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Göteborg 80-08 15 

til 

av vågenergi som 

Högsko 

av 
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beaktas .. 

av i 

l 

tas till intressen s 

m m .. 

måste ~ven problem 

fi 

med is 

De ur energisynpunkt bästa områdena utgörs av bohuskusten med 

en uppskattad årsmedeleffekt på ca 12 kW/m vågfront, havet 

ost om Gotland ca 6 kW/m samt sträckan Hoburg-Utklippan 7-4 kW/m. 

Området söder om Alands hav har ca 5 kW/m och Kattegatt~ea 

2-3 klym. 

I de aktuella områdena är fisket mest intensivt i Kattegatt 

och Skagerack samt utanför Blekingekusten. Fiskerinäringens 
utövare befarar att vågkraftverk skulle komma att starkt 
begränsa fisket inom vissa områden. 

Sydost om Hoburg finns en korridor för tung sjöfart där 

lokalisering av vågkraftverk därför är olämplig. Småbåts
trafik skulle knappast beröras av vågkraftverk. 

Vågkraftverk kan 

kommer att 

storlek vi 

Got 

i 

s 

finns 

t av 

filtrerar bort. 

att mest 

miljön dels på 

Is 

av 

med viss 

bohuskusten samt ost och om 
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Under 70 senare 

så lade 

aktualiserats. 

En l 

Preliminära bedömningar 

ca 5 TWhel (GR:16). 

energ 

Ett lut om 

ett f l 

s 

huruvida bl a tekniska, ekonomi 

går att lösa .. 

l 

möj 

i 

ikäl 

liga 

av 

att 

är 

och miljömäss 

3 

jn 

in. 

till 

av 

lem 

Dessutom måste konkret de platser identi som är lämpliga 

för lokalisering av vågkraftverk ffi h t vågklimat och 01 

sen såsom , sj miljö etc .. 

Denna rapport utgör en inledande studie av lokalise 

problemet .. 

2 .. 1 landen 

En bedömning av 
grunda sig på kännedom om 

områden. En uppskattning av 

av av 

Denna metod har 

räckligt lång t s 

1978 s 

ur 

e 

SHEI 

rsom 

vid 

s grund och j 

te 
inom 

en mob . Denna s f 

till ett Gotland. 

vatten-

, Ö 
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runt 

samt is 

Figur 2.1 Väger 

Ens 

som ills 

på vissa platser. 

olika 
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stämmeIsen 

6 : 1 a , i GR: 1 6 ( 1 978) • 

om 

rgi r~nt svenska kusten. 
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har t 

ut , senare även 

,Stora 

(Se GR:29) 

orts 

samma men i ur 

Taes (1971), se avsnitt 62 i GR:16 (1979) 

Tota 1 i llet 40-6 O T~1h/ 

varav 3 15 TWh/ bedöms som möjl att få ut .. 

Som framgår av f har i s mest 

santa områden ost-

en mel tällning medan 

vara mindre santa ur i 

2 .. 2 visar 

tagen 

som funktion av i 

/ 
,/ 
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I är succesivt allt 

i 

som ju 

till 

"2 2 

samt är 

Havsströmmar kan 

. I 

kuster. Gotland 

c a 0,005 m/s medan den i 

Maxhastigheten kan uppgå till 
1 a 2 ro /sek. 

P.lorres. Ler.gd 1'1'1 Q o I!'i !"C S! I <; .... , 
'l.1<J::l!::f'i. I If.ett.~tt 

dock ltf"l.OoOl't nlOtf'i,n9 

2 3 S runt 

6 

utan-

, l 

även 

l 

santa ur i 

1 

s 

c a 0,1 m/s 

(Ha ve t, 1978). 
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nr 1 5 (1 967) , 
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av 2 .. 4 .. 

besvärl 
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varierar 

till c a 1% 
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el 
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st Got 

SMHI, Notiser och 

en sarrunan av 

s 
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.. Inte bara 

utan 
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c a 40% i 
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av 2 .. 1 och 

F 2 4 sinde ng 
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En j lse l 6 .. 6 i GR: 16 (1 978) som ts 

av sjö nr 4,1977 sar 

god överenss lse. 

Ilen att i ofta bl he 

på t ex av i 

2 .. 4 

i al.J.. .... L~J.J.J..I. 

km ut kusten utgörs de 

på land huvudsakligen av kraft 

dyl 

ingar, s l och 

bör lokel så att 

kustmilj undviks. Strandzonen (den l la zonen) 

en 

bort av 

dock ej. 

av 

upp 

11 områden med 

och permanenta 

genom att en s 

.. De minsta och vågorna 
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kan 
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att 1 

ljön 
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Den visuel s av blir 

Om ett 

komma 

eller skulle sl sig och 

finns risk för att kan 

tas liser och vid dimens 

av 

3 .. 1 F 

anspråk finns 

Skagerrak byggdes 

på 3 TWh skulle 

50-100 km be 

I figur 3 .. 1 å 

ta 

en total 

ssa ta i en 

på 

s av denna 

l ej ses som ett 

s utan enbart avsett att en om 

täckningen .. 

Uddeval kommun

på ca 40000 

av 

Samma energimängd 

f 

s 

kunna 

3 .. 1 (svarta 

l 

en 

i .. Den 

omkring 220 GWh 

ca 25 

i 
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som 
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1 3 

i att 

vissa f 

l kan ta om-

av ssa 

Ett boj t ex upp av av bojar. Hel 

kan ssera. 

Om 

skulle kunna bli 

görs till 

. Det är 

än om inte 

1-

ten 

Det 

havs 

näml vara så att sta kons ioner till 

t l sig f 

En utveckling av la s 

vara 

med ett l av 

mindre sjögång .. 

Sedan slutet av 1976 ha~ al f med en längd 

överstigande 15 m - senare 12 m - att 

bok sin f ett 

antal 'rutor om 30 x 30 sjömil vari 

l på redovisning av f t inom s rutor visas 

i f 3.3 väs t och i figur 3.4 jön. 

Den s 

lax i 

3 .. 7 .. 

sa 

tersj 

av ten av si 

1978 s i f 3.5 



I f 3 .. 2 visas 

Korto 

FISKE 

r----.. 
lo- _ _ .....d Botllt"'ttrå, 

0"'1(3: vlhHdO" .. tÖt'lQ5JtO"",""t;O' 

for fl$.ta-

VtkttQO". '#01'tdtUlg.iStrÖ. 

for ch 

\lost .... .,""'. S. Ilv<m $OI"lilulCl redovrsntf'Q 

fer 

3.2 Vikt te fi 

fi utefter 

utefter svenska kusten. 
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MAKRIll .. 

,. .... ,. ,.* •• et II' ~I- tf. .. , ~, 
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:;)v~n~ka. fånl-,'"Ster a.V n~d::U1stlend€' fbke ta~ under t l;l"?'rL 

juli 71-maj 78 i ton hel fiirskvikt enligt 

1 5 

Sill ;:;k~lt"r:J l i l :vt ,kl:' iII '1',)t"8kC[;:k:1r' :!:.'/::f:r:i(t,:l 

O-'5GO 0-100 C-1CO 0-1<:0 ,j-lO 

500-1COO 102-?(; lCO-2':") 1CO-2CO 10-20 

1000-1500 2C()- 3C'J 200-:;CO 2GO-300 2C-3D 

1'500-2000 ,CC-,lOO 3CO-dOO 300-,tCO 50-·tO 

2000- ,100- .100- 4CO- 40-

3 " 3 av f 

il'iicl 

O-SO 

50-100 

100-1'50 

150-200 

200-

i Väs 
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t i östersjön 
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F 3 .. 7 Säsongsvis lning av jön 

Som i och utan 

tydande medan Gotland av något om-

fattning .. 

av olika fiskernetoder 

Tillvägagångs vid av fi 

gur 3,,~ 

vara möj 

s 

Fi i 

stor el över 

verk. 

