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Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till nulägesbeskrivning för 

Kungsbackaån och lämnar följande synpunkter. 

 

Vi tycker sammanfattningsvis att det är en väl strukturerad nulägesbeskrivning som 

länsstyrelsen redovisar för Kungsbackaån. Särskilt bra är att ålens allvarliga situation 

uppmärksammas. Det finns emellertid några viktiga omständigheter som bör utvecklas och 

beskrivas bättre i dokumentet. 

 

Skarvproblematiken 

 

Vi anser att nulägesbeskrivningen för att vara komplett även måste beskriva mellanskarvens 

inverkan på Kungsbackaåns bestånd av skyddsvärd lax, havsöring och ål. Här bör läggas till 

att skadlig påverkan är särskilt stor vid smoltutvandringen på våren.   

 

Förvaltning av fisket i Kungsbackaån 

 

Vi anser att nulägesbeskrivningen ska kompletteras med detaljerad information om vilka 

fiskevårdsområdesföreningar som finns i Kungsbackaåns avrinningsområde och vilka sjöar 

och vattendrag som ingår i berörda fiskevårdsområdesföreningars förvaltning. Lämpligen 

tillsammans med en karta över prövningsgruppen där aktuella fiskevårdsområdens utbredning 

framgår.  

 

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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