och harr vid vattentemperatur över 18grader enligt FVO:t termometer som
publiceras på hemsidan, 1100:-

Motivering
Då vi har ett antal egna regler som inte går att göra en polisanmäl på så bör vi ta vara på möjlighet att ta ut en
kontrollavgift vid brott mot dessa regler
Om vi inte kan ta ut en kontrollavgift vid brott mot våra regler så är våra egna regler relativt verkningslösa mot
de som inte följer reglerna och de är ju dem som vi kan få problem längre fram om fisken och fisketrycket ökar
efter älven. Bättre att få tillstånd ett bra regelverk med rimliga kontrollavgifter som både lokalbefolkningen och
de tillresta fiskarna har förståelse för.
Funktionen med kontrollavgift är så att när en person ertappas av en tillsynsperson så dokumenterar
tillsynspersonen följande på personen som brutit mot bestämmelserna, namn och personnummer och adress,
datum och klockslag, typ av regelbrott om personen erkänner brottet samt om möjligt information om
utrustning mm.
Denna information lämnas in till styrelsen för beslut om en kontrollavgift skall tas ut och om så är fallet så
skickas ett inbetalningskort ut till personen som brutit mot regelverket.
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