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SWOT-analys avseende Havs- och fiskeriprogrammet för Jönköpings län 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande sammanfattande synpunkter på förslaget 

till SWOT-analys för Vättern och övriga delar av Jönköpings län.   

 

Sammanfattning 

 

SWOT-analysen” för Vättern och övriga delar av Jönköpings län är på det hela taget ett 

välstrukturerat och lättbegripligt dokument som ger en bra nulägesbeskrivning av fiskets 

problem och möjligheter i länet.   

 

SWOT-analysen fångar på ett mycket bra sätt upp relevanta styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot inom länets fiskeri- och vattenbruksnäringar. Emellertid tycker vi att vissa 

kompletteringar är nödvändiga för att bilden skall bli heltäckande och verklighetstrogen. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser att strandskyddets hämmande effekter för 

fisketurismen skall belysas i länsstyrelsens analys. Strandskyddsregler och övrigt 

områdesskydd behöver omarbetas så att initiativ kring småskalig fisketurism och vattenbruk 

på landsbygden inte kvävs i sin linda. Sjönära boende och vissa serviceanordningar i 

anslutning till vattnet behövs för att fisketurismprodukten skall vara attraktiv och 

utvecklingsbar.   

 

Ur vårt Förbunds perspektiv är det grundläggande problemet i Vättern att det saknas en lokal 

förvaltningsmodell för vatten med fritt handredskapsfiske. I länsstyrelsens beskrivning och 

analys behandlas inte denna problematik. Den övergripande förvaltningen av Vättern som 

under senare år utvecklats inom ramen för samförvaltningsinitiativet har i mångt och mycket 

varit framgångsrik. Trots detta är vår uppfattning att det finns behov av en aktiv, 

skräddarsydd förvaltning för mindre delområden av Vättern. Vårt förslag till lokal 

förvaltningsmodell för syd- och ostkustens skärgårdar och de stora sjöarna, vilken 

kombineras med en särskild fiskevårdsavgift och därmed genererar medel för fiskevård och 

fisketillsyn, bifogas. Det fria handredskapsfisket har dessutom hämmat utvecklingen av 

fiskerättsägardrivna fisketurismföretag. Införandet av en lokal förvaltningsmodell tror vi är 

nyckeln att underlätta utvecklingen av denna kategori fisketurism i Vättern.  

 

Mot bakgrund av ovan sagda bör enligt vår mening själva SWOT-analyserna kompletteras 

med följande : 
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Vättern 

 

Styrkor 

• Befintlig nationell strategi för fritidfisket och fisketurismen 

 

Svagheter 

• Avsaknad av modell för lokal förvaltning av fiskevatten i Vättern. 

• Handredskapsfisket i Vättern är gratis och inbringar inga medel till  

lokal förvaltning, fiskevård och fisketillsyn. 

• Strandskydd och områdesskydd försvårar etablering av småskalig fisketurism som 

landsbygdsnäring. 

 

Möjligheter 

• Införande av modell för lokal förvaltning av fiskevatten i Vättern. 

• Införande av särskild fiskevårdsavgift för handredskapsfiske på vatten med fritt 

handredskapsfiske. 

• Småskalig fisketurism likställs med traditionell fiskerinäring i sitt förhållande till 

strandskyddet. 

 

Jönköpings län (exklusive Vättern) 

 

Styrkor 

• Befintlig nationell strategi för vattenbruket 

• Befintlig nationell strategi för fritidfisket och fisketurismen 

 

Svagheter 

• Strandskydd och områdesskydd försvårar etablering av småskalig fisketurism som 

landsbygdsnäring. 

 

Möjligheter 

• Småskalig fisketurism likställs med traditionell fiskerinäring i sitt förhållande till 

strandskyddet. 
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