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Nulägesbeskrivning för Bräkneån 84_1 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till nulägesbeskrivningen för 

Bräkneån 84_1 med tillhörande bilagor och lämnar följande synpunkter.  

 

Vi tycker sammanfattningsvis att det är ett överskådligt och genomarbetat nulägesdokument 

som länsstyrelsen redovisar för prövningsgruppen.  

 

Vi noterar med tillfredsställelse att befintliga fiskevårdsområdesföreningar redovisas på en 

översiktskarta i nulägesdokumentet och att det finns ett avsnitt om fiskeförvaltning. Emellertid 

finns det en hel del rena felaktigheter och otydligheter i det avsnitt som beskriver 

förvaltningen av fisket. 

 

Vi har därför fört in rättelser i det saxade avsnittet ur nulägesbeskrivningen här nedan och 

kompletterar sedan med en kort beskrivning av den enskilda fiskerätten och förvaltning av 

enskilda fiskevatten   

 
Förvaltning av fisket  

Förvaltningen av fisket kan antingen göras ombesörjs av enskilda markägare/fiskerättsägare, 

fiskevårdsområdesföreningar (FVOF), samfällighetsföreningar eller av staten. Detta beroende på om 

vattnet är enskilt eller allmänt eller upplåtet. I Bräkneån finns enbart enskilt vatten och fiskerätten är 

enskild och knuten  till fastigheter, företrädesvis jord- och skogsbruksfastigheter.   

 

En fiskevårdsområdesförenings uppgift är att förvalta fiskevårdsområdet och medlemmar i föreningen 

är de lagfarna ägarna till fastigheter med fiskerätt inom fiskevårdsområdet. det består av de personer 

som är fiskerättsägare. Pengar Intäkter som kommer in via bland annat fiskekortsförsäljning går dels 

till fiskerättägarna till följd av upplåtandet av fisket  kan delas ut till medlemmarna men används även 

vanligtvis till förvaltningsåtgärder och till direkta fiskevårdsåtgärder som t.ex. biotopvård för att 

gynna fiskfaunan. I de områden där fisket inte är samfällt i en fiskevårdsområdesförening är den de 

enskilda fiskerättsägaren som förvaltar sjön. I Bräkneåns prövningsområde finns det flera FVOF som 

upplåter fiske för allmänheten vid köp genom försäljning av fiskekort. Förutom FVOF finns enskilda 

fiskerättsägare som förvaltar och nyttjar sina fiskevatten i Bräkneåns prövningsområde. Figur 14 

visar en karta över de FVOF som finns i Bräkneåns prövningsområde. Gränsen för mellan 

sötvattensområdet till och kustvattenområdet i Bräkneåns utlopp utgörs av en rät linje mellan de två 

yttersta mynningsuddarna eller mellan särskilt uppsatta tavlor 53. Vid denna gräns upplåts I 

kustvattenområdet råder fritt handredskapsfiske enligt §§ 8 -9 i Fiskelagen (1993:787). Viktigt att ha 



 

i åtanke är att många mynningsområden i havet även är fredningsområden där fisket är helt fredat 

eller begränsat 

 

 

Kort om den enskilda fiskerätten och fiskeförvaltning  

 

Upplysningsvis finns 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 fram för allt 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. 
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