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Regelverk gällande fisket i Lillfjärden
Kommunstyrelsen beslutar
Att, som ett första steg i visionen om att skapa en naturlig mötesplats för olika
aktiviteter utmed Lillfjärden, besluta att tillåta fiske året om i Lillfjärden under
förutsättning att fisket bedrivs genom "catch and release",
att fiske från båt eller andra flytetyg är förbjudet,
att förbjuda fiske i kanalen mellan Lillfjärdens tröskel och bron vid Hamngatan året
om för att skydda lekvandrande fisk,
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att informera om det nya regelverket
samt placera ut nya informationsskyltar, samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt
utveckling av området runt Lillfjärden.
Sammanfattning
Mark- och exploateringsenheten fick våren 2018 i uppdrag av tekniska nämnden att
se över regelverket för fiske i Lillfjärden för att motsvara de förfrågningar som
inkommer.
Gällande regelverk för fiske i Lillfjärden är otydligt, krångligt och mycket begränsat
både i tid och vilken typ av fiskemetod som får användas.
Lillfjärden är en stadsnära resurs att ta tillvara. Att främja fisket i Lillfjärden ingår i
visionen om att skapa en naturlig mötesplats där flera intressegrupper kan träffas
och utöva aktiviteter som knyter an till det rörliga friluftslivet utmed Lillfjärden.
Det skapar förutsättningar för lokala entreprenörer, främjar besöksnäringen och
allmänhetens intressen.
Kommunens miljöstrateg har nyligen avslutat ett Lonaprojekt som syftade till att
uppmärksamma och lyfta Lillfjärden som resurs både ur ett historiskt och
biologiskt perspektiv genom att placera ut informationsskyltar utefter
strandpromenaden. Fisksamhället i Lillfjärden är rikt till antal, arter och förekomst
av stora individer och bedöms utan tvekan klara viss beskattning. Fågellivet i
Lillfjärden är urbant och anpassat till stadsmiljön med dess liv och rörelse.
Ornitologerna som tillfrågats anser därför inte att de nya fiskereglerna kommer
innebära några större störningar på fågellivet.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Charliene Kiffer Goude (V) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar
bifall till planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-02-26 § 22
Tjänsteutlåtande 2019-02-15
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