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Synpunkter preliminär MKB av Sveriges havs-, fiskeri- och 

vattenbruksprogram 2021 - 2027 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av den preliminära miljökonsekvens-

beskrivningen av kommande havs-, fiskeri och vattenbruksprogram. Vi instämmer i flera av 

de synpunkter som lämnades av länsstyrelserna vid avgränsningssamrådet. Vi vill dessutom 

uppmärksamma ett par felaktigheter i underlaget som berör inlandets enskilda fiskevatten och 

vilka sannolikt bottnar i okunskap om fastigheternas enskilda fiskerätt och hur dessa vatten 

förvaltas. 

 

Kapitel 2 Nulägesbeskrivning 

 

Här står ”I svenska insjöar är fiskeriförvaltningen många gånger lättare att administrera än 

i havsområdena eftersom varje sjö oftast är ett relativt slutet system och få yrkesfiskare 

förvaltar de bestånd som fiskas på”. 

 

Texten är direkt felaktig och måste skrivas om då den ger sken av att alla insjöar förvaltas av 

yrkesfiskare. 

 

Fiskerätten på allmänt vatten tillhör staten. Staten ansvarar fullt ut för förvaltningen och 

premisserna för nyttjande och näringsverksamhet på allmänt vatten. Allmänt vatten finns i 

havet och de fyra stora insjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Allt 

övrigt inlandsvatten är enskilt. På enskilt vatten utgör fiskerätten ett produktionsmedel på 

fastigheten där fiskerättsägarna ansvarar för förvaltning och bestämmer hur resursen ska 

utvecklas och nyttjas för olika ändamål, såväl fritidsfiske som näringsverksamhet. I inlandets 

sjöar och vattendrag är fiskevårdsområdesföreningen den vanligaste formen för förvaltning 

av samägda enskilda vatten och fiskevatten med många ägare. Förfoganderätten och ansvaret 

att förvalta, utveckla och nyttja fiskevattnen skiljer sig i grunden mellan de enskilda vattnen 

och de allmänna vattnen.  

 

Kapitel 5.2.3 Hushållning med den fysiska miljön 

 

Här står ”En ökad odling…… innebär en konkurrens med andra verksamheter och 

allmänheten om utrymmet, t.ex. för att bedriva rekreation. 

 



 

Beskrivningen bortser från att grundförutsättningen för vattenbruksverksamhet i framförallt 

insjöar är en nära samverkan med mark- och vattenrättsägare och indirekt fiskerättsägare. I 

många fall behövs arrendeavtal med mark- och vattenrättsägare för att en 

vattenbruksverksamhet skall kunna etableras och samtidigt att etableringen är väl förankrad 

hos berörda fiskerättsägare. Vid identifiering av lämpliga platser är det därför avgörande att 

samråd och diskussioner förs med vattenägare och med fördel kanaliserat via 

fiskevårdsområdesföreningar alternativt i vissa fall samfällighetsföreningar där dessa står som 

förvaltare av fiskevattnet. 

 

  

  

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 

www.vattenagarna.se   

  

mailto:thomas.lennartsson@vattenagarna.se
http://www.vattenagarna.se/

