Idag upplever vi att de begränsningar som införts och föreslagits
försvårar eller omintetgör möjligheten till att utöva ett traditionellt
kustnära fiske. Genom att medvetet eller omedvetet bortse från
husbehovsfiskets betydelse i dagens fiskeförvaltning förloras den
grund som våra fisketraditioner utgör.
Husbehovsfisket är i dag av begränsad omfattning men av stor
betydelse för att levandegöra våra fiskelägen och kustsamhällen.
Det är garanten för att bevara kulturarv och tradition längs våra
kuster. Husbehovsfisket är ett begrepp som måste respekteras och
kan inte likställas med sportfiske.
Medlem i föreningen blir du genom att betala
100 kr på bankgiro 170-4592
Kom ihåg att ange namn och adress vid betalning
(medlemsavgift för 2013 är 100 kr)

Gotlands
Husbehovsfiskeförening

För mer information vänligen kontakta:
E-post: info@husbehovsfiskarna.se
www.husbehovsfiskarna.se
Organisations nr. 802472-3028

Sören Tillberg
Lars-Ove Svensson
Allan Pettersson
Pär-Gunnar Werkelin
Gunnar Norrby
Jörgen Carnell

221339, 070 4267978
221760, 070 5829427
073 6100785
070 2223523
34012, 070 2204358
245240, 070 6612845

Husbehovsfisket har ett mångfacetterat värde med avseende på
såväl sociala som kulturella aspekter och är en viktig del av det
levande kustsamhället.
Husbehovsfisket skapar stor livskvalitet och rekreation samtidigt
som dess utövare är viktiga bärare av vårt kulturarv.
Levande kustsamhällen och åretruntlevande fiskelägen är viktiga för
landsbygden och fyller dessutom en viktig funktion för turismen

[baksida]

Husbehovsfiske – Kulturarvet
Att fånga fisk för husbehov har uråldriga traditioner och har haft
stor betydelse för människors möjligheter till försörjning.
Tillgången till fiske för husbehov har varit starkt bidragande för
möjligheten att etablera och bevara samhällsbildningar längs våra
kuster. Det är ingen överdrift att säga att fiske bedrivet för
husbehov är en viktig del av vårt kulturarv.
I viss mån har traditionellt husbehovsfiske bedrivits med stöd av
enskild rätt till fiske, kopplat till ägande eller arrende av mark,
men det har också bedrivits på grundval av hävdvunnen allmän
rätt till fiske för husbehov.

Fiskelägen - husbehovsfiske på Gotland
På Gotland finns nästan 50 strandsocknar. Tillsammans finns där
flera hundra fiskelägen och landningsplatser som nyttjas och
underhålls mestadels av husbehovsfiskare.
De gotländska fiskelägena utgör en mycket viktig kulturmiljö till
vilken många gotlänningar har en djup förankring. Fiskelägena
samlar strandbodar, bryggor, båtar och fiskeredskap som
tillsammans utgör de bruksföremål som används i det kustnära
fisket. Det är denna levande kustfiskemiljö som är viktig att
bevara och stärka.
De pågående initiativen rörande förbud mot nätfiske eller andra
begränsningar som omöjliggör eller försvårar för fisket, kommer
sannolikt att minska intresset för att underhålla våra fiskelägen,
och ett kulturarv riskerar att gå i graven.

Föreningen
Vi är en nystartad ideell förening som avser att organisera
gotländska husbehovsfiskare och värna om husbehovsfiskets
framtid i en förening med en stark och bred förankring på Gotland.
Föreningen skall vara politiskt och religöst obunden.

Ändamålsbeskrivning
Fiske- och biotopvård
Föreningen har som ändamål att främja fiskevård- och biotopvård
genom att skapa förutsättningar för livskraftiga fiskbestånd i
fungerande sötvattenmiljöer runt Gotlands kust. Restaurering av
lek- och uppväxtområden i de gotländska vattendragen för att
vidmakthålla och förbättra den biologiska mångfalden. Förutsatt
att ett förtroendefullt samarbete mellan markägare, myndigheter
och andra intresseorganisationer inom fritidsfisket och yrkesfisket
kan ske.
Ungdomsverksamhet - Kulturarv
Framtiden i husbehovsfisket och dess kulturarv måste säkras
genom ungdomsverksamhet, praktisk fiskekunskap, fiskets
historia, information och tillverkning av traditionella redskap är
några exempel på teman som kommer att ingå i kurser som
föreningen avser att arrangera.
Fiskeetik – Fiskebestämmelser
Information om gällande lagstiftning som berör fritidsfiske samt
att verka som remissinstans i framtida förslag på fiskeregleringar
är områden som ligger inom föreningens ändamål. Vi vill också
understryka vikten av att visa hänsyn till andra fritids och
yrkesfiskare i samband med fiskets bedrivande samt till djur- och
naturmiljön.
Fiskefrågor
Föreningen kommer att bevaka fiskeärenden som berör
husbehovsfiskares intressen, men även landsbygdsutveckling i
kustmiljö, kulturarvet i fiskelägen, kustnära miljö- och
vattenfrågor, fiskelagstiftning är exempel på andra frågor som
ligger inom föreningens intresseområde.

