
 

 

 

Projekt Fasta fiskeredskap- en möjlighet för småskaligt fiske på Gotland” jnr 2016-6577 

Sammanfattning av projektets slutseminarium 25 mars. Bilagor finns på projektbloggen 

fiskmatgotland.wordpress.com  

 

 

 

Hushållningssällskapets projekt Fasta Fiskeredskap- en möjlighet för småskaligt fiske på Gotland hade 

ett avslutande seminarium söndagen den 25 mars på Skansen i Herrvik med ett 30-tal intresserade.  

Riina Noodapera, projektledare på Hushållningssällskapet presenterade upplägget för dagen och 

hälsade gästande talare välkommen. Därefter presenterade hon kort de två projekten som 

Hushållningssällskapet drivit inom fiskesektorn, Fasta fiskeredskap en möjlighet för småskaligt fiske på 

Gotland som avslutas under våren och Produktutveckling- marknadsföring Gotländsk fisk som pågår 

till årsskiftet 2018/19. Aron Hejdström, projektledare för ett större Leaderprojekt inom Säl och Skarv  

Östersjöregionen presenterade studieresan till Österbotten som ingått i projektet Fasta fiskeredskap 

samt en kort översikt av Säl och Skarvprojektet. Stig Pettersson, inhyrd att fördjupa sig i 

problematiken kring arrende av Fiskevatten presenterade sitt material och Rolf Gydemo gjorde 

värdefulla inspel kring fisket runt Gotland.  

 

Projekt Fasta fiskeredskap som nu avslutas har som syfte haft att planera och genomföra en 

studieresa till Finska Österbotten för erfarenhetsutbyte och kunskap om tekniken med fiske med fasta 

redskap, diskutera om det är något för Gotland att satsa på och se på möjligheter till finansiering. 

Vidare skall ett underlag för arrende av fiskevatten för fasta redskap tas fram samt ett avtalsförslag. 

Ett slutseminarium med presentationer för en bredare publik skulle avsluta projektet. Bakgrunden till 

projektet är att Säl och skarvskador på redskap och fisk har givit stora utmaningar att hitta nya grepp 

eller ta tillbaka gamla metoder för kustfisket. 

 



 

Studieresan för att studera metoder och material för kustnära fiske genomfördes i slutet av september 

2017 till Finska Österbotten med hjälp av Kustaktionsgruppen i området. Med på resan var Allan 

Pettersson, Christer Klingvall, Busse Nordin, Kjell Genitz och Aron Hejdström.  

 

På bilden Jessica Sundman, Allan Pettersson, Busse Nordin, Aron Hejdström, Kjell Genitz, Christer 

Klingvall, Ove Kaarto, Marina Nyqvist som behjälpliga på resan. Foto Kustaktionsgruppen. 

Man var runt till olika platser för att studera bland annat industrier för tillverkning av fiskeredskap, där 

man även syr och lagar sådana vid Scandinet i Nykarleby, http://www.scandinet.fi/469.html ett besök 

http://www.scandinet.fi/469.html


på Strandis i Larsmo, http://strandis.fi/ som har både fiskförädling o Krog. En mindre nätverkstad för 

fällor hos Roland Sämskar i Larsmo besöktes som fiskar med olika typer av ryssjor och fällor för sik 

och abborre. Dyneema rep och linor används som är oerhört starkt som sälen inte äter igenom. 

Alternativet är en viss typ av impregnering. I hamnen har man aktiv fiskmottagning och jobbar för en 

levande hamnverksamhet för att få direktförsäljning och mervärde på produkterna. I området ligger 

en meteoritkrater- Söderfjärden som är ett fantastiskt odlingslandskap med betande tranor som 

genererar ersättning för skador. Gott om små fiskebåtar i hamnarna, fiskaffär, försäljning av olika 

röror etc. Björkö Telnfabrik http://www.bjorko.fi/index.php?language=sv besöktes också där man 

spinner telnar, gör nät och tillbehör. Det gäller att hitta rätt material för att minska skadorna från säl 

på redskapen. Ett område består av De Geermorän i vattnet, 

http://www.kvarken.fi/varldsarvet/geologi/moraner/de-geer-moraner/ de områdena är 

uppväxtområden för abborre där skarven äter upp småfisken och 10% av näten försvann varje lägg, 

sälskadeersättningarna hanterades av EU och betalades ut direkt av den lokala förvaltningen. 

Abborrfisket är stort i området. Här har man samarbete mellan olika fiskare, fritidsfiskare och turism 

och man har myndigheterna med sig. På Gotland finns ingen talesperson för fisket idag efter 

nedläggningen av förbundet. En fiskehamn med microbryggeri som producerar Kvarken Smuggler Ale- 

med anknytning till platsen fanns där. http://arijuntunen.blogspot.se/2017/11/kvarken-smuggler-

golden-ale.html  

  
 

 
 

 

 
 

  
 

Foto Aron Hejdström 
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Förutsättningarna lite olika i Finland och Gotland, i Finland är binäringsfisket stort, så det skiljer sig 

från Gotland. I samband med denna punkt diskuterades sälskadestånd och andra stöd inom Fiske och 

Landsbygd som finns hos Länsstyrelsen. Kontakt Kjell Genitz tel 010-223 92 26.  