Fiske .!... 
el dr ä.r 

ej rnöjl Däremot kan fasta ( sil vara 

lämpl 

jl 

fisket ej 
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FLYTTRAL 
Flyttralen används för mölsstangst 
havitlskar som fi)rekommer uppe i det 
fria vattnet. särskilt sill. Trålen dras i 
regel av två batar tillsammans. men 
ko-nstruktioner tor endast c:n båt ir 
också i bruk. 

BOTTE~GAR:"J 
Fast inslängningsredskap vid lång
grunda kuster. Längs en lång nätvägg 
lockas Ilsken in i en nätgard ror alt 
småningom hamna i en ryssja (hom
ma). varur den kan tas. Vanligt redskap 
för fångst av många fiskslag, särskilt 
lax. och il. 

DRIVGARN 
Nätredskap bl.a. för fiske efter lax. 
sill, strömming och makrill. Far driva 
fritt vid eller strax. under havsytan. 
Gamlänkens ena ända fists ibland vid 
fiskebåten. som då driver med gamet. 

3.8 Olika 

och 

re 

19 

BOTTENTRAL 
Bottenlrilar av nera olika typer an
vänds fOr fångst av fiskarter som lever 
vid havsbottnen. t.ex. torsk och platt
fiskar .. t\ven vid västkustens rik· och 
havskräftefiske används dylika tralar. 
vllka alltid dras aven ensam båt. 
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t 

Pi i senternas l till har 

ts i en enkät som uts s r 1978. Av 56 ut 

erhölls svar f 35. 

e 

frihet be 

t var inställningen till 

in 

s. 

I bilaga 1 redovisas enkäten och i bi 

mest fullständiga och intressanta svaren. 

ss med fi intressenterna 

i fiskets röre e 

2 några av 

att 

och även ta upp mer detalj t ex lokali-

I ~igur 3.9 visas 

kuster samt till och 

och 

av sjö 

till hamnar 

land kan komma i konflikt med 

måste nan beakta den merkostand som 

om 

verken .. 

b 

runt 

Got

ssena .. Härvid 

Ä sidan sjöfarten av minskad sj bakom 

s 
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3.3 Militära intressen 

utgör lämpl s ska mål stora 

De 

mot s 

heller 

etc. 

kor.~a att kräva någon 

Riskzoner s rekommer i s 

utan Blekinge och kusten, där ju 

vågkra bör diskuteras. Se f 3.10. 

Rlskom~~de ..,Id sklutfält 

F 3.10 .. Riskzoner skj 

iell 

rrak samt 

liser av 
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3 .. 4 sen 

inte att av tverk, bör 

sjögång. 

3 .. 5 

Till sjöss förekommer vissa vrak etc som l för kul 

turminnesvård. Ett s område finns om Gotland. Någon 

map 

3 .. 6 Lokali till havs 

Om överföringskostnaderna bl 

tänka sig att lokalisera 

ej i l .. 

överkomliga kan man 

långt ute till havs 

igtvis 

ju 

i l vågenergin " Samlokalisering med havs 

vindkraftverk kan bli aktuell. 

tiska mil är 

svenskt 

3.7 Anslutnin~ 11 

Det 

I lmänhec torde 130 

bli aktuell 

(28 Hvl l 

en 

Gotland så att 

s .. En ny 

sj s 

lIt att 

, se 

11 12 nau-

3 " 11 .. 

som mottagare av 

utbyggnad av 

kan " It till 

ä.n l 



Figur 3 .. 11 .. Nordi 

VaUenkraftstation 
Hydro power plant 

2 

... Värmekraftstation 
The,mal power plant 

Transformator-och koPP!. stationer 
Substations 

300-400 kV ledning 
Power lines 

220-250 kV ledning 
- Power lines 

130- %50 kV ledning I .. ndu! 

FIow.r lines 

över det nordiska (GDL, 
ningen i 1978/79) 

et .. 



4 Fortsatta 

av 

1980/81 aven av NE til 

är ännu ej 

att bes av 

mm. 

5 

GR:16 Vågenergi i 

Vågenrgi 79 05;....14 

GR:29 - ett 

ning med vågkraftverk. Examens 

Byström ro fl. Februari 1980. 

Taes R 

Klimatdata , 1971 

Havet. Naturförhållanden och utnyttj 

att 

i 

att vara 

senter 

till 

CTH. 

-7 .. 78,1978 

fiske, 

rs 

Hushållning med mark och vatten/SOU 1971:75 

Fiskets och 

1977-09 5 .. 

Fiskehamn 80 

1978 f 

Fi Isen, 1979-05 1 

SMHI, l ....... " .................. nr 1 5, 1 967 . 

E 1978/79, CDL, 1980 

CDL, 1980 

25 
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LOKALISERING MED TILL FISKE 

Utformad av Lennart 

December 1978 
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Ventil 
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OCH BOHUS YTr:!:.RA!G)E 

Fiskerikons I Lundh, I.:3E 
1 2 512/78 

Postadress 
BOll 309 
451 01 UDDEVAllA 1 

FiEkenäMnden anföra följande er Er skrivelse 
1978-1 8. 

fisket är beroende av stora 
för att ku.11..na bedrivas rationellt. Fisket ut-

märks av stor sk 
till lek- och uppväx 

för en och sanma art varierar 
t. 

er!la 
olika tide!" 

Kustvattnen i Skagerack v ut=ärks av t 
hög produktion av 

för ett stort 
utgör dessutom lek
värdefulla arter 

har den 

av ett stort fiskarter 
med varierande fångstmetoder. 

Fisket utmed kusten efter fiSk, !"äka, 
ökad de internati 

har ökat 

k~~ ta stora vatte~~realer i 
vilka effektivt mer eller ~indre 

i 

av 

vid::akt
elsätt-

A3 

De och under nedsänkta 
fiske. 30vtenfasta kraftverk omöj 

för
botten-

vadfisken och olika fisken med garn. 

Xä-:--:den fö::-utsätter av"!; säke::-netszoner 
kraftverks~.'~~4~1~~'. , vilket tar bort 
t ........ v ...... _ för fiske 

av arna till och 
lats er!la. 

Gatuadres$ Telefon Pos!giro 

Si<an~golon ::1 CS:r.l·14980 



. 1 .. 

/ 
I 

Vid 

kOII!l.lla .. 

av bo 
bes 

2 

kraftverk och 

s:r:er a~t upp-

, som redovisats vid rl: av L:ehl11l!l-
förändra inom beyärt o -

CTllr2. ae 
genom Ukl~~."~ter av vattnet 

Hur och d:::-ift av 
ternas beteende genom lliljöfö 1:8-'11 inte nä8:den 
uttala om .. 

De 
som vid en 
värdefulla fiskevatten .. 

I de flesta sker här o av sill, 
torsk, arter av 1!l n .. 

De inre har dessutom reproduktion av ni;rmer och 
krabba. 1~s~sträckan Gö sker reproduktion 
av sill .. 

I de norra kustvattnen är de huvuds repro dukt i ons OI:l-

för nordhavsrä!<:a 

erial saknas för nä ryar a...'1 d e för en mer detalje
rad redovi av tvärde och ande av olika 

tområden .. 

för vardera 
e 

l~ämnden anser 

utredarna 
fiskets c 

Ur fis};:ets 
unders 
dess miljö 

utre~ .......... o'" 

en 
te typer av fisken .. 

all-

och 
i det 

och 
ii och 

j ä..-nsi de s r:e d 

Beslut i de ärende har fattats aV ledamöterna. i fiske-
nämnden Arvid Bolmstrand, ordföra~de, och Rune Johnsson, 
Kristian Pedersen, Torsten Torstensson, 3ertil Abrah~sson .. 

Före aY~de har varit fiske 

/ C L ,'"-

, Arvid trand 

ent 

! 
. I 

I II '.\ 
" \' '~"--_\ ._--

e Lundh 
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J 

1 .. Väst 

2. Norr 

3.. Väster P 
- VE:deröboö. 

