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Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om fiske

Närpes-Kaskö fiskeområde representerar 12 delägarlag och fiskelag, samt 13 fiskargillen inom
städerna Närpes och Kaskö, med en areal på sammanlagt ca 23500 ha vattenområde.

Närpes-Kaskö fiskeområde har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om fiske och ger
fäljande utlåtande.

Ailmänna synpunkter

1 förslaget till förordning om fiske berörs fiskeomrden direkt, eftersom förordningen berör det prak
tiska fisket. Förslagets paragrafer om fredning av fisk, minimimått, fångstkvoter, bestämmelser kring
nätfiske och storryssja, utmärkning av fiskeredskap, fiskeövervakning och utplantering av fisk inverkar
alla på det framtida fisket. Förslagen i utkastet leder i sin nuvarande form till att oskäligt försvåra fisket,
samt till att vattenägarna inte kan utnyttja sina fiskevatten på ett skäligt sätt. Det kan inte vara riktigt att
skyddet av havsöringen leder till att försvåra och vissa fall omöjliggöra fisket av sik, gös, abborre,
gädda m.fl. fiskarter.
Våra vattenägare är bekymrade över fiertalet förslag i utkastet, och risken är stor att det aktiva fiske
vårdande arbete som i dag bedrivs inom vårt omrde tar slut om förslaget förverkligas utan ändringar.

Fiskevattnen inom de olika byarna inom Närpes-Kaskö fiskeområde är oftast grunda, dessutom finns
inom vissa byar en omfattande skärgård med holmar och skär. Största delen i den inre skärgården har
ett vattendjup som för det mesta inte överstiger tre meter. Därför anser Närpes-Kaskö fiskeområde att
definitionen flytnät biir ett stort probiem, eftersom det oskäligt skulle försvåra fisket inom området.

Förslaget borde i större utsträckning möjliggöra regionala lösningar och inte sträva till enhetliga lös
ningar för hela landet, eftersom fiskeförhållandena varierar stort mellan i olika delar av landet. Cm för
ordningen upplevs som orättvis och ologisk för ett område kan detta leda till att ingen följer reglerna i
förordningen. För fiskeområden blir det i så fail också svårare att motivera delägarlagen och fiskargil
len att utföra fiskevårdande åtgärder.

§ 1. Fredning av fiskar
Fiskeområdet föreslår att man ges möjlighet till undantag från fredning av havsöring med fettfena, och
att man i stället via tex nyttjande- och vårdplanerna kan beskriva hur man säkrar ett livskraftiga örings
bestånd inom fiskeområdet.

§ 2. Tilåtna fångstmått för fisk
Fiskeomrdet föreslår att man för lax i havsområdet inför ett enhetligt minimimått på 50 cm eller 60 cm
för hela landet, eftersom olika regler kan leda till att man uppger en annan fångstplats.

§ 3. NTM—centralens rätt att bestämma om fångstmått
Fiskeområdet föreslär att NTM—centralen skall höra fiskeområdet, delägarlagen och fiskargillen inom
berörda omrde innan beslut tas.



§ 5. Definitioner
Fiskeområdet anser att definitionen av flytnät är förkastlig. 1 de grunda vatten som finns mcm området
biir så gott som alla bottennät, som man fiskar med nära kusten och i inre skärgården flytnät.
Kopplar man dessutom ihop den föreslagna definitionen med förbudet i § 12 att fiska öring i havet med
flytnätredskap har vi ingen möjlighet att fiska havsöring.

§ 6. Mätning av knutavstånd
Fiskeområdet anser försiaget att använda begreppet knutavstånd i stället för maskvidd är positivt och
underlättar för alla, såväl fiskare som övervakare.

§ 7. Utmärkning av fångstredskap, § 8. Sammanlagd Iängd
Fiskeområdet anser förslaget borde ändras och göras enklare.

§ 12. Föreskrifter om nätfiske
Fiskeområdet anser att skrivningarna i denna paragraf borde ändras.
Fiskeförbudet med nät i vattendrag för vandringsflsk borde vara samma tidpunkt som fredningstid för
vandringsfisk.
Försiaget att förbjuda näifiske med garn grövre än 0,20 mm, samt närmare än 50 meter från strand är
oacceptabelt. Med försiaget förbjuder man det mesta nätfisket inom vårt fiskeområde. Cm avsikten är
att skydda havsöringen bör det räcka med fredningstider och kravet att siäppa tilibaka öring som har
fettfena.
Inom Närpes-Kaskö fiskeområde utgör sikfisket med kroknät om vårarna en viktig del av fisket. Vid
sikfiske med kroknät skall ledarmen Iäggas ut från land för att erhålla någon fisk, samt inte heller vara
för klen, eftersom fisken då fastnar i dem. Även övrigt fiske, t.ex. gädda, abborre och gös sker till
största delen av fiske nära strand.

§ 15. Märkning av fisk som ska pianteras ut
Fiskeområdet anser att kravet på fettfenklippning leder till högre kostnader för fiskevården och mins
kar avsevärt antalet utplanterade fiskar. Inom Närpes-Kaskö fiskeområde utplanteras ärligen nyss
k!äckta öring, sikar och lakar. Eftersom man från och med 2019 inte får ta till vara annan öring är fett
fenklippta medför detta, att man inte kan fiska dem när de är fångstbara. Detta leder till att dessa ut
planteringar helt upphör om nyttan biir noll.

Närpes-Kaskö fiskeområde

JaiA
Edvin Nixholm Johan Silfversten
ordförande disponent