Rolf Gydemo informerar att allt fiske för avsalu måste ha licens på Gotland. Det finns för närvarande 

33 licenser på Gotland och 27 yrkesfiskare med 56 år i medelålder. Strömming och skarpsill bär hela 

det gotländska fisket idag. Flundra och piggvar gäller att hitta bättre redskap för, id och övrig fisk kan 

öka om man hittar rätt fångstplats och redskap. Fritidsfisket får ej sälja sedan 2014. För att få licens 

måste fisket vara varaktigt, ha ett vinstsyfte, vara näringsverksamhet. Förädling räknas in i detta HAV 

minimikrav är 20 000 kr i infiskning/omsättning. Rådet kan vara att söka fiskelicenser om man vill 

sälja. Det finns personliga licenser för fiske utan fartyg, att man vadar ut nät som kan vara ett 

alternativ. Det kostar inget att söka licens. Kontakt Rolf Gydemo 010-223 92 51. 

Arrende av fiskevatten. En svår och komplicerad fråga. Stig Pettersson som fördjupat sig i frågan hade 

mycket att berätta. Bland annat betonades vikten av att skriva avtal. Det finns arrendeavtal för 

upplåtelse av fiskerätt till yrkesfiske upprättat av Sveriges Fiskevattenägareförbund och Sveriges 

Fiskares Riksförbund i samarbete med Juridiska byrån LRF. Detta bifogas denna rapport. 

Fisket blir ofta bortglömt när man säljer/arrenderar mark. Jordbruksarrende går före upplåtelse av 

fiskevatten som skall göras klart vid en ev. försäljning. Jakt tas ofta upp och regleringen av fisket 

glöms bort i sammanhanget. Det finns samgälligheter/skifteslag idag  där både jakt och fiske ingår. 

40-50% av all jordbruksmark på Gotland är idag arrenderad.  

Användning av fasta redskap gör att det fria fisket inte får kasta tex inom 100 m gränsen. 

Arrendeavtal skrivs på högst 25 år för jord, vanligt är dock 2-5 år, yrkesfiske minst 5 år. Alla avtal bör 

vara skriftliga samt att uppsägning skall göras enligt lag. 

Storskiftet av mark och vatten har pågått sedan 1927-1976. Ofta saknas kartmaterial från 1927. 

Lantmäteriet har gjort vissa insatser med ändringar av samfälligheter så styrelser har rätt att teckna 

avtal ex.vis. Arrende skall alltid betalas i reda pengar som skall stå i avtalet/kontraktet. 

Sjövatten/innanvatten gäller andra regler. Fiskerättsägarna avgör vilka redskap som får användas och 

om fiskekort kan köpas. Utländska medborgare på besök har svårt att veta vad som gäller. Därför 

behövs mer information om detta vid våra fiskevatten i synnerhet fritidsfiskevatten. 

Projekt Säl och Skarv. Aron Hejdström är koordinator för ett gemensamt projekt med olika 

Leaderområden runt Östersjön. Det är en stor ökning av gråsäl och storskarv i området som påverkar 

det småskaliga kustfisket och det finns infekterade konflikter som projektet önskar påverka, alt. 

minimera de negativa konsekvenserna av. Det är ett komplext problem och det finns många 

sanningar. Initiativet kommer från Finland, Kustaktionsgrupperna. Medverkar från Sverige 7 områden 

inkl. Gotland, Tyskland 1 område och Estland 1 område. Samarbete med forskare från Sverige, 

Finland och Estland ger objektivitet och legitimitet för projektet. Finansieringen kommer från EU Havs 

och Fiskerifond. Mål och syfte är att upprätta kontaktkanaler i Östersjöregionen, hantera frågor 

avseende Säl och Skarv, en databank med forskningsstudie, rapporter som underlag för påverkan för 

avskjutning ex. vis samt att genomföra 280 intervjuer, 20 i varje område för att kartlägga upplevd 

påverkan av säl och skarv. https://balticfisheries.com/ utvecklas och samlar Engelskspråkig info om 

projektet. Insamlig av data ska göras och slutredovisning av hela projektet skall göras i slutet av 

2019. 

Det behövs input från oss på Gotland hur materialet ska presenteras. 

Det är viktigt att nå fram till politiker och riksdagsmän med frågan. Det kom många tips på mötet. 

Bland förslagen fanns att fortsätta med säljaktsutbildning för fiskare. Skyddsjakt på säl finns och 

fiskarna behöver mer kunskaper i hur man tar vara på sälen som är en resurs för kustlandskapet. Ett 

sälprojekt i Kvarken gav upphov till en kokbok. 

Mycket snack och lite verkstad tycker fiskarna men hur tacklar vi det praktiskt för att få skyddsjakt på 

skarv och numera häger? 

Många frågor blir det. 

Vi ser fram emot presentationen av detta projekt i slutet av 2019. 

https://balticfisheries.com/


Allan Pettersson har åtagit sig att kolla om det fortfarande går att söka finansiering från Länsstyrelsen 

för investering av fasta fiskeredskap för Herrviksfiskarna. 

 

Flera fiskare på mötet undrade om det blir någon mer studieresa till Österbotten, då vill de gärna åka 

med. 
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