5.. Väst~r, norr 

6 orden 

1 

fiske ned gar~ ~der hela 
ske) 

3urr~erfiske ffied ~inor höst 

_s1-:e efter räka ~d.er 

Fri ti ske mars november .. 

med 

.. 

efter .b • ... ~ och räka .. 

fri 

ske efter fisk och kräfta 

1l!lder hösten. 

Piske :ced 
I:l Il. 

SLe wed tinor r~t 

fri 

ske e::°"ter fisk och räka. 

efter , iiO::-SL:, bleka. 

ske tid 

f 
i 

J 
I 

:::;:ars novemö21 

! 
j 

I 

f 

/ 



7 efte~ fisk och 

ske ter räke under 

8 Delvis .t:'iske efte.::- Ul:der 
e:r-get SOmIJar och sa=t fisk. 

3ac~:e.fiz}:e e:~e= 

1G:'ilIel", 

Gar~fiEke e~~er torsk, bleka, sill, 

isfiske efter sill, sill. 

ODfa~t~.de fritidsfiske ~ars-novenbeT. 

9.. Väster fisk och kräfta • 

......... ,..., .. ··~ ........ " ... ,_ske 

ske eI~er räka under 

10.. Väster ske efter och 8:'11 .. 

Garmiske eft~r b1e:':.8., :t.akril1 
och 

Sn.urrevadsfiske 

ti mer s 

11 .. Väster Tjörn efter si.ll och 

efter 

fritidsfiske mars november .. 

12 .. ske ef"ter 

ef'ter och 

EU""rrler- och krabbfislte OJ 

fri~idsfiske me~s novenbe=. 

efte:.' fisk, och krfif-:;a.. 

:ted ryssjor .. 

Gar~iske efter rö t-:a .. 

rt1]~ler1isLe ~ed ti~or och g~~ 



FISKENÄMNDEN 
I HALLANDS 

I"\r"",rll,,,"'''''''C: av 

:3 Almer 

Postadreu 

SOll. 191 

19 

A3 

t attr81:tivt fiskevatten för väs 
kustfiskarnae Hallandsfisket är helt inriktat fiske 
i der~a havsdel. 1977 fångades 9,5 milj sill och 1,3 
milj kg de fiskarterna. Fisken är 

är fisket 
De som Ni har fört fram 
skulle kunna innebära vissa fördelar för fisket 
€j av fiskenämnden. Nämnden anser att 
bart skulle vara för hallandsfisket och 

bör ej utplaceras i • 

I detta ärendes handläggning 
ordförande, Åke 
och Olof' S 

på f'i ..;;;;.0 ... - .................. , ... ""' .... ' ...... 

Gafuadress 

Kungsgatan 12 
Teiefon 

035111 83 60 
Postgiro 

68812·7 

delas 
en .... 

< 

~ 
~ 
I 

j 
i 
I 



3-J3 12 :Dnr 52 131- ') 

DISTRIKTET 

K-E 3erntsson, LA 

er Lennart Claeson 
örs 

I enkäten, vågkraftverk - lokalisering med hänsyn till fiske, 
har Ni framlagt material som underlag för bedömning av hur 
eventuella vågkraftverk kan fiske. 

Enkäten är lad i två delar och Ni eft dels 
allm~nna uppgifter om fiske och dels synpunkter på konkreta 
förslag på v~gkraftverk. 

Västra fiskeriintendentsdistriktet omfattar Blekinge, Kris
tianstads, Malmöhus, Hallands samt Göt och Bohus län. 
Distriktet berörs därför i stor utsträckning av de a~~a. 

förslagen .. 

Av utsändningslistan att enkäten sänts till fiske-
nä~nderna i de berörda länen samt fiskets ioner. 
Jag förutsätter därför att Ni er om fisket och 
var det bedrivs från nämnda instanser. 

6 

Det är för närvarande vanskligt att 
omfattning och på vilket sätt ett 

om i vilken 
påverkar fisket .. 

I enkäten nämns nackdelar och fördelar för fisket" 

Som nackdel nämns i första hand att fiskeutövandet hindras 
och Som fördel nämns att ett kraftverk med dess 
konstruktioner skulle dra t l s fisk och bilda skyddade 
uppehlllsplatser. 

.t..llmänt ke.n 

att det finns olika typer av kraftverk. 
fiske som kommer att ske beror i hög 
kraftverk som väljs. 

att e!1 förl av kraftverk utanför 
en k02mer att vara ett hinder för fisket nästan oav-

8Stt vilken typ av kraftverk som anvinds. Självklart ökar 
sos tas i 

Postadress BC$5i<50dress Telefon 
Fade 

403 10GÖTtBORG :;,insoofon 22 031·17632:) 



l;;är det ler inver;::an 
s av kraftverk som är ande i lite~ 

ionen. Det är dock o 
bottnarna ko~mer att ske genoQ 

När det 
iv inverkan 

av kraftverk som ska~l aceras bottnen, an

eller 
ytan, 

".j. sall 

de är på så d 
de aceras på 
kommer att i hösre 

att de ej vatt 
vatten ~ed en del ovan 

inverka ~å de biolo 
och därmed även fis ionen 

kan de ut hinder vid fiskets utövande. 

an 
vatten-

ska förut 
Samtidi 

I (resund och på sydku~ten och även på Bl läns ostk~st 
bedrivs fiske efter vandringsål, bl i som i regel 
sättes från stranden och rakt ut i havet. Dessa redskap kan nå 
långt ut, upp till ett par kilometer. Detta fiske är beroende 
av att ålen vandrar nära kusten. unders har 
visat att ålen vid sin 
fält. Av vet reagerar 

bara avvikelser i ålens vandringsmönster kan p rka 
fisket kan det ej uteslutas att ett kraftverks sydkusten 
eller ostkusten kan påverka bottengarnsfisket efter ino~ 

ett visst område. 

De allmänna synpunkt er som ts bör kunna iceras o.e 
olika föreslagna lägena. avst att kommentera varje l 
då det enli min mening är mycket svårt att göra riktiga 
bedömningar i första hand beroende av att det ej hur 
stor del av de olika områdena som kommer att tas i anspråk. 
Som kan nämnas områdena 3, 7, 27, 29, 34 och 38. 
Hur många kraftverk av typen 1 c skall inom 
tive områden? 

I den mån Y tt synpunkter skulle önskas är jag beredd 
att samråda vid den fortsatta 

/ I 
: ! 

K-E Berntsson 



Postadress 

453 00 l YSEKll 

C ?,T 
stör ~at 

~ elvar etc) o~h 
'bot 

( :lY. dan t ac 

s1-: är en naturt 

\ 
) .. 

cc Lennart Eannerz 

'~ ', .. 
- :rc:er ;..:"""'_". .... 

............ ..;.... - ... .. .. -

f a v::':' s:: 
M' • 

=.:..s:::.e, ~~sr. 

etc. 

ar =~nst osts av 
i ;~la~~cs hav oc~ efter :~orrls.nr::s-

föres 
nagra so~ tas u~p 
eller bör o~forculeras. 

vatten" 
Il 

Gel; l:oczy 

.Telefon 

0523·10458 



Telefoner: 

Expedition •• .• • • . 0455-151 62 
Ombudsman B. Påhlsson . 0455·484 30 

Postgiro 217995-1 

FISKHAM 371 00 

GRUPPEN FÖR VAGE~ERGIFORSKNI\G 

Birger Ludvigson IngenjBrsbyr~ ~B 

4 GÖTEBORG 

FBrbundet har tacksamt beretts tillfälle att ta del av enkät angående 

tänkbara placeringar av vågkraftverk och får med anledning härav fram

f Bra fBIjande: 

FBrbundsstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan ingående vid sitt 

sammanträde den 17 ds. Man konstaterade därvid flertalet av våg

kraftverken, enl. kartblad IV, är placerade antingen på eller i omedel

bar närhet av blekingarnas och skåningarnas viktigaste fiskepla 

Man konstaterade också, att då vågkraftverk genomgående kräver en rätt 

stor yta, kommer de i Hanöbukten att bli till väsentligt hinder för 

fisket. 

