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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

 

REMISSYTTRANDE 

2012-09-25 

 

Ert datum  2012-09-04            

Ert dnr  783-2012                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till ändring av HVMFS 2012:18 angående införande av 

miljökvalitetsnormer för fisk m.m. 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till ändring av Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) angående införande av miljökvalitets-

normer för fisk och önskar framföra följande synpunkter.   

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker de redovisade delarna men anser att förslaget 

som helhet är ofullständigt då vissa påverkansfaktorer som rimligen bör innefattas i 

begreppet biologisk störning har utelämnats. Utgångspunkten i förslaget är att biologisk 

störning är liktydigt med fiske. Någon hänsyn till predation från säl och skarv som en 

påverkanfaktor tas inte vilket är en stor brist. Miljökvalitetsnormerna måste ta hänsyn till 

detta faktum för att bli ett rättvisande och trovärdigt verktyg i arbetet med att uppnå en God 

Havsmiljö. I kommande åtgärdsprogram är det nödvändigt med förvaltande insatser som 

håller populationerna av säl och skarv på för fiskbestånden acceptabla nivåer. Förbundet 

anser också att en utvecklad lokal förvaltning av fisket i kust- och skärgårdsområdet är en 

framgångsfaktor i sammanhanget och bör med fördel kunna avspeglas i miljökvalitetsnormer 

och framtida åtgärdsprogram. 

 

Säl och skarv 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund påpekade vid remissbehandlingen av rapporten ”God 

Havsmiljö 2020” att vissa förhållanden hade utelämnats vilket medförde att den problembild 

som redovisades inte blev komplett. Vidare att detta i sin tur även kan påverka utformningen 

av de föreslagna miljökvalitetsnormerna (se tidigare remissyttrande 2012-04-16). 

 

I rapporten konstaterades att fisksamhället framförallt påverkas av biologisk störning vilket 

sades vara liktydigt med fiske. Predation från säl och skarv nämndes inte alls som en 

påverkansfaktor. 

 

Mot bakgrund av att allt fler studier av kollapsen av kustnära fiskbestånd riktar blicken mot 

säl och skarv anser vi att miljökvalitetsnormerna måste ta hänsyn till detta faktum för att bli 

ett rättvisande och trovärdigt verktyg i arbetet med att uppnå en God Havsmiljö. I 
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kommande åtgärdsprogram är det nödvändigt med förvaltande insatser som håller 

populationerna av säl och skarv på för fiskbestånden acceptabla nivåer.  

 

Bortser man från dessa faktorer i åtgärdsarbetet för en God Havsmiljö motarbetas dessutom 

andra pågående program för att rädda upp situationen för utsatta fiskarter. Exempelvis blir 

den laxplan för Östersjön som är under utformning ett slag i luften. Målsättningen att den 

årliga dödligheten för en specifik laxstam inte ska överstiga tio procent, innan det får 

bedrivas något fiske, kommer aldrig att uppnås, då en betydligt högre andel av laxarna kan 

beräknas bli mat åt sälarna. Till detta skall även läggas en betydande predation från skarv på 

utvandrande laxsmolt. Vidare hotas även de positiva effekterna av den svenska 

förvaltningsplanen för ål att utebli, där bland annat ålfisket på västkusten har fasats ut, om de 

ålar som ”sparas” istället konsumeras av skarv. Räddningsaktionerna för ålen måste även 

innebära att predationen från skarv minimeras. 

 

 

Förvaltning av fiske 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser att avsaknaden av lokal fiskeförvaltning längs 

kusten (och i de stora sjöarna) är ett hot mot uthålligt skydd och långsiktig förvaltning av 

fiskbestånd och miljö. 

 

Förbundets förslag är att det införs en fiskevårdsavgift för dessa områden, eventuellt 

uppdelad i länsvisa avgifter, och där en betydande del av de influtna medlen kanaliseras till 

bildande och utveckling av lokala fiskevårdsområden enligt insjömodellen. Någon 

inskränkning i allmänhetens tillgång till fiske, annat än av biologiska fiskevårdsskäl, 

behöver inte följa av detta. En sådan modell är nödvändig för att långsiktigt främja ett 

fruktbart, engagerat lokalt fiskevårdsarbete och därmed en god kust- och havsmiljö.  

 

En utvecklad lokal förvaltning av fisket i kust och skärgårdsområdet är en framgångsfaktor i 

arbetet med att uppnå en God Havsmiljö och strävan efter att sjösätta en sådan modell bör 

med fördel kunna avspeglas i miljökvalitetsnormer och framtida åtgärdsprogram. 
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