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  REMISSYTTRANDE 

2019-04-25 

 

Ert datum 2019-04-05 

Ert dnr 740-2019          

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till ändring av FIFS 2004:37 avseende Ljungan i Västernorrlands 

län och Ume-/Vindelälven i Västerbottens län 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslagen till föreskriftsförändringar 

avseende Ljungan och Ume-/Vindelälven. 

   

Sveriges Fiskevattenägareförbund avstyrker den del av föreskriftsförslagen för Ljungan 

som avser förbud mot fiske efter öring. 

 

I övrigt har vi mot bakgrund av den rådande akuta situationen för laxen inga invändningar 

mot förslagen. Vår bestämda uppfattning är emellertid att Nedre Ljungans fiskevårds-

områdesförening respektive Ume/Vindelälvens Fiskeråd är fullt medvetna om situationen 

och väl kompetenta att på egen hand hantera ändamålsenliga regler för att säkra upp 

laxbestånden inom ramen för sin lokala förvaltning. Inom Ljungans fredningsområde saknas 

däremot lokal förvaltningsform och här blir det därför extra motsägelsefullt att Havs- och 

vattenmyndigheten inte föreslår några restriktioner för laxfisket. 

 

Motivering  

 

Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening har på eget initiativ fört en dialog med 

länsstyrelsen i Västernorrland som utmynnat i att man bestämt sig för att tills vidare stoppa 

laxfisket i älven. Initiativet ligger helt i linje med den ansvarsfulla förvaltning som 

nuvarande fiskevårdsområdesförening och dess föregångare sedan länge bedrivit i älven. En 

förvaltning som förutom mer långtgående bestämmelser än vad statens föreskrifter 

föreskriver bland annat även har omfattat stora satsningar på biotopförbättringar i Ljungan 

och en väl utbyggd fisketillsynsorganisation. 

 

Ett totalt förbud mot fiske efter öring i statens föreskrifter finns överhuvudtaget inte med i 

det lokalt förankrade förslag som tagits fram i samråd med länsstyrelsen. Här tillämpar 

Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening redan idag ett förbud mot att fiska vild öring 

medan fisket efter odlad och fenklippt havsöring är tillåtet. Beståndet av havsöring är inte 

hotat på samma sätt som laxbeståndet och fiskevårdsområdesföreningen har alltså sedan 

länge en genomtänkt och bra adaptiv förvaltning av öring.  
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Ett lokalt reglerat fiske efter öring är helt nödvändigt för att skapa incitament för en fortsatt 

engagerad och ansvarsfull lokal förvaltning av fisket i nedre Ljungan. Förslaget om ett totalt 

förbud mot öringsfiske skulle om det förverkligas leda till ett mycket stort avbräck av 

fiskekortsintäkter och allvarligt hota existensen av den mycket väl fungerande 

förvaltningsorganisation som under många år har utvecklats inom fiskevårdsområdet. 

 

Fiskevårdsområdesföreningar har enligt vår mening en nyckelroll, både på kort och på lång 

sikt, för att arbetet med att bevara, förvalta och utveckla resursen lax och öring skall bli 

framgångsrikt. Havs- och vattenmyndigheten har tidigare framhållit att myndighetens 

detaljreglering av lax och öring ska vara ytterst sparsam i vattendrag med väl samordnad och 

fungerande lokal förvaltning. Sveriges Fiskevattenägareförbund har sympatiserat med denna 

hållning som ger goda incitament för att aktivera en ansvarfull lokal förvaltning genom 

fiskevårdsområden. Att Havs- och vattenmyndigheten nu tycks frångå denna princip gör oss 

djupt oroade. Det kan på sikt underminera det lokala engagemanget och därmed gå tvärs 

emot grundtankarna i en adaptiv ekosystembaserad fiskförvaltning.   

 

 

Med vänlig hälsning    
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