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Remissvar på Förslag till skjutfria perioder
i Vättern 2013
Synpunkter
Vätternvårdsförbundet konstaterar att 2013 års förslag på totalt 63 skjutfria dagar är lågt i förhållande till brukligt den senaste tioårsperioden, ca 6
dagar lägre (medel år 2000-10=68 dagar). Det är dessutom bland de lägst
antalet dagar de senaste 25 åren. Detta är ett steg i fel riktning vad gäller
att tillgodose övriga intressen vad gäller fr a buller, friluftsliv och möjligheten till fiske.
Som komplettering föreslår Vätternvårdsförbundet att det faktiska utfallet
av nyttjade dagar i förhållande till tillståndsgivet antal för de olika säkerhetsområdena bör redovisas i remissen. Detta ger troligen en tydligare återkoppling om utvecklingen än antalet skjutfria dagar (även om just skjutfria dagar
ska redovisas/överenskommas). Det kan dock skapa förvirring.

Bakgrund
I Vattenvårdsplanen för Vättern 2006-2012 ingår ett miljömål att allmänhetens tillgänglighet skall öka (God bebyggd miljö, delmål 9) där skjutfria dagar
är en av indikatorerna. Det förefaller som om detta miljömål är svårt att
uppnå med nu gällande utveckling (Fig 1).

Figur 1. Utveckling av antalet skjutfria dagar 1985-2013 (2013 utgörs av förslaget i
remissen).

Det är troligt att det faktiska utfallet beskriver en mer ”rättvis” bild.
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Under främst augusti månad äger ett intensivt kräftfiske rum i Vättern. Allmänheten har enligt regelverket tillträde till Vätterns allmänna vatten under
helger fr o m den andra fredagen i augusti t o m den andra söndagen i september. Under denna tid är det mycket båtar som rör sig på Vättern. I augusti sker även en tät trafik genom Göta kanal. Helgerna under denna period bör därför vara skjutfria.
Kräftfisket är idag grunden för yrkesfisket i Vättern och under en kort period intjänas en stor del av årsinkomsten för yrkesfisket. Det är dessutom en
stor efterfrågan på vätternkräftor varför leverans till konsument är viktig.
Det är därför viktigt att tillträde till fiskeområden (även inom riskområden)
möjliggörs med framförhållning. De ska dock framhållas att informationssystemet (hemsida) fungerat tillfredsställande hittills för rörligheten på sjön
och fisket.
Tillträde till sjön är också väsentligt för den tillsyn av fisket som bedrivs
intensivt under kräftfiskeperioden. Tillsynspersonalen på båt inkl sjöpolis är
betjänt av att kunna röra sig snabbaste vägen på Vättern.

Förslag
Vätternvårdsförbundets förslag är att hela v 31 och v 32 år 2013 är skjutfria, dock lägst de två första helgerna i september för att täcka in allmänhetens kräftfiske (och indirekt tillsynens behov av att röra sig till sjöss) och
turistsäsongen. Då bibehålls även totalantalet dagar över året som motsvaras
av den senaste 10-årsperioden.
Vätternvårdsförbundet undrar dessutom hur synpunkter från friluftslivet
inhämtas? Förslagsvis skulle t ex Götakanalbolaget, Svenska Båtunionen,
segel/hamn/fiske/båtklubbar vara möjliga remissinstanser? Slutligen undrar
undertecknad om det finns en plan med längre framförhållning än ett år och
om prognoser över skjutfriadagar är möjliga att ge? Som tidigare nämns bör
remissunderlaget kompletteras med utfallet av skjutdagar.

Övrigt
För dessa synpunkter svarar Vätternvårdsförbundet. Samverkan har ägt rum
med Anton Halldén, länsfiskekonsulent Jönköpings län, Johnny Norrgård
och Linda Englund, samförvaltning av fisket, Mikael Bergström, Fisketillsynsman på Vättern, samt med Niklas Aronsson, Länsarkitekt, Länsstyrelsen i Jönköping.
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