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Bakgrundsbeskrivning för Genevadsåns avrinningsområde 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till bakgrundsbeskrivningen för 

Genevadsåns avrinningsområde och lämnar följande synpunkter. 

 

Vi tycker sammanfattningsvis att det är en välstrukturerad och bra bakgrundsbeskrivning som 

länsstyrelsen redovisar för Genevadsåns avrinningsområde. Det finns emellertid några viktiga 

omständigheter som bör utvecklas och beskrivas bättre i dokumentet. 

 

Ålens situation 

 

I dokumentet (sidan 29) står att ål har fångats vid elfiske uppströms vandringshindren i alla 

vattendragsgrenarna. Troligen finns inga begränsningar för ålen i Genevadsån 

avrinningsområde. 

 

Vi anser att detta är ett knapphändigt och otydligt påstående vilket kan tolkas som att 

vattenkraftsanläggningar inte förorsakar några problem för ålens upp- och nedströmsvandring. 

Turbindödligheten för utvandrande blankål uppmärksammas inte alls genom en sådan 

formulering. Det är en viktig del i miljöprövningen av vattenkraften att ålens upp- och 

nedströmsvandring säkerställs i Genevadsån.     

  

Fiskvägar  

 

Bakgrundsbeskrivningen konstaterar att befintliga fiskvägar vid kraftverken inte fungerar 

tillfredsställande men redogör inte för orsaken till den bristande funktionaliteten. För 

respektive fiskväg bör det tydliggöras om det exempelvis handlar om ålderdomlig teknisk 

utformning, felkonstruktioner, för låga flöden i fiskvägen etc.  

 

Övriga vandringshinder  

 

I dokumentet (sidan 10) konstateras att det finns vandringshinder i Genevadsån som inte 

omfattas av NAP och att en kartering av dessa objekt och dess påverkan pågår.  

 

Vi tycker att stycket bör kompletteras med hur många vandringshinder som det rör sig om och 

hur åtgärder vid dessa objekt kommer att hanteras och koordineras med NAP-objekten.   



 

Förvaltning av fisket 

 

I dokumentet (sidan 26) konstateras att inga fiskevårdsområden har bildats i Genevadsån. 

Huruvida någon del av avrinningsområdet förvaltas av samfällighetsföreningar framgår inte 

av bakgrundsbeskrivningen men så torde inte vara fallet   

 

Upplysningsvis finns det två lagstadgade vägar att förvalta gemensamt ägda fiskevatten: 

fiskevårdsområdesförening (LOFO 1981:533) eller samfällighetsförening (lagen om 

förvaltning av samfälligheter 1973:1150). Båda förvaltningsformerna utgör per definition 

föreningsförvaltade rättighetssamfälligheter. Både flera skiftade och oskiftade fiskevatten kan 

inrymmas i ett fiskevårdsområde medan endast en samfällighet kan omfattas av en 

samfällighetsförening. 

 

Fiskerätten på enskilt vatten är en del av äganderätten och ingår som produktionsmedel i 

fastigheten på samma sätt som skogen och odlingsmarken. Fiskerätten är framförallt knuten 

till jord- och skogsbruksfastigheter. Delad eller skiftad fiskerätt innebär att en fastighet äger 

fisket inom ett definierat vattenområde. Samfälld fiskerätt innebär att flera fastigheter 

gemensamt äger fisket inom ett och samma vattenområde. Att äga ett vattenområde (inneha 

vattenrätt) eller att ha mark som går ner till stranden är inte samma sak som att äga fiskerätt. 

Vattenområdet och sjöbotten är i de flesta fall en förlängning av ägogränserna på land. 

Fiskerätten, däremot, är reglerad i skiftesreformer och lantmäteriförrättningar. En fastighets 

fiskevatten behöver inte ligga i anslutning till fastighetens markinnehav. En fastighet som 

ligger långt från vattnet kan äga fiskerätt medan en strandfastighet kan sakna fiskerätt. 

 

Det är förstås bekymmersamt att det saknas en ordnad förvaltning av fisket i Genevadsån. I 

skriften ”Lokal förvaltning i laxåar på västkusten”, utarbetad av Sveriges 

Fiskevattenägareförbund 2019, finns en konkret arbetsplan för hur ett bildande av 

fiskevårdsområde i Genevadsån skulle kunna gå till. Fiskevårdsområdesbildande i 

Genevadsån och i övriga laxförande vattendrag i Halland som saknar ordnad förvaltning ingår 

sedan länge i länsstyrelsens länsplan för fiskevården. 
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