Med anledning härav uppdrogs åt undertecknad att till gruppen för våg

energifor~kning framföra att förbundet inte önskar några vågkraftverk 

inom Hanöbuktsområdet. 

Karlskrona den 21 mars 1979 

Med vänlig hälsning 

För SVENSKA SYDKUSTFISKARNAS CENTRALFÖRBUND 

'- . 
Bo Påhlsson 



FI~~[\\\l~nE~ 

l \1.-\ L\I (~HeS 
i 64/75 

AE 

beretts tillfälle att avge i I'lJ.:-

ricerade c.ärmed :Leddela 

Fisket· Malmöhus läns sy~~st bedrivs i huvudsak dels so~ 
ett kustnära företrädesvis fasta 
garn, dels som efter torsk och sill@ 

Ål bedrivs hela kU.sten 
till Falsterbo. som är fästade _ 

eller dubbar som uer i bottnen, 
sträcker från land och 1000-2 000 m ut i havet. Fiske~ 
pågår under tiden cember. Redan i juni 
förberedelserna med utsättningen. 
jämnt fördelade på den aktuella 1:uststräckan. Antalet bo~~en-

st. Det förefaller omöj att 
"placera in" på denna kuststräcka u~an att ris-
kera att komma i konflikt med fiskeintressena. Vissa smärre 
delar av den aktuella kusten är dock 
här kan kanske vissa typer av De 

på Malmöhus rJ.-k-
tiga uppväxtområden för olika 

som bedrives är också 
t ex flatfisk. 

för s~ör
på hösten. Ljus, ljud och 

andra liknande kan 

de. 

bedrivs utanför 
härute kan innebära 

"'A.o..;.J'~S Fiskarförbund har 
karna Malmöhus läns 

om 

form av 
utÖVaIl-

I nuvarande skede och med den information som hittills 
kan fiskenämnden ej 

K-G Ej 
Ordförar-åe " 

,. 

{f. 
C-G Ham'!T\~rl'Lmd 

Om och 
bättre 

PO!itadre~s Telefon 

Celsiui!!,!atan 38 C 
27 

lo 



FISKE~ I BLEKI::\'GE 
Q 

FisY..k E I Svensson, EL 

igt 
t 

tagas 

Pi i l t sysselsätter 
Inräknas antalet sysselsatta inom 

och servicenäringar är ca 1 000 personer 
ro av t s 

/78 

AB 

fiskarena ca 20 000 :notsvarar ca 10 i::J av 

Postadress 

3":"1 00 KARLSKRO~A 

den 

Ett 
vid 

Gatuadrc:ss 

Ronnebvgat:m 46 

sver:ska 

Teielon 

0455/820 ·W 

/ I 



D D 
s I S f LJ D 

för 

Den som gj som förutses bli 

påverkade i om ev är 

tänl att besvara. är t .. ex. av ett fi ske .... 

som behöver as beroende av och typ av 

., Även andra och 

heten ev. ka..'?'l tas 

i kan 

då vara en annan än nu 

s 

sända 

för den 

på 

ras för 

sion tas 

fi 

För 

för 

då. 

inre 

av 

fiskareförbund, som ett sanman

beslutade 

ut

att i likhet med fiskenämnden i 

innan-

ten att nu en som ev. te reserve-

som s nämnts, vid e när 
av ett en diskus-

intressenter av vilka a. den 
är en. kan de 

få en realistisk bed 

.-

Pettersson Trosa, i förbundet) 



._----._-- - ._--
t ~)erna 

~ b jökort .. 

vill .... " ........ , ... 1-. B ______ o \l;:r;:..i'tverken ir.or: f~rler!er 

sore ~ro.utmärktR med eller ~nQ::"Ci e~er so:n Jiiro 

u"tmärk't .. -med Att kort 

är ju n&stan o~öj1 ~tt utfcr~ korakt. 

att till eller 

inom de om kär..ner till 

ter på kortet ~ad två leder till 

s;;;..u:t t!'e väst om Landsort, o~t C~ Landsort ~r en 

stranden, en rryket cr.v:~nd !k~ret och Gunnal'ser.ii.rna. till Torö 

i nordväot r.aat Nynäshamn i 

Ost ~m Gunnarstenarr~ är stor 

om Utö äre 

Nerr om Ornö 

est om syjir vi .. "'lma 

kc!"tet !I.2n 

J mm no~ ha 71 

Arbetet att leta fram ju 

att v&.tten, t 

teckn;lT 



Landet är indelat i sju fiskeriintendentsdistrikt. Från den 1 juli 1977 
gäller en ny som framgår av kartan här intill. 

Fiskeriintendenten ska inom distriktet fiskeribiologiska 
frågor av kvalificerad art. Det åligger fiskeriintendenten aH 
O göra undersökningar av och beskrivningar över fiskevatten 
O samverka med fiskenämndema sam t lämna råd och Anvisningar till 

dem rörande fiskeribiologiska frågor 
O i samarbete med länsstyrelsen och fiskenämndema söka motverka 

vattenföroreningar och andra för fisket skadliga ingrepp i fiskevatten 
O följa fiskets utveckling i sjöar och vattendrag som berörs av vatten-

byggnadsföretag . 
O på begäran kunna anlitas som av domstolar och 

andra myndigheter. 

FISKERIINTENDENTER 

Adresser: 

F iskeriintenden ten 

i övre norra distriktet 
Skeppsbrogatan 10 
95135 LULEA 
Tel. 0920/20040 

i nedre norra distriktet 
Stora Torget 3 
87100 HÄRNÖSAND 
Tel. 0611/18250 
Se: 

i mellersta distriktet 
Staketgatan 2 
80356 
Tel. 026/18 0090 
.LenVlart ~.!::1mt\n 

i övre södra distriktet 
Oskarsparken l 
70212 
Tel. 019/184540, 
186930 

i nedre södra distriktet 
Fack 
403 10 
Tel. 031/17 63 80 
(Gäller tills vidare) 

i östra distriktet 
Strömgatan 2 
381 00 KALMAR 
Tel. 0480/236 23 
Gvr'\l1aN' S:ellbev:e 

i västra distriktet 
Fack 
403 10 
Tel. 031/17 63 80 
CClKl- &-lie:: /<-.PII"I.I\DI-H:..~"I V'\ 

Fiskenämndema och intendentsorganisationen ingår i statens lokala 
fiskeriadministration. Den lokala administrationen omfattar också 

D statens fiskeriingenjör 

O statens fiskodlingsar.stalt i 

D statens fiskeriförsöksanstalt i Kälame. 

Fiskeriingenjören utarbetar forslag och ritningar till anordningar för 
fiskens framkomst, till fiskdammar och fiskodlingsanstalter samt andra 
vattenbyggnader och inrättningar som sammanhänger med fisket. 

Fack 
42104 
Tel. 031/29 2507 

"Thetis" 
Fack 
421 04 
Tel. 031/ 29 52 90 

Fack 
403 10 
Tel. 031/ 176380 

10241 
Tel. 
SveVl 

Statens USii:otlJjn~~rLSta~t 
81070 
Tel. 026/722 76 

Statens uSI<~entörsö~~ILSGl~t 
84064 
Tel. 0696/40020 



Ärendet hcndle;;ges av 

Postadress 
Box 115 
381 01 KAlMAR 

./. 

LAN 

301/75 

r··io1ander, :Ss 

.AB 

i plen~m 1979-01-31 
det uttala i vad 

har beslutat att som svar på uttala att 
utefter Ka~ar omfattande och är det 

nes 

I 
Rudolf Schmuul .. 

