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Ert dnr  5022-12                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till ”NASCO – Implementation Plan for Conservation, 

Restoration and Management of Atlantic Salmon in Sweden 2013-2018” 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget till svensk 

implementeringsplan för bevarande, restaurering och förvaltning av atlantlaxen.  

 

Sammanfattning 

 

Förbundet tillstyrker i allt väsentligt förslaget till implementeringsplan men vill understryka 

vikten av att åtgärderna genomförs i nära dialog och samverkan med berörda 

fiskevårdsområdesföreningar och övriga lokala fiskevattenförvaltare. Ett stort problem i 

sammanhanget är att flera laxåar eller delar av dessa saknar ordnad lokal förvaltningsform. 

Förbundet tycker att detta skall behandlas i planen med insatser för ett intensifierat bildande 

av fiskevårdsområden samt att statliga medel ur havsmiljöanslaget reserveras för detta 

ändamål.  En annan väsentlig åtgärd som bör tas med i planen och stöttas av staten är att ta 

fram lokala förvaltnings- och utvecklingsplaner för samtliga laxvattendrag. Lokala 

förvaltningsplaner är en plattform som väsentligt skulle underlätta och förankra 

genomförandet av implementeringsplanens intentioner. Bland listade hot och föreslagna 

åtgärder saknar vi dessutom insatser för att minska predationen på lax från skarv och säl. 

Vidare behövs en ordentlig kartläggning av eventuell utbredning av PKD i västkustens 

laxåar.    

 

2. Fiskeförvaltning 

 

Åtgärderna som tas upp under avsnittet fiskeförvaltning är angelägna. Det kan konstateras att 

det saknas mycket baskunskap i form av fullgod statistik, kartläggningar m.m. som underlag 

för mer säkra bestånds- och produktionsberäkningar och som i slutändan utgör grund för råd 

och riktlinjer kring en uthållig laxförvaltning där laxen ska fiskas utifrån varje enskilt 

bestånds bärkraft. 
 

Förbundet vill betona betydelsen av att åtgärderna, i synnerhet de som omfattar 

beståndsreglering (exempelvis CL och MT), sker genom god pedagogisk förankring och i 

nära dialog med berörda fiskevårdsområdesföreningar och övriga lokala fiskevatten-

förvaltare. Vidare att frivilliga överenskommelser prioriteras framför lagstiftning vilket 

dessutom borgar för större engagemang och acceptans. När det gäller fångstrapportering av 
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lax kan det emellertid finnas ett större motiv till lagstiftande åtgärder då flertalet 

fiskevårdsområden och andra upplåtare har svårt att få denna att fungera på ett 

tillfredsställande sätt. En lagstadgad skyldighet att rapportera skulle förmodas bättra på 

rapporteringsbenägenheten vilket är till gagn för alla parter.    
 

En mycket viktig problemställning som har utelämnats i implementeringsplanen är att det 

helt eller delvis saknas ordnad lokal förvaltning, fiskevårdsområden, i ett flertal av 

västkustens laxåar. Fiskevårdsområdenas har enligt vår mening en nyckelroll, både på kort 

och på lång sikt, för att arbetet med att bevara, förvalta och utveckla resursen atlantlax skall 

bli framgångsrikt. Vi anser att insatser för ett intensifierat fiskevårdsområdesbildande skall 

ha en självklar plats i planen samt att statliga medel reserveras för detta ändamål.   
 

En annan väsentlig åtgärd som bör finnas med i planen och stöttas av staten är att ta fram 

skräddarsydda lokala förvaltnings- och utvecklingsplaner för samtliga laxvattendrag. Planer 

som behandlar både vården och nyttjandet av fiskevattnen och vilka skapar stabilitet och 

långsiktighet i förvaltningsarbetet. Lokala förvaltningsplaner som utarbetas i dialog med och 

fastställs av berörda fiskevårdsområdesföreningar är en plattform som väsentligt skulle 

underlätta och förankra genomförandet av implementeringsplanens intentioner. 
 

Vidare anser vi att säl och skarv konsumerar en så pass stor andel av laxbestånden att 

förvaltningen av dessa arter måste samordnas med laxförvaltningen. Det är alltså avgörande 

att Havs- och vattenmyndigheten även på allvar tar tag i frågorna om säl och skarv, som ett 

led i ansträngningar för att förvalta och säkerställa vildlaxbestånden. Denna påverkan anser 

vi skall belysas i planen och omfattas av konkreta åtgärder.   

 

3. Skydd och restaurering av laxhabitat 

 

Förbundet välkomnar att försurningsproblematiken har hög dignitet i planen. 

Ansträngningarna att förbättra atlantlaxens situation förstärker motiven att de statliga 

kalkningsbidragen hålls intakta eller ökar. 

 

4. Fiskodling och fiskutsättningar  

 

Misstankar finns om att utbredningen av sjukdomen PKD är på frammarsch i landets lax- 

och öringvatten. Det är därför viktigt att kartlägga en eventuell utbredning av sjukdomen i 

västkustens laxåar och därmed klargöra om detta kan vara en faktor för minskade 

beståndstätheter. Kartläggning av PKD bör läggas in som åtgärd i planen.  

 
 

Med vänlig hälsning 

               

       

 

Thomas Lennartsson   

Förbundsdirektör 
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