
Yrkesfisket i Halland, vart befinner vi oss?
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1. Sill 1. Havskräfta

2. Torsk 2. Krabbtaska

3. Rödspotta 3. Makrill

4. Vitling 4. Rödspätta

5. Lyrtorsk 5. Slätvar

6. Sandskädda 6. Hummer

7. Skrubba 7. Tunga

8. Kolja 8. Piggvar

9. Gråsej 9. Torsk

10. Bergskädda 10. Fjärsing

1977 2021



• Nidingen 

• Utteros

• Kungsbackafjorden

• Båtafjordens strandängar 

• Balgö inkl Västra Getterön

• Nordvästra Skånes havsområde

Fiskeregleringar i marina skyddade omr



Reglering:

Förbud mot fiske 
med nät, ryssjor 
och landvad

Nidingen



Utteros

Reglering: 

Allt fiske är förbjudet från och med den 1 
oktober till och med den 31 mars med 
undantag för fiske med hummertinor. 

Under övrig del av året är det endast tillåtet 
att fiske med hummertinor och med 
handredskap om fiskemetoden som sådan 
inte kräver båt.



Reglering:
I hela området är allt fiske med nät, ryssjor och 
landvad förbjudet under hela året. 

I det inre området är det från och med den 1 
oktober till och med den 31 mars förbjudet att 
fiske med handredskap. Under övrig del av året 
är det endast tillåtet att fiska med handredskap 
om fiskemetoden som sådan inte kräver 
användning av båt

Kungsbackafjorden



Båtafjorden

Reglering: 

Allt fiske är förbjudet från och med den 1 
oktober till och med den 31 mars, med 
undantag för fiske med hummertinor. Under 
övrig del av året är det endast tillåtet att 
fiska med hummertinor och med 
handredskap om fiskemetoden som sådan 
inte kräver båt.



Reglering:
Allt fiske är förbjudet med undantag för 
fiske med handredskap, burfiske efter 
skaldjur och fiske med pelagisk flyttrål i den 
del av området som ligger utanför baslinjen.

Balgö inkl Getterön



• Nordvästra Skånes havsområde 134 240,8 ha stort 
och sträcker sig från kusten ut till ekonomisk zon

• Nordvästra Skånes havsområde omfattar delvis 
vatten där danskt fiske har tillträde

Nordvästra Skånes havsområde



• Allt fiske med nät, ryssjor och långrev är förbjudet under hela 
året. Det är dock tillåtet att fritidsfiska med sex ryssjor försedda 
med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 
millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje 
fiskhus. Från 1 januari 2022 förbjuds även yrkesmässigt fiske.

• För den del av området där andra länder har möjlighet att fiska 
kommer tidpunkten för ikraftträdande ske i samband med EU-
reglering.

• Fiske med handredskap på grundare vatten än tre meter är inte 
tillåtet under den tid öring är fredad enligt 3 kap. 2 §. Dessa 
regler

• Länsstyrelsen får efter samråd med Havs- och 
vattenmyndigheten och Kustbevakningen medge undantag från 
redskapsförbudet för den som bedriver fiske med stöd av 
fiskelicens om det kan tillåtas utifrån fiskevårdsskäl, och med 
hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för. 
Tillstånd får endast medges om det är förenligt med syftet för det 
skyddade området. Tillståndet får förenas med de villkor som 
behövs för att säkerställa syftet.

• Träder ikraft den 15 oktober 2021.



• Omr 2. Länsstyrelsen får efter samråd med Havs-
och vattenmyndigheten och Kustbevakningen 
medge undantag från redskapsförbudet för den 
som bedriver fiske med stöd av fiskelicens om det 
kan tillåtas utifrån fiskevårdsskäl, och med hänsyn 
till de arter och naturtyper som området pekats 
ut för. Tillstånd får endast medges om det är 
förenligt med syftet för det skyddade området. 
Tillståndet får förenas med de villkor som behövs 
för att säkerställa syftet.

• I området markerat totalt stopp kommer 
bestämmelsen träda i kraft 1 januari 2022 och 
omfattar allt fiske yrkesmässigt och fritidsfiske.
I detta område kommer Länsstyrelsen inte kunna 
medge några undantag från bestämmelserna.

Forts…….



• Ansökan om tillstånd för att få fiska inom Nordvästra Skånes 
havsområde kommer att handläggas av Länsstyrelsen i Skåne 

• Information och blanketter kommer inom kort att läggas ut på 
Länsstyrelsen i Skånes hemsida.

• Tillståndet kommer inledningsvis att vara 1 årigt. Under 2022 kommer 
samrådsprocess inledas för prövning av längre tillstånd.

• Krav på Pingers kommer att krävas på nät med större maska än 68 
mm.

Tillstånd för att få fiska inom området



• Klimatförändringen och dess påverkan på fiskbestånden

• Långsiktig förvaltning

• Föryngring av fiskarekåren

• Beståndsövervakning och biologiskrådgivning

• Havsbaserad vindkraft

• Marint områdesskydd

• Fiskeregleringar

Utmaningar….. 



Tack för uppmärksamheten!