Gatuadress 
Norra Långgatan &12 

av detta 

Tele'cr: 
().'80 • 156 70 \IX 

har 

Postgiro 

68800·3 

i 



INTEN 
aSTRA DISTRI 

Hed an1 

l 9-02 

G Sellerb 

av enkäten i december 1978 

omfattar 
Gotlands l • 

fiskenämnder i distriktet 
om fiskets inom de 

berörda fiskenä0~ders svar. 

Som av fi 
fiske inom fl et 
fullt är fisket (med bottentrål 

Postadress 

Strömgofon :2 
:;~t(i KALMAR 

""7'"' 

och drivlinor). 

an 

Telefon 

\..--' '
.", "-- "I ,~' 

J 

0480· 236 23 

/, 

AB 



Gatuadress 
, • _ ,_ •.•. " .• _ _ ~ 'H 

Nyköping 

verk 

?la::er~t 

2tt 

?ö::, 
Le~nart Claesson 

av sjckort 
med 

nr 105 SaJ.-ce::: 

i detta 
"<4t2.."1 att fis~:et störs i te~=](ie::c.e om:~a::: 

=.::.~: 

O:nråde nr 56 I'!asuda be::-ör i sin norrs. del läne:s 
J... ve':l h2.I' finns d.e t Sr:l2. :'8::: 2-:' t 
-;e!'1~ ut2...'1 G.~t fisl-:et 

o 

I det fall kor~reta ag en frawtida av 
vågl:raftverk inom länet bli::: a.1:tuell ö:::s::a.!" fis1:enä.1l!lde!1 
ta del av såda...T1a pE:. et\; 
Fiskenäwnden kan 
fisket ka'1 påverkas av pl~erade 

P.rendet har av fiskenä.":1nden i I .::s.r 
del tagi t, ordföranden Erik von Eckcr.na"'"L.'1 sa.~t herrar Hau.ri tz 

och Carl med Ea."1s-G'J...~'1a:r' 

Andersson som 

fiskerikonsulent 

Postadress 
Box 334 
611 01 Nyköping 

beslut 

Telefon 
0155-i7800 
växel 

Ib 



51 1971 

Xrendet handlägges av fiskeri

EJ 

Postadress 

ent Torgny Larsson, 

.1 e 

3irger 

""" , .. + 
~n:.:a<J ang lO~':a:ise ned 

Fiskenäwnden behandlar ärendet endast i de avseenden de 
redoyisade fö berör fisl:e inom när:ndens verl:saI:-
hets G, Öst län e)~:l sjön Vättern. 

I enkäten redovisas till av 
verk ino:Ul tre en vid länets kust, beteck:''lade 54, 
55 och 56).. Dessa en er inom vatt en, som 
för närv~rande är jade för 
fiske, tr3.1fisl:e. I enkäten fö::-ekc::,..r:er 
d , son srulDOlikt avser den inre en 
fiske nen so~ i vicsa delar icke är korrekt 
Fiskenä~~den har i bilagD. l redovisat det 
fisket i haY8 
har 

e,., 
• .L 

för trå2.-

.. I.. bil 2 .. 
bedrives hUvudsakligen 

er 

I nn 8.J."1f ö r 
skötar fr o m oktober t o 
fasta fiske ~~der 

beCiör::a i 
en 
sj 
i 

med 
Ded 

tas 

kräva a.."1slut
som skulle :oedföra fiskehinder även 

utar.:.fj::- ds narl·:e::-ade 

Den tänkta 

Ga.tuadress 

Reos!Jgargatan 19 

ena. 

Telefon 

ODi13 el 60 

~aftverken ä::- so= :r~-

Postgiro 

688 es - 1 

Jr-



., 

2 

2-02 5l ;e 

klLYlna e~seras genom fiske i ~i1.dra oDyaden 

Fiskenäcnden har vid sitt saDD~~träde be
slutat uttala, att nE"1i1.den me"d all saYl..nolikhet kOISr.8 

att avs e förslag till ae av 
verk, som skulle ~edföra be 
götlands kust. 

e fiskehinder ~id öster-

I handl en av detta ärer:de tar del "t; fisl:er:2.!f.r .. iens 
ordinarie leda~~ter 3ertil ~ilsson, Carl G ~ilsson, ?ol-
ke Svensson, ~~lger ~rvidsson och Sven rsn 

?öred e har v~rit fiskeri~onsulent Torgny Larsson 

r:2orgr:y on 
7iskerikonsulent 



( 

--
( 

s 

LÄN 

Ärendet hand:ögges av 
197 1 22 s 

fiske ent N Persson AML 

./. 

Postadress 

Sox 246 621 02 VISBY 

Gotlands län 
lokalise 

rsk!1i~g 

örs 

härsed besvara en~äten 
med hänsyn till fiske. 

Det gotl domineras f n av fisken, ~äm-
ligen s och torsk samt laxfiske 
med drivande , krok och garn. Därutöver förekom-
mer ett tivt omfattande kustfiske huvudsakligen in
riktat på krokfiske efter torsk. 

Trålfisket är f n 
bedrives öster om 

med svart sjökort. 

ske som 

arna är hemmahörande i hamnarna Fårösund, Slite, Bot-
valdavik, och Ronehamn. 

sket 
internativ ................ 

Kustfisket efter torsk slutl svenskt 
vatten runt hela ön med det största 
runt Hoburgen, Klintehamn och 

/~/ . ·~·i~·' ... /- , - -/ .. -'." . 
/ ;., t.':/. / - •. ' .. ~ /' 

Nils Persson & 

Fi 

Gotuadress 
L,,,,',,,nH'O 17 

till för ev. 
inte för närvarande 

Teiefon 
0498112222 



KERII 

Postadress 

N N 

KT r"\ r-". -. /' '""" 
:::-:jL.. - i ~ C n~' ~ 1 27 - 7 ~ 

Lennart C 

Kungsportavenyn 31-35 
411 36 

kraftverk 

utredningen har på 
tioner som kommer v 
vågenergikraftverk till .kustområden. 

:'11 fiske: En 

vilka 
ng av Dl ika 

Viss inkonsekvens 

20 

inte helt kunnat undvikas. 7, andra stycke 
att av konvent närhete 
av vågk~ftverken. Längre ner samma 
typer av fasta redskap kan kombineras med 
. , o" . It' ". k ..... ,~d~K' ror TI"" InLe nagon anpassnIng oenover s ,8, en ~ 

de fasta redskapen normalt expositioner för vind och vågor. 
Dessa faktorers inverkan dämpas till följd av vågkraftverken, 
varför 

~-~------~.---~------_.-Däremot ssgynnas g 
bottentrål och rörl 
som utredningen väl dokumenterat. 

utredningen anser vidare, 
för att motivera 

visst område, är av utvunnen 
av den förväntade minskningen av 
nog i fisket en 
stor betydelse i avspärrningssituationer, 
upprätthålla en viss yrkesfiskeverksamhet, praktiskt 
kostnaderna för densamma. Det kompensat som 

tJppfyl 
Il ett 

ta förfånget för fiskerinäringen måste därför vara mycket 
tilltaget, för en 

skall kunna 

Besvarandet 
nämnderna 
yrkesfi 
och med 
förlorad 

Med vänl 
ni n g;: å 
--! ("'t V1--t. c(. 

Lennart , 
I 

t löns kan om en 

Telefon 

026-180090 



UPPSALA LÄN 
2-14 

Ärendet handlögges av 

.1:" 
l. 2. ent G Ivarsson, EG 

e/o 

Postadress 

Box 87, 751 03 UPPSALA 1 

Re:!':!' Claeson 

I ärendet får fiske~ä~D~en sala län an~5~a f61~a~ie. 

Vågkraftverk f6rl till havet utanf6~ den s5d:!'a 30~~e~-
havskusten kOIT~er att avsevärt hindra fisket i område~e 

Som framgår av utlagda linje:!' på sjökortet bedrives fiske 
med trål,inom röd linje och fiske med nät och krok efter 
lax och torsk inom grön l e i 30ttenhavet. 

