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Vägledning för att definiera ekologisk potential 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till rubricerad vägledning med 

tillhörande bilagor och har inga specifika synpunkter på den övergripande arbetsgång och 

den metodik som beskrivs i dokumentet. 

 

Emellertid är vi mycket förvånade över, ifrågasätter starkt och avstyrker att 

förvaltningsfrågor finns med bland de åtgärder som föreslås för sjöar i åtgärdsbiblioteket, 

d.v.s. åtgärderna hantering av sjöns förvaltning avseende nyttjande och skyddade områden 

samt ekologisk anpassad fiskeförvaltning. Vi ser ingen som helst relevans för dessa åtgärder 

inom ramen för denna vägledning då förvaltningen av fisket på enskilt vatten i sjöar och 

vattendrag är ett ansvar som åligger de som äger fiskerätten. Ett förvaltningsansvar som i 

sjöar och vattendrag med flera fiskerättsägare fram för allt ombesörjs av 

fiskevårdsområdesföreningar och samfällighetsföreningar. 

 

Samtidigt noterar vi att förvaltningsfrågor saknas i åtgärdsbiblioteket för kusten. Utmed 

kusten och i skärgården saknas däremot, till följd av det fria handredskapet, en lokal 

förvaltning av fisket på enskilt vatten. Här är det i stället högst befogat att i 

åtgärdsbiblioteket lista och uppmuntra åtgärder för att främja lokal förvaltning och lokala 

förvaltningsmodeller.    

 

Kort om enskild fiskerätt och lokal förvaltning 

 

Upplysningsvis finns det 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 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 
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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. 

 

● Bilaga: Excelformulär för synpunkter  
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