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Medborgarförslag om gratis fiske/flugfiske i Piteälven
Kommunstyrelsens beslut
Avslå medborgarförslaget om gratis fiske/flugfiske i Piteälven med motiveringen att kostnaden för fiskekort för fiskeintresserade är rimlig och de allra
flesta kan bedriva fiske om intresse finns.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ola Fernberg har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen utreder
möjlighet till gratis fiske/flugfiske i Piteälven, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2013, § 21 att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 2013.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Ärendet
Ola Fernberg har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen utreder
om det går att ordna gratis fiske/flugfiske för kommunmedborgare i Piteälven
förbi samhället på Älvsbyns byamäns samfällighet. Dagskort kostar enligt
förslagsställaren 50 kronor, för två dagar är priset 80 kronor och för tre dygn
120 kronor. Förslagsställaren anser att kostnaden avskräcker fiskare och vill
att kommunen undersöker om det går att ordna gratis fiske.
Fördelen med gratis fiske är enligt förslagsställaren god reklam för Älvsbyns
kommun, friskvård för kommunmedborgare och kanske uppmuntran till de
unga att inspireras till en hobby ute i naturen. Vidare föreslår förslagsställaren
att man kan begränsa det fria fisket till enbart flugfiske.
Det finns många markägare som äger fastigheter ut i vattnet i anslutning till
Älvsbyns tätort. Fiskerätten har reglerats och det är Älvsbyns byamän som
beslutar om hur fisket ska anordnas i deras fiskevatten och som har valt att
erbjuda fiske mot att den som fiskar löser fiskekort. Fiskekort kan köpas på
nätet eller i butiker, bensinstationer och turistanläggningar runt om i Älvsbyns
och Piteå kommuner. Det finns också vissa regler kring fisket för att
förhindra ett för hårt fisketryck.
Miljö- och byggkontorets bedömning
Fiske är ett viktigt och roligt fritidsintresse för många och det är inte fel att

uppmuntra fiske, i synnerhet bland fiskeintresserade ungdomar i samhället.
Men eftersom fiskekort är lättillgängliga och kostnaden för fisket ändå kan
anses ganska rimlig jämfört med många andra angelägna fritidsintressen gör
miljö- och byggkontoret bedömningen att det inte är en kommunal angelägenhet att generellt subventionera fisket i Piteälven. Det finns möjlighet att gå
med i en befintlig fiskeklubb eller själv starta en klubb som i sin tur har
möjlighet att söka kommunalt bidrag för sin verksamhet. Särskilt för ungdomsverksamhet utgår stöd från kommunen, medel som kan användas för att
minska kostnaderna för exempelvis fiskekort om styrelsen för klubben så
beslutar.
Mot bakgrund av detta föreslår miljö- och byggchefen att kommunstyrelsen
beslutar att inte subventionera fisket i Piteälven i anslutning till tätorten samt
att kopia av beslutet tillsändes Älvsbyns byamän för kännedom.
Beslutet skickas till
Namn: Ola Fernberg
E-post: ola.fernberg@gmail.com
Adress: Storgatan 43C 2tr
Kopia till Älvsbyns Byamän
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att
kostnaden för fiskekort för fiskeintresserade är rimlig och de allra flesta kan
bedriva fiske om intresse finns.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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