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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

 

REMISSYTTRANDE 

2013-01-15 

 

Ert datum  2012-11-27           

Ert dnr  3565-12                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till ändring av föreskrifter (FIFS 2004:36) om resurstillträde och 

kontroll på fiskets område. 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget till ändrade 

föreskrifter rörande fartygstillstånd för båtar under 5 meter m.m. 

 

Sammanfattning 

 

Förbundet avstyrker förslaget om att undantaget från krav på fartygstillstånd för båtar av en 

längd under 5 meter upphävs.   

 

Förbundet ser inga motiv till denna regelskärpning varken i beståndsbevarande syfte eller i 

ansträngningarna att skapa ett långsiktigt hållbart fiske. Förslaget medför enbart negativa 

konsekvenser i form av ökad byråkrati och ökade kostnader för det småskaliga fisket. 

Förslaget innebär ett intrång i äganderätten och går dessutom stick i stäv med statens 

ambitioner att främja det småskaliga fisket och målsättningarna om en levande kust och 

skärgård. 

 

 

Fartygstillstånd för båtar under 5 meter 

 

Kravet på fartygstillstånd för fiske med stöd av enskild rätt infördes i samband med 

avsaluförbundet för fritidsfiskefångad fisk. Kravet har skapat kostsam byråkrati för ett redan 

hårt ansatt småskaligt fiske. Fisket på enskilt ägda fiskevatten har i alla tider varit en 

betydande försörjningskälla på kust- och skärgårdsgårdar och är än idag på många håll 

avgörande för att man skall kunna bo kvar och utveckla verksamhet i dessa områden. Att 

fasa in detta fiske i samma regelverk som gäller för det storskaliga yrkesfisket är ett intrång i 

äganderätten och går dessutom stick i stäv med statens ambitioner att främja det småskaliga 

fisket. Det motverkar också målsättningarna om en levande kust och skärgård. 

 

Att ytterligare skärpa kraven genom att ta bort undantaget på fartygstillstånd för båtar som är 

kortare än 5 meter gör situationen etter värre. Förbundet ser inga som helst motiv till denna 

regelskärpning varken i beståndsbevarande syfte eller i ansträngningarna att skapa ett 

långsiktigt hållbart fiske. Konsekvenserna i form av ökad byråkrati och ökade kostnader för 
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det småskaliga fisket blir desto tydligare. Dessutom leder förslaget till fortsatt utarmning av 

möjligheten att försörja sig med kust- och skärgårdsfastigheten som bas. 

 

Förbundet upplever i sammanhaget de underlagsuppgifter som anges i konsekvensanalysen 

till förslaget som mycket vaga. Det gäller både det antal fiskerättsägare som redan har 

beviljats fartygstillstånd för båtar under 5 m och det antal som kommer att drabbas av ökade 

kostnader i form av registeringsavgifter m.m. om undantaget hävs. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund påtalade redan från början att kravet på fartygstillstånd 

inte skall omfatta avsalufiske på enskilt vatten. Förbundet står fast vid den ståndpunkten. 

Fokus från myndigheternas sida bör istället riktats mot angelägna resursfrågor samt att 

minska byråkratin för småskalig näringsverksamhet på landsbygden. 

 

 

  

  
 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör                     

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

Lilla Böslid  

305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 
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