I Ålands hav ha:!' fisket större omfat 
3öder om Understen. 

först i området 

härtill u r den ~a~a sjötrafiken i området 
mellan Understen och G~undkallen, den i den smalaste 
delen av Ålands hav mycket starka str6msä , som f6r-
svårar fisket .. 

På f·iskenämndens vägnar 

./_~-~:~ ;-;,- l~/ -" /' ;- ._/ 
// /. '/".;. / 1'1' l- ,. .;' /. - ',- .( ". ., I 
-Gösta Ivarsson L 

Fiskerikonsulent 

Gatuadreu 

Dragorbrunnsgaton 3S 

Telefon 

018'1001 00 

POitgiro 

6 SSQ3..6 



F S E A DE 
I 

Fiskerikonsulent G ,3K 

Postadress 

Box 565 

80108 GAVLE 

et 

I 

19 2-26 

13 

411 

rubr ärende .. 

ITled länets 
ta Distrikt-

utanför läns kust bedrivs fn fis}r:e 

vissa tider 

Gatuadress 

N Kung!'gatan 5 

Som av inri"':;ade 
sjökort bedr~vs fi t i sto=t 

kusten.. Då fisket i hu~~dsak bedrivs 
hela t en fi s, även om 

och Storj 

kommer den fiskeverksar~eten 

Telefon 

026 • 18 00 50 



( 

23 

KE INTENDEN 
I NEDRE NORRA DISTRIKTET 1979-02 05 Dnr 53 54 79 
SE , MB 

el e 

Postadress 
871 00 HÄRNÖSAND 

ng 
Civiling. Lennart son 
Birger Ludvigsons Ingenjör AB 
Kungsportsavenyen 31-35 
411 36 

och .t;:: , 
..!..1 kust .. 

H Norberg 
län .. 

'mig till hans 

" Markeringarna på bi sjökorts 
alltså med Norbergs. 

stämmer 

Därutöver vill jag lämna följande sammanfattande synpunkt 

Fisket längs hela länskusten 
fi med redskap O( 

med nät .. Inom 
strö~mingsskötar och med 
skap maj- september, 

till 

, början av 
hela vinterne 

och 
utanför Angerrnanälvens 
tätt; övriga kusten 

iseras av 
or, laxfällor) 

mer .. 

I 
havskust 
med dj 

" ;"0 f 
~ .... 

Gatuadress Telefonväxel 

0611 -18250 



.( 

\1 

I 

LJ\N 

Fiskerikonsulent H Norberg/Kb 1979 Dl 15 6 238/78 

Postadress 

Fack 

./. 

Sil 01 HA.R:-";OSAl'D 

yttrande över enkä 

Civilingenjör Lennart Cleason 
Birger Ludvigson Ingenjörsbyr~ AB 
Kungsportsavenyn 31-35 
411 36 GÖTEBORG 

Fisket inom Västernorrlands kustomr~de bedrivs på det 
sätt och under de tider som finns redovisade nedan och 
på bifogade kartskisser. 

l 

2 Ulvöarna 

3 

4 Hemsön -

5 

6-7 s 

Gatuadress 

i 

Främst den sydvästra delen av det 
markerade omr~det betydelsefullt 
vid strömmingsfiske (nät). 

Norra delen betydelsefullt för 
strömmings- och torskfiske. Det 
förra bedrivs fr~n stranden och 
ut till ca en sjömil. 
Området vid Storgrunden betydelsefullt 
för strömmingsfiske, främst under våren
sommaren .. 

Inom området bedrivs främst strandnära 
fiske efter strömming samt fasta lax-
fi dskap under juni-september. 

Inom området bedrivs i första hand 
strandnära laxfiske med fasta redskap 
under tiden juni-september samt i mindre 
omfattning strömmingsfiske med garn. 
Torskfiske inom området ut till 4-5 
distansminuter från land håller på t 
utvecklas. 

Se område 4 .. 

Angermanlands enda mera betydelsefulla 
område för bottentrålning. En ev lokali-
sering av kraftverk bör förlä till 
området nord ler nordost om Vänta Litet 
grund. 
Bottentopografin inom omr~det Skagsudde
Härnösand medger ytterligt begränsade 
möjligheter till bottentrålning. 

Teiefon Post;iro 

C611 -IS2 68821-S 



8 Brämön 

Allmänna 

2 

Det viktigaste omr ål ske 
på ömming inom l utI 
kraftverk av bojtyp bedöms verka 
hindrande' för nämnda fiske samti gt 
som kabeln i l nd i sämsta 
kommer att hindra l bottentrålning 
mellan kraftverket och fastlandet. 

sket inom länet bedrives i huvudsak som ett randn 
ske e strömming under v en och sommaren samt även 

ett strandnära fiske med fasta redskap efter lax under 
samma tid. I området Skagsudde (nr l) ned till Ulvön (nr 2) 
liksom utanför Lungön - Härnön och nord Brämön samt även 
nordost om Astön håller ett betydande torskfiske på att 
utvecklas. Detta bedr inom ca distansminuter från 
land, ~nder ti t med oppet vatten. 

I de fal förslagen innebär konflikter med fis kan 
altern iva förslag till lokali ngar diskuteras i ett 
senare skede när planerna fått en mera detaljerad utformning. 

På fiskenämndens vägnar 

. / ---, . .., ..... ."" . :-......~-

Norberg 
Fiskerikonsulent 



Postadress 
Box 465, 651 01 Karlstad 1 

19 (j 6 

IvlOB 

Lennart Claeson 

So!!!. svar på erad e~~ät kan följan~e 

ej om 
er att lokalisera Plats som. kan 

vara 1 kan dock fi!1..:!1as i de noråöstra delarna av 
Vä.~anåssjön ocb Dalbosjön, där det s~:ert att fi~~a 

ser som ej berörs av ett 

säkerhet 
med att 

Gotuodreu: 

A enligt Ert 
och -verkar 

Ting1follogotan 10 
Telefon 

054/156900 

fiske o 

ej fisl-:e av 
erat o 

förekommer 

\ 
\ 



[ FISKENÄMNDEN 

I JÖNKÖPINGS LÄN 

Ärendet handlögges av 

fi 
E 

Postadress 

Fi 

I 

frit 
1 har 

O:;:;. en 

Gatuadress 

197 r:: 1 7/70 .J ./ 1,/ 

AB 

411 36 

s fisket i -Vät 

ett ande nätfiske 

som bör 

även ett 
k ytutter och 

som utnyttjas 

i Vä.ttern 

ö 

Hjo 

p 4 

I 4 

endast tar i 

Telefon 

som 

i or 

c 

av 

en a av 



1:a torde en 
hinder fBr fisket 

stor del ino~ ri för 
4) och Eästholillen (I 4) 

jande särskilt 
i Vättern. 

e ut:r1ärkas väl .. 

All utrus e vara 
kommer drift kan skada 

Efter avslutad 
tas bort så att 

id 
hinder 

e all 

Ett i full storlek 
hinder för fisket. Hed 

:Bran.krad, O:r1 
utest fisk-

ku.una 
fisket. 

för fisket 



(' 

, 
'. 

J FISK R 
OMSUDSMANNAEXPEDITIONEN 

Fiskhallsvägen 16-18 
121 73 JOHANNESHOV 

Tel 08/91 5504 
Pg 292987.5 

VAGKRAFTVERK-LOKALI 

Stockholm den 1979-02-13 

Civili.ngenjör Claeson 
Birger Ludvigson Ingenjörsbyrå AB 
Kungsportsavenyen 31-
411 36 GöTEBORG 

HÄNSYN TILL FISKE 

För det förvärvsmässi insjöfiskets del är det i enkäten Vänern och Vättern 
som berörs. Dels efterfrågas allmänna uppgi 
på konkreta förslag till vågkraftverk. 

