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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

 

REMISSYTTRANDE 

2012-05-09 

 

Ert datum  2012-04-11            

Ert dnr  1651-12                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag till ändring av FIFS 2004:36 om fisket i Skagerrak, Kattegatt och 

Östersjön 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om regler för 

laxfisket 2012. 

 

Sammanfattning 

 

Det är logiskt att laxfisket flyttas från hav till kust. Förslaget till laxfiske 2012 kan ses som 

en påbörjad anpassning till EU:s förslag till laxplan. Fiskevattenägarnas synpunkter rör 

sålunda lika mycket förlängningen av den inslagna vägen som årets fiskekvoter. Enligt EU:s 

laxplan ska överlevnaden av varje enskild laxstam, samt en viss andel av reproduktions-

potentialen, vara uppnådd för att fiske överhuvudtaget ska få bedrivas. Eftersom predationen 

från säl och skarv redan idag sannolikt överskrider maxgränsen för dödlighet kan 

laxförvaltningen inte ske åtskild från förvaltning av säl och skarv. 

 

Årets fiske 

 

Att hänsyn bör tas till naturlaxälvarnas reproduktionskraft är rimligt. Däremot finns ett stort 

överskott av återvandrade laxar till exempelvis Indalsälven och andra kompensationsälvar. 

Det blir alltså en diskrepans mellan fiske och bärkraft när man inte kan utnyttja 

kompensationsbestånden på ett bättre sätt.  

 

Förbundet noterar också med tillfredsställelse att icke licensierat fiske med stöd av enskild 

rätt har samma villkor som yrkesfisket. Vår uppfattning är att fastigheternas fiskerätt är 

produktionsmedel som ska kunna vara underlag för näringsverksamhet. Fisket ska kunna  

bedrivas av fiskerättsägarna själva eller upplåtas, och fisket ska kunna upplåtas såväl till 

sportfiske som till ett mer yrkesinriktat fiske. 

 

Generellt för framtiden 

 

Laxen ska fiskas utifrån varje enskilt bestånds bärkraft. Det är grunden för förvaltningen. 

Fiskevattenägareförbundet har, i samband med EU:s laxplan, haft synpunkter på 

kompensationsodlingarnas framtid, på beräkningen av smoltproduktion och på överlevnaden 
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i Östersjön. Vi hänvisar här till våra synpunkter på EU:s laxplan som lämnades i en skrivelse 

till HaV 2012-01-11.  

 

Enligt EU:s laxplan får dödligheten för ett bestånd inte överstiga 10 % i havet. 

Reproduktionen av smolt måste också på sikt överstiga 75 procent av potentialen för varje 

laxproducerande vattendrag. I remissen konstaterar HaV, med hänvisning till ISEC, att 

överlevnaden minskat successivt sedan mitten av 90-talet, trots att produktionen i de flesta 

vattendrag ökat under samma period. Enligt remissen är ”orsakerna i dagsläget inte 

fullständigt klarlagda”. Men med nuvarande överlevnad kommer det inte att finnas något 

utrymme alls för laxfiske den dagen EU:s laxplan börjar gälla. 

 

Fiskevattenägarna anser att det är klarlagt att säl och skarv konsumerar en så pass stor andel 

av laxbestånden att förvaltningen av dessa arter måste samordnas med laxförvaltningen. 

HaV måste alltså ta tag i frågorna om säl och skarv på allvar, annars faller alla andra 

ansträngningar för att förvalta och säkra Östersjöns naturlekande laxbestånd. 

 

Beträffande kompensationsodlingarna bör de betraktas som en ersättning från 

vattenkraftsbolagen till de fiskare och fiskerättsägare som drabbas av utebliven 

reproduktion. Idag fungerar kompensationsodlingarna som ett slags extensivt vattenbruk, till 

gagn både för fisketurismföretag och övrigt näringmässigt laxfiske. Det är en resurs och en 

resursförvaltning som svenska myndigheter bör slå vakt om så länge det inte finns fullgoda 

ersättningsalternativ i form av totalåterställda vattendrag med fungerande naturlig 

reproduktion. 
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