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EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av EU-kommissionens förslag till förordning 

och vill anföra följande. 

 

Generellt inrymmer det mycket svulstiga förslaget till förordning trots allt bra åtgärder för 

restaurering av vattenmiljöer. Emellertid är det vår bestämda övertygelse att 

restaureringsarbetet av sjöar, vattendrag och kustnära havsområden sköts och regleras bäst på 

nationell nivå och där en respektfull dialog och nära samverkan med lokala mark- och 

fiskerättsägare är en nödvändigt för att nå framgång.  

 

För att restaureringsåtgärderna ska bli långsiktigt framgångsrika är god lokal förankring av 

åtgärderna en grundförutsättning. Det förutsätter i sin tur acceptans och ett nära samarbete 

med fiskevårdsområdesföreningar och andra intressenter som äger och förvaltar berörda 

fiskevatten och intilliggande markområden. Information och dialog med mark-, vatten- och 

fiskerättsägare utgör grunden för ett gott restaureringsarbete och för att de arter och 

vattenmiljöer som ska värnas kan bibehålla och utveckla sin status. Tillit och samverkan med 

de mark- och fiskevattenägare som, i många fall, i generationer uthålligt nyttjat, vårdat och 

bevarat de höga naturvärdena är ett framgångsrecept som också harmoniserar med en korrekt 

tillämpad ekosystembaserad förvaltning 

 

Vid tidigare remissbehandlingar av utredningar och förslag har vi noterat att när det gäller 

beskrivningen av aktörer som berörs av föreslagna restaureringar och områdesskydd med 

mera så talas vanligtvis enbart om externa nyttjare och i något fall om mark eller vattenägare 

medan den stora gruppen fiskerättsägare överhuvudtaget inte nämns alls. Det gäller både 

beskrivande texter om dialog och samverkan och resonemang i konsekvensutredningar om 

inköp av fastigheter och intrångsersättningar. Det tycks bottna i en okunskap hos myndigheter 

och departement om svensk äganderätt och skillnaden mellan vattenrätt och fiskerätt. 

 

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. 
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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. 

Fiskerätten kan utgöra underlag för eget fiske, fisketurism och andra upplåtelser och har 

generellt ett högre värde än vattenrätten. 

 

Svenska utfästelserna inom ramen för EU:s strategi för biologisk mångfald och inom ramen 

för aktuell förordning om restaurering av natur måste mot denna bakgrund ovillkorligen vara 

tydliga och bottna i svenska förhållanden. Skillnaden mellan externa nyttjare och de som äger 

och upplåter mark, vattenrätt och fiskerätt måste framgå oavsett om det gäller dialog och 

samverkan eller inköp av fastigheter och intrångsersättningar. Eventuella intrångsersättningar 

måste primärt omfatta de som äger mark, vattenrätt och fiskerätt framför externa nyttjare av 

resurser. 

 

Vi anser alltså att myndigheternas naturvårdsarbete generellt sett präglas av okunskap om 

fastigheternas enskilda fiskerätt. Dessa kunskaper är grundläggande i ett rättssäkert och 

förankrat naturskydds- och naturvårdsarbete. Inte minst är det synnerligen viktigt i EU: 

sammanhang att våra myndigheter är pålästa och ger en korrekt redovisning av den enskilda 

fiskerätten som är unik för Sverige.   
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