" 

om fisket och dels synpunkter 

Vi påtalade genom telefonkontakt 1978-12-22 att den bilagda utsändningslistan 
för enkäten borde kompletteras med fiskenämnderna ; Jönköpings- (Vättern) och 
Värmlands (Vänern) län Dessa nämnder har den lokala kännedom som erfordras 
för att närmare precisera fiskeverksamheten. Förbundet hänvisar därför Grup
pen för Vågenergiforskning till dessa beträffande uppgifter i anslutning 
till förvärvsfisket. 

En allmän reflexion kring vågenergiforskningen om utredni i inl 
ningsskeende verkligen behöver rikta blickarna och intresset mot Vänern och 
Vättern? Av handlingarna framgår att uppdraget innebär undersöka förut
sättningarna för Sverige att i framtiden utnyttja vågorna i havet längs våra 
kuster som energikälla. Först borde klarläggas huruvida det finns praktiska 
möjligheter att anlägga vågkraftverk vid kuster och om kan bli 
nomiskt försvarbart att utnyttja vågenergin. Skulle det 
inte är fallet, torde förutsättningarna vara större i Vanern och Vättern. 
Innan vågkraftverk i skalmodell utprovas; nu aktuella sjöar bör man, enligt 
vår uppfattning, heter som kan utvinnas vid 

Om Gruppen för iforskning ändock skulle finna nödvändi 
pilotförsök i ett initialskede kräver vårt förbund att samråd först 
rum beträffande lokalisering o dyl. med företrädare för berörda fiskare och 
fiskenämnd. Det är nämligen i dagens 1 rt att förutsäga huruvida fis 
verksamhet kan komma ras och därmed eventuella konfliktsituationer 
när inte konkreta planer föreli 
SVENSKA INSJöFISKARENAS CENTRALFöRBUND 

1 i uppdrag 
,-





Box 
400 

OmbucJ..smaVl 

(nometn..... 

I 





47 

48 Jens Er son Gal 
450 80 TANL1MSHEDE 0525/230 51 

49 430 92 031/78 OS 80 

50 Lennart son 031/77 51 44 

51 S Ka sson 0304/521 40 



Ombuds;)10 "1 

ss Tel 

PI 1.1.27, 
Jönsson 290 41 044/550 77 

Vi Fi en Plommonvägen 18 
fi Ivar Persson 270 57 KIVIK 0414/701 37 

Box 3039 
sson 272 03 SIHRISHAMN 0414/261 81 

Herr Simri 14 B 
Bo 272 00 S I~RISHAr·N 0414/114 33 

Pi Rör 3 
Hj 272 00 BRk~TEVIK 0414/220 90 

Box 2 
Nilsson 270 51 0414/307 72 

s 
270 20 LÖDERUP 0411/271 69 

0411/150 48 

0411/330 83 

F en Box 21 
Sture Svensson 230 21 - 0410/242 04 

Fi Ö s 255 
son 231 00 TRELLEBORG 

F 24 
son 0410/166 

tens S 73 
Lennart 231 00 TRHLEBORG 0410/166 54 

231 00 TRELLEBORG Q410/302 34 

040/47 15 32 

Fi en 
Lennart Swensson R 040/47 15 84 

Klag Fis E.rni1 Is 12 
fisKareförening :-1art in Larsson 230 43 KLAGS H;'...i"1;:J 040/~6 31 09 

arb 040/46 81 14 



Lonuna 
fiskare 

Hvens 
fis 

Fiskare 

Lennart Larsson 

Herr 
St 

Mattsson 

son 

S 15 
216 11 LIMHAMN 

Pär lev 3 
230 44 VINTRIE 

Fis en Kyrkbacken 
Nils-Erik Nilsson 260 13 S:t lBB 

en "Fram" Bor- Gustav Leijon 
Norra Fi 
hamnsg.5 C 

Råå 
f 

sen 

Fis 
ing Erik Jönsson 

ng 

Lennart Nilsson 

261 61 'll.TI'""d'-rt"'\"f""iI\ 

rna 
261 63 GLUMSLÖV 

263 00 HÖGANÄS 

13 
260 93 TOREKOV 

040/15 12 9~ 

040/15 82 7~ 

040/41 10 63 
046/29 36 61 

04 /723 02 

0418/202 97 

042/26 00 

042/417 12 

0431/631 8a 



Ombuds nlQ VI 

151 62 bD lss:cY) 

ss Tel 

370 46 KRIsrIANO- 045 660 79 
PEL 

2 rje Larsson Box 11 
370 42 T O R HA.!.\1N 0455/510 55 

3 S Wilhelm Ca sson Ryd 
370 43 0455/422 50 

5 Hasslö Ho Brl 43 
370 23 0455/321 71 

9 Karl Julius Jo son N 5 
292 00 KARLS HAJ."1N 0454/116 46 

11 Hörv Mats Hö Hagtornsv 18 
294 00 0456/512 86 

12 Hanö Hanö 
294 00 0456/530 27 

13 Berntsson v 6 
204 0456/521 66 

Karl P son 
Fack 
100 12 STOCKHOLM 08/14 20 20 

Ombudsman Bo påhlsson Kj 
PI 801 
370 30 RÖDE BY 0455/484 30 

sa Kj lertz Ringv 23 
371 00 0455/114 37 



.J 

SOC 
Fi Il en t6 18 
121 73 JOHANNESHOV 
Tel 08/91 99 86 

f 

i 

Om!:; ud,; 1'\11.0 ~'1 

LeiF 

Arne Lundqvist 
e 

930 10 

206604-1) 

107803 9) 

Elis 

di 
Ola 

B 

son 

st 

läns fiskare
förbund 

Fiskerikonsulent Box 565 
Gunnar Skog 801 08 

0920/600 24 

0920/281 60 

0923/290 

0913/410 55 

060/11 40 4 

0611/ 2 7 

0652/160 29 

026/18 00 :; 

kassör 
Hans 

Barka' 
820 67 E;J R 0650/503 33 



Persson 

s 
Sten Larsson 

6tockho läns ordf 
Fiskareförbund Sverre Lindholm 
( 3343 l) 

Pettersson 

Gösta L 

Rustan lund 

son 

ent 
Torgny Larsson 

Herrs 

Fi Nils Mattson 
(pgnr 161344-7) 

~ Henrik Ottosson 
nr 

Karl 

..J Ölands f 
Fiskareförbund Edling Olsson 

sekr 
B er Eriksson 

kassör 
Arne ~1ö r ha::'JTla r 

Tel 

PI 3235 
. 810 6 5 ~.I..'---............... "........ 029 i 3 O l 51 

Box 87 
751 03 UPPSALA 018/10 01 00 

Centra 
810 65 

skär 
'i'orö 
149 00 

Kcrnvägen 17 

0294/104 S4 

0752/314 59 

170 15 STENHrlvffi.A. 08/83 53 20 

86 
150 13 TROS':; 

ING 

Harstena 
610 42 GRYT 

Box 435 

0156/122 07 

0155/192 28 

0155/3 30 

011/12 7 

581 04 LINKÖP:C~G 013/13 01 60 

610 24 V1l\EO~NDE:r 0125/200 87' 

0490/146 lO 

Box 63 
593 01 RVIK 0490/1JO - ... I iJ 

llö 
383 00 0499/420 23 

11sv 6 
S72 02 OSKJlRSH;.}1L1 0491/117 8:: 

s 
380 23 HALLTORP 04aO/~OO ..) : 

Bläsinge 
380 60 O~35/321 j -

...) .:. 

1'orsgatan .s 
3aO 70 ,..., f\ 0435/111 - r 

Dv i O 



'\.. 
1 

s 

Box 10 
Gunnar 620 KATTHAM-

Il 16 
73 JOHk.'JNESHOV 

Tel 08/91 55 04 

ning 

Roxens 

i 

ren-& 
Fis}'\.~vti s 

0498/521 37 

Persson 

Kor 2 
621 00 VISBY 0498/122 22 

Om b ucls; rt\CU-1 

Ulf VI'de/t) 

Verner 

I ström 

lund 

Kaj sson. 

