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  REMISSYTTRANDE 

2021-09-13 

 

Ert datum 2021-08-25 

Ert dnr 2514-21        

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004:37) gällande utökat 

fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern   
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om ändrade 

föreskrifter och tillhörande konsekvensutredning. 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att fredningsområdet utanför Gullspångsälvens 

mynning i Vänern utökas till att omfatta en yta av 47 000 ha. Det nuvarande fredningsområdet 

omsluter ca 8000 ha. 

 

Inom fredningsområdet föreslås allt fiske efter lax och öring vara förbjudet under hela året 

och det ska endast vara tillåtet att fiska med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med 

handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd (dock ej 

med utter- eller utterliknande redskap) ska emellertid vara tillåtet. 

 

I föreskriftsförslaget gäller också för fredningsområdet, om det kan tillåtas ur 

fiskevårdssynpunkt, en möjlighet för länsstyrelsen att ge tillstånd till den som bedriver fiske 

med stöd av personlig fiskelicens att även fiska med nät efter siklöja, långrev, ryssja, 

bottengarn, dörj/utter eller via trolling efter andra arter än lax och öring. Länsstyrelsen får 

besluta om närmare villkor för ett sådant tillstånd. 

 

Havs- och vattenmyndighetens motiv till regelförändringarna är att värna det vilda 

laxbeståndet i Vänern och i synnerhet den starkt sårbara Gullspångslaxen. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser utifrån detta perspektiv att det föreslagna utökade 

fredningsområdet kan vara motiverat. Vi konstaterar emellertid att det nu föreslagna 

fredningsområdet är betydligt mer omfattande än det förslag som remitterades under 2020 

vilket innebär att större arealer enskilt vatten drabbas av rejäla inskränkningar i den enskilda 

fiskerätten och möjligheten att fiska övriga arter.  

 

Licensierat yrkesfiske och näringsmässigt fiske med stöd av enskild rätt har samma lagstöd 

och dignitet. I likhet med vårt yttrande över tidigare förslag ifrågasätter vi mycket starkt 

varför enbart det licensierade yrkesfisket ska ha möjlighet till redskapsdispens för fiske efter 

andra arter än lax och öring. Innebörden blir en otillbörlig diskriminering av det yrkesfiske 

som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt. Förslagstextens beskrivning av fiskekategorierna i 
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Vänern ger en korrekt distinktion mellan yrkesfiske med personlig licens, fiske stöd av enskild 

rätt och allmänhetens fritidsfiske. Konsekvensutredningen nämner som hastigast att förslaget 

påverkar enskilda fiskerättsägare men utvecklar varken hur stora arealer enskilt vatten som 

drabbas av förslaget, hur många fastigheter med enskild fiskerätt som berörs och vilka 

konsekvenserna blir för dessa enskilda fiskerättsägare.   

 

Vi anser därför att den konsekvensutredning som belyser förslaget är undermålig. Det 

framgår inte av underlagen hur förankringen har genomförts och om förankringsprocessen har 

inkluderat samtliga berörda enskilda fiskerättsägare. I de enskilda vattenområden som 

påverkas av det utökade fredningsområdet handlar det förstås om omfattande inskränkningar 

i fastigheternas enskilda fiskerätt. Förslagen innebär alltså ett mycket stort intrång i den 

enskilda fiskerätten och detta behandlas överhuvudtaget inte i konsekvensanalysen.  

 

Konsekvensutredningen tiger också helt om det faktum att fisket på Vänerns enskilda vatten 

sker med stöd av enskild rätt och därför fullt legitimt kan bedrivas som ett yrkesfiske. Det är 

inte acceptabelt. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser därför det högst anständigt att både yrkesfisket 

med personlig licens och yrkesfiske som bedrivs med stöd av enskild rätt ovillkorligen ska ha 

samma möjlighet till redskapsdispens för fiske efter andra arter än lax och öring inom 

fredningsområdet. Den enskilda fiskerätten är i grunden ett produktionsmedel på 

fiskerättsbärande fastigheter. Dispensföreskrifterna för fredningsområdet måste alltså 

kompletteras och inkludera yrkesfiske som bedrivs med stöd av enskild rätt. Det är en 

förutsättning för att vi ska kunna ställa oss bakom förslaget. 

 

Slutligen vill vi återigen betona att kärnfrågan för att ”rädda” Gullspångslaxen är snabba 

åtgärder för att miljöanpassa vattenkraften i den starkt utbyggda Gullspångsälven och därmed 

tillgängliggöra och återskapa fler lek- och uppväxtarealer för lax och öring. Dessutom är det 

helt nödvändigt att implementera en lokal förvaltningsmodell i Vänern som på riktigt 

inkluderar både enskilda fiskerättsägare, förvaltare av allmänt vatten och övriga 

intresseorganisationer inom fisket. Först då kan en harmonisk utveckling och hållbart 

nyttjande av fiskeresurserna i Vänern uppnås och konceptet om ekosystembaserad förvaltning 

förverkligas utifrån fastlagda principer.   
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