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Redovisning av fisketillsyn Skåne län 2015
återrapportering enligt regleringsbrevet för
länsstyrelserna 2015 punkt 16
Uppdraget
Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn i form av
antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna respektive övrigt
sötvattensområde samt antal informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar av
otillåtet fiske och antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet
och i de stora sjöarna. Redovisningen ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten
senast den 1 februari 2016
Rapportering till Åtgärdsdatabasen
Länsstyrelsen har rapporterat in uppgifter till databasen ”Åtgärder i vatten”.
Fisketillsyn i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne förordnar fisketillsynsmän för enskilt och allmänt vatten.
Utbildning av fisketillsynsmän sker i samarbete med Hallands län. Under 2015 hölls
en utbildning i Hallands län. Totalt utbildades 27 personer, från Skåne 13 st,
Halland 12 st samt en vardera från Blekinge och Västra Götaland.
Länsstyrelsens fisketillsynsmän
För kusttillsyn på allmänt vatten har Länsstyrelsen 19 stycken fisketillsynsmän.
Dessa är indelade i sex stycken arbetsgrupper med en gruppledare i varje grupp.
Alla har hela Skånes kust som sitt arbetesområde. Från och med den 1 januari 2014
har dessa Länsstyrelsen som uppdragsgivare. Länsstyrelsen har för dessa även tecknat
en försäkring ”särskilt personskadeskydd” hos Kammarkollegiet. Tillsynsmännen
ersätts för resor och utlägg. En återrapportering av fisketillsynen från
fisketillsynsmännen lämnas in till länsstyrelsen det är denna redovisning tillsammans
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med redovisning från Havs- och vattenmyndighetens fiskerikontrollanter som
redovisas nedan.
Samarbete fisketillsyn Havs- och vattenmyndigheten – Länsstyrelsen
Länsstyrelsen skrev i augusti 2009 ett avtal med dåvarande Fiskeriverket om
samverkan avseende fisketillsyn. Avtalet innebär att Havs- och vattenmyndighetens
fiskekontrollanter i Simrishamn förordnats som fisketillsynsmän med arbetsområde i
hela Skåne län samt kuststräckan från Skånes länsgräns t o m Nogesund i Blekinge.
Det är en stor vinst i att samutnyttja fiskekontrollanterna även för fisketillsyn då de
dagligen vistas i området längs kusten vid kontroll av yrkesfisket. Jämfört med
Länsstyrelsens fisketillsynmännen är fiskekontrollanterna alltid i tjänst, de
tillsynsmän som har Länsstyrelsen som uppdragsgivare utövar fisketillsyn under sin
fritid, ofta samtidigt som de själva fiskar.
De timmar som redovisas nedan för Havs och vattenmyndighetens fiskekontrollanter
är inplanerade fisketillsynstimmar, därutöver utförs daglig tillsyn vid körning längs
kusten mellan och i hamnar vid kontroller av yrkesfisket. Länsstyrelsen får in många
tips via telefon och e-post som tas om hand av Havs och vattenmyndighetens
kontrollanter och av kustbevakningen.
Antal fisketillsynsmän 2015-12-31
Antal fisketillsynsmän med förordnande i allmänt vatten (havet)
42
Antal fisketillsynsmän med förordnande i sötvattensområden (enskilt vatten)
321
Antal fisketillsynmän med förordnande till kusten mynnande vattendrag
135
Antal fisketillsynsmän anställda av Havs- och vattenmyndigheten (fiskekontrollanter) 9
Antal kvinnor
8
Antal män
339
Totalt antal fisketillsynsmän

347

Informationsinsatser
Länsstyrelsen informerar om regler för fiske i Skåne på den egna hemsidan samt via
den gemensamma informationssidan www.svenska.fiskeregler.se Både
Länsstyrelsens fisketillsynsmän och Havs- och vattenmyndighetens fiskekontrollanter
informerar allmänheten ute i fält. Informationsbroschyrer delas ut i vid olika
evenemang och mässor.
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Länsstyrelsens tillsynsmän med förordnande i allmänt vatten
Antal tillsynstimmar
946
Misstänkta överträdelser tillsägelse
23
Antal anmälningar till polis/kustbevakning
0
Antal beslag
0
Tillsynsmän/fiskerikontrollanter anställda av Havs- och
vattenmyndigheten
Antal separata tillsynstimmar
Antal anmälningar till polis/kustbevakning
Antal beslag

Kerstin Söderlind

350
3
3