Nils Nilsson 

L O 

Lars Henne1 in 

TUN 0510/802 55 

son 8 
544 00 HJO 

son Valön 
732 00 

Tidö, Lindö 
725 90 

Impe1v 16 
951 00 

Vresse1 
240 35 

Bosjökloster 
243 00 HÖÖR 

l 

050 113 89 . 

O 7/511 

021/520 55 

0920/611 67 

046/630 75 

0413/254 80 

590 61 VPErA KLOSTER 013/600 34 

E 
605 90 NORRKÖPING 011/350 24 

:.!ari 
RKVIX 01S5/711 6C 





Fiskeristyrelsen inrättades år 1948 och är sedan tillkomsten 
lokaliserad till Göteborg. 
Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
angående fiskerinäringen, fritidsfisket och fiskevården. 
<.:k,v""I .. "," är dessutom chefsmyndighet för statens lokala 
fiskeriadministration. 
Fiskeristyrelsen ska beakta såväl yrkesfiskets som fritidsfiskets 
intressen. Det åligger styrelsen att 

O lämna fiskets utövare behövligt bistånd 

O verka för vård av fiskbestånden 

O medverka till förbättring av fångstmetoderna 

O . främja avsättningen av fisk och fiskprodukter 

O följa fiskets undervisnings- och utbildningsfrågor 

O följa fiskeribevakningen 

O bereda internationella ärenden inom fisket 

O utföra praktiska och vetenskapliga undersökningar och 
försök på fiskets område 

O offentliggöra resultaten av undersökningar och försök. 

Fiskeristyrelsen sorterar under jordbruksdepartementet. Den 
leds aven styrelse som utses av regeringen. ÖVerdirektören är 
chef för fiskeristyrelsen. 
Styrelsen består av minst sju ledamöter med överdirektören 
som ordförande. I styrelsen ingår representanter för yrkes
fiske. fritidsfiske, näringsliv, vattenägare och allmänna 

.intressen. I finns också personalföreträdare. 

Fiskeristyrelsen är tre och två labora-
torier. Styrelsen har tre fiskeriundersökningsfartyg. Till 
styrelsen är knuten en forskningsnämnd. 

Administrativa svarar bl a för organisatoriska, allmänt 
administrativa, ekonomiska och juridiska samt rederi
ärenden och infonnation. 

behandlar bl a frågor om internationella ärenden, 
låne- o(;h stödärenden samt ubildning av fiskare och fiske
harnnsärenden. Dessutom svarar byrån för infonnation och 
rådgivning till fiskerinäringen. 

Fiske~/åndsb,vr~ln handhar bl a frågor om fiskevård och miljö
skydd, inklusive kalkning, fritidsfiske och 
Byrån samordnar forsknings- och undersökningsverksarn
heten samt ger råd och anvisningar i fiskeribiologiska frågor. 

Havsfiskelaboratoriet består aven biologisk och en hydra
gråfisk avdelning. Laboratoriet svarar för vetenskapliga under-
sökningar och försök kust- och havsfiskets områden. 

. svarar för vetenskapliga undersök-
ningar och försök på främst sötvattensfiskets områdf' 

FISKERISTYRELSEN 

Adresser: 

Fack 
403 10 
Tel. 031/17 63 80 

453 00 LYSEKIL 
Tel. 0523/104 58 

HavsCiskelaborat oriets 

Fack 
403 10 GÖTEBORG 
Tel. 03 1/17 63 80 

Sö tvattenslaboratorie t 

Är-miY'l 
LiY"Id \:::'11 

170 Il DROTTNINGHOL~1 
Tel. 08/759 0040 

1/ 



Från den l juli 1977 finns det en fiskenämnd i varje län. 

Nämnden i Värmlands län svarar även får hela Vänern och 
nämnd~n i Jönköpings län får hela Vättern. Nämnden i Våst
manlands län svarar även för hela Mälaren och Hjälmaren. 

Fiskenämnden, som består av fem ledamöter, utses av läns
styrelsen. I fiskenämnden kan ingå representanter får yrkes
fiske. fritidsfiske, vattenägare och allmänna intressen. Hos 
fiskenärnnden finns en eller flera fiskerikonsulenter. 

Adresser: 

Box 1030 
171 21 SOLNA l 
Tel. 08/83 53 20 
Sv er-\"" e Lilt\dkollN'l 

vi 1Jp~ifutSC'n 
Box 87 ' 
751 03 UPPSALA l 

~1c::mJ. 
S;dli"~ CIssa" 

län 
Box 175 
381 01 KALMAR 
Tel. 0480/156 70 
!lids MtA."ss.ol''."I-tet1tik O/tt).Q;ovt 

../ fGotLi'n~ I~ le: Melande ..... 

,lC't"' .... ';'n 17 

Tel. 018/10 01 00 Tel. 0498/180 10 
Paul Persson (,vt\Yla.,Y" 6sJerC! Yet-1 
Ge:;,;.a III~scn "Hli, pe1P S5i'11 .. 
i Södermanlands län, i Blekinge län 
Box 334 Ronnebygatan 46 
611 01 NYKöPING 371 00 '~."'\..L.A..1I:'1.A."VJ."'IrL 
Tel. 0155/178 00 . TeL 0455/82040 
OUe "Pe#ey,Sson. C"';5,., _,: .. r>iL'''' 
HDVlS ( .... ",. a.. .... r-,...,,,,l'rSt:Ct1 

i Öste-rgötlands län vi i Kristianstads län 
Box 435 Box 549 
581 04 291 25 

Box 610 
551 02 JöNKÖPING 1 
Tel. 036/11 95 70 

Kronobenzs län 
Fack 
351 00 
Tel. 0470/220 80 

TeL 

i Malmöhus län 
Celsiusgatan 38 C 
212 14 HArI,.L~IV'~1 

040/9345 80 
r,\ ,..\ :::L-\'-{ ~ ....... cI 

'-'.J,·:t . 

i Hallands län 
Box 191 
301 04 HAL\1ST AD 
Tel. 035/11 83 60 
~rCcio e.. r 
(lfe,-"" '/~;' 

Fiskenämnden ska 

o följa fiskets tillstånd och utveckling 

D vidta åtgärder för att främja tlsll:ennarml!t:o 
och fiskevården 

fritidsfisket 

o svara för visst stöd åt fisket sam t för fiskestatistik och 
kursverksamhet fiskets område 

D verka för fiskets utveckling och för god fiskevård 

D lämna råd och upplysningar i fiskefrågor 

D verka för bildande av fiskevårdsområden 

o i samarbete med l"nC'C'~'f ... "'li.,."," och fiskeriintendenten 
söka motverka vattenföroreningar och andra för fisket 
skadliga i fiskevatten. 

i och 
Bohus län 
Box 309 
451 01 UDDEVALLA 1 
Tel. 0522/149 80 
1V\lje L..uV\dh Arv:d gOI""Shn~H{ 
i Älvsborgs län 
Box 147 
46201 
Tel. 0521/120 80 

i län 
Box 224 
53200 SKARA 
Tel. 0511/131 40 

i Vännlands län 
Box 567 
65109 I,".M.I'''''A' 

Tel. 

i 
Fack 
701 01 1 
Te1.019/l190 10 

.i Västmanlands län 
Box 51 
721 04 
Tel. 021/13 72 80 

i län 
Box 
79101 FALUN 
Tel. 023/810 00 

C:;ä11l1~tlOr![JS län 

v äl,ternOllTlands län 

831 01 
Tel. 063/12 45 70 

i Västerbottens län 
Fack 
901 01 1 
Tel. 090/12 57 20 

i Nonbottens län 
Box 216 
951 23 
Tel. 0920/68020 


