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Överklagan av Länsstyrelsen i Västerbottens beslut om tillstånd att fiska med rörliga 
redskap innanför restriktionsgräns två inom Sävaråns fredningsområde under tiden 
2015-08-15 till 2015-10-15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Med anledning av Havs- och Vattenmyndighetens fortsatt målmedvetna och ambitiösa arbete för att 
rädda och bygga upp landets vilda lax- och öringbestånd så vill Östersjölaxälvar i Samverkan 
överklaga Länsstyrelsen i Västerbottens beslut om tillstånd till fiske i Sävaråns mynningsområde som 
kan påverka förutsättningarna negativt till att nå beståndsmålen i Sävarån. 
 
 
Motivering 
För att på sikt kunna nå de beståndsspecifika målen för varje enskilt bestånd så måste fisket redan nu 
regleras så att inte svaga stammar beskattas. I rapporten från SLU Aqua, ”Stamsammansättning av 
lax i det Svenska kustfisket 2013 & 2014 – genetisk provtagning och analys”, så framgår det tydligt att 
andelen lax från en specifik stam i huvudsak fångas i närheten av respektive älvs mynningsområde. 
I SLU Aqua:s ”Biologisk rådgivning och underlag inför beslut om kustfiskeregler 2014” angående 
öring, står att för Bottenvikens havsöring är läget bekymmersamt. De flesta havsöringsstammar i 
ICES-område 30 och 31 är mycket svaga (ICES 2012) och det finns starka skäl att överväga vilka 
ytterligare skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska exploateringen.  
 
I detta tillstånd utfärdat av Länsstyrelsen i Västerbotten som vi härmed vill överklaga ges tillstånd till 
fiske efter andra arter än lax och öring. Under sensommaren då det allt som oftast är lågt och varmt 
vatten i de mindre skogsälvarna i Västerbotten så uppehåller sig ofta mycket lax och öring i 
kustområdet närmast respektive älvsmynning och väntar på bättre förutsättningar för att gå upp i 
dessa älvar.  Det innebär att både lax och öring riskerar att fastna i de rörliga redskapen under 
perioden för tillståndet. Att då riskera de mindre älvarnas ofta svaga bestånd för en onödig hantering 
av nätfisket med stor dödlighet som följd är inte på något vis försvarbar. Märk väl att tillståndet gäller 
inom restriktionsgräns 2 i Sävaråns fredningsområde. Möjligheten för berörda länsstyrelser att kunna 
ge denna dispens urholkar de positiva effekterna av det arbete som lagts ner för att skapa 
förutsättningar för våra bestånd.  
 
Östersjölaxälvar i Samverkan stödjer Havs – och Vattenmyndighetens målsättning att öka skyddet för 
de svaga bestånden av lax och öring, öka andelen odlad fisk i fångsterna och öka möjligheten att 
successivt nå de mål för bestånden som anges inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) och 
HELCOM. Tillika genomförandet av miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt Ett 
rikt växt och djurliv. 
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