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REMISSYTTRANDE 

2020-08-12 

 

Ert datum  2020-07-10          

Ert dnr 2296-2020 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om fiskereglering 

i berörda marina skyddade områden. 

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund avstyrker förslaget om att ett fredningsområde (fiskefritt 

område) inrättas i skärgårdsområdet kring Långvind i Gävleborgs län. Förslaget innebär i 

praktiken en konfiskering av den enskilda fiskerätten på berörda fastigheter. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker däremot att ett fredningsområde inrättas i 

Bonden, Västerbottens län, och har inga invändningar rörande ett presumtivt fiskefritt område 

vid Finngrunden i Gävleborgs län. Vi har inte heller några specifika invändningar mot 

förslaget om AIS-krav vid siklöjetrålning. 

 

Långvind 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att ett fredningsområde inrättas i skärgårdsområdet 

kring Långvind i Gävleborgs län där allt fiske ska vara förbjudet.   

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund avstyrker förslaget. 

 

Motivering 

 

Berört vattenområde är till stor del i enskild ägo. Förslaget innebär i praktiken en total 

inskränkning, eller konfiskering, av den enskilda fiskerätten på berörda fastigheter då allt fiske 

enligt förslaget ska vara förbjudet. Även om fisket med rörliga redskap är tillåtet för 

allmänheten på kuststräckan bedriver alltid ägare till fiskerättsbärande fastigheter sitt fiske 

med stöd av den enskilda fiskerätten. Högst anmärkningsvärt är det därför också att 

konsekvensutredningen helt saknar beskrivningar av hur fisket med stöd av enskild rätt 

påverkas av förslaget och huruvida samråd har hållits med berörda fiskerättsägare vid 

beredning av förslaget. Den enskilda fiskerätten är i grunden ett produktionsmedel på 

fastigheten och kan därför inte godtyckligt blandas ihop med allmänhetens fria fritidsfiske.  
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Bonden 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att ett fredningsområde inrättas i skärgårdsområdet 

kring Bonden i Västerbottens län där allt fiske med nät och fasta redskap ska vara förbjudet.   

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget. 

 

Motivering 

 

Fredningsområdet berör vad vi kan förstå enbart allmänt vatten och inga enskilda 

fiskerättsägare påverkas av förslaget. 

 

Finngrunden 

 

Havs- och vattenmyndigheten undersöker möjligheten att inrätta ett fiskefritt område i 

vattenområdet kring Finngrunden, Gävleborgs län. Då en sådan reglering även berör andra 

länders fiskare krävs en process inom EU:s gemensamma fiskeripolitik för att få till stånd ett 

fredat område. Inom ramen för denna remiss önskar man emellertid synpunkter på förslaget 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har inga invändningar mot förslaget. 

 

Motivering 

 

Fredningsområdet berör enbart allmänt vatten och inga enskilda fiskerättsägare påverkas av 

förslaget. 

 

 

AIS-krav vid siklöjetrålning 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår ett AIS-krav för samtliga fartyg som bottentrålar efter 

siklöja innanför trålgränsen. Motivet är att det föreligger ett behov av bättre 

kontrollmöjligheter och kunskapsunderlag vad gäller bottentrålning i de marina skyddade 

områdena Rödkallen-Sörespen och Kallfjärden. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har inga invändningar mot förslaget. 

 

   

 

Med vänlig hälsning 

                  

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid  

305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 
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