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Sveriges Fiskevattenägareförbund önskar lämna följande synpunkter på rapporten 

Havsplanering – Nuläge 2014:  

● Problematiken rörande sälens och mellanskarvens starkt negativa inverkan på fiskbestånd 

och ekosystem berörs inte i rapporten. Rapporten belyser inte heller den existerande konflikt 

som finns och den påverkan som säl och mellanskarv har på yrkesfisket och fisketurismen. 

Detta bör behandlas i rapporten och en hänvisning även göras till de nationella 

förvaltningsplaner som finns för säl. resp. skarv.  

● Under avsnittet kulturhistoria sidan 50 ställer vi oss frågande till varför just det småskaliga 

fisket pekas ut som att ha negativ miljöpåverkan. 

● Både fisketurismen och vattenbruket är utpekade av regeringen som landsbygdsnäringar 

som skall främjas och växa. Detta framgår också av rapporten. Potentialen är stor för en 

utvecklad fisketurismnäring, inte minst på jordbruks-, skogs- och skärgårdsfastigheter. Det är 

emellertid viktigt att nulägesbeskrivningen även lyfter fram de hinder som finns för att 

näringen ska växa. Strandskyddet utgör i sammanhanget ett av de största hindren. 

Gårdsbaserad småskalig fisketurism kräver att gästerna erbjuds havsnära boende och 

serviceanordningar nära vattnet för att vara attraktiv på marknaden. Denna näringsverksamhet 

försvårar inte, utan förbättrar, tillgängligheten till ett berikande friluftsliv.  Boende och 

serviceanläggningar gynnar friluftslivet, kanaliserar besökare och främjar levande landsbygd. 

Strandskyddet utgör också en försvårande omständighet för vattenbruksetablering. 

● Under avsnittet yrkesfiske konstaterar vi att den kategori som bedriver yrkesfiske med stöd 

av enskild fiskerätt och särskilt fartygstillstånd har glömts bort i beskrivningen. I avsnittet 

talas enbart om licensierade yrkesfiskare. Utmed Sveriges kuster finns ett flertal yrkesfiskare 

som bedriver småskaligt avsalufiske med stöd av enskild fiskerätt och särskilt fartygstillstånd. 

Denna yrkesfiskekategori måste synliggöras i rapporten. I den proposition om ändring av 

fiskelagen som regeringen lagt i vår finns förslag om ändringar i licensieringssystemet. 

Rapporten bör även belysa dessa förändringar som sannolikt kommer att träda i kraft under 

hösten. 
 

● Under avsnittet vattenbruk nämns musselodling som en verksamhet med många positiva 

fördelar bland annat när det gäller närsaltsreduktion. Rapporten bör även nämna att nuvarande 

utformning av strandskydd och annat områdesskydd försvårar eller omöjliggör etableringen 

av musselodlingar på många goda lokaler utmed kusten. 
 

● Under kapitlet juridiska förutsättningar saknar vi en beskrivning av de juridiska 

förutsättningarna på enskilt vatten utmed kusten. Gräns mellan allmänt och enskilt vatten 

behandlas inte. Fiskerätt- och vattenrätt på enskilt vatten tas inte heller upp. Möjligtvis har det 

valts bort på grund av att havsplanerna inte ska omfatta kustområdet som ligger innanför en 

nautisk mil utanför baslinjen (sidan 11 i rapporten). Samtidigt konsteras att sambandet 

mellan vad som sker i havet, i kustområdet och på land är tydligt. Vi tycker det är befogat att 

även de juridiska förutsättningarna på enskilt vatten tas med i rapporten.  


