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    REMISSYTTRANDE 

2016-03-03 

 

Ert datum  2016-02-17            

Ert dnr  422-2016                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

 

Förslag till ändring i 14 § och bilaga 3 till Fiskeriverkets föreskrifter 

(FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän angående genomförande av utbildning   
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av rubricerat förslag till förändringar av FIFS 

1985:3 och önskar lämna följande synpunkter. 

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har i samband med de senaste årens produktion av ett nytt 

och modernt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän, vilket Havs- och vattenmyndigheten 

har varit delaktig i, efterlyst en helhetsöversyn av aktuella föreskrifter. Vi välkomnar därför 

att översynen nu har påbörjats även om vi anser att den, inte minst utifrån våra propåer, 

borde ha kommit igång långt tidigare och omfattat hela föreskriften. Vi vill påtala det 

angelägna i att en helhetsöversyn av föreskriften genomförs snarast.   

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker den föreslagna lydelsen av § 14 avseende 

kursanordnare.  

 

Vi tillstyrker också föreslagen lydelse i bilaga 3 avseende kurslitteratur. 

 

Kursanordnare 

 

Det är mycket bra att föreskriften möjliggör alternativa kursformer och inte bara 

studiecirklar som det har varit fram tills nu. Intensivkurser är den mest ändamålsenliga och, i 

många fall, enda möjliga utbildningsformen idag. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är som 

riksorganisationer och via våra länsförbund och distrikt naturliga samarbetspartners i 

ansvaret att anordna utbildning- och fortbildning av fisketillsynsmän. Vi har inget emot att 

andra aktörer har möjlighet att arrangera fisketillsynsutbildning och bidra i detta arbete, men 

vill uppmärksamma vikten av någon form av kvalitetsäkring av anordnaren. Enligt 

föreslagen lydelse kan ett enskilt fiskevårdsområde eller en enskild fiskeklubb tillhandahålla 

utbildning utan inblandning av riksorganisationen.  
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Kurslitteratur 

 

Det är bra att föreskriften inte låser in användningen av ett specifikt kursmaterial. Det är 

emellertid synnerligen viktigt att utbildningsmaterialet i fisketillsyn är uppdaterat och 

kvalitetssäkrat genom juridisk granskning av Havs- och vattenmyndigheten som ansvarig 

myndighet. Kompendiet Fisketillsyn – en handledning för fisketillsyn och nyproducerade 

utbildningsmaterialet Fisketillsyn – Utbildning för fisketillsyn torde vara de enda 

kursmaterial som uppfyller ett sådant krav idag. 

 

 
 

Med vänlig hälsning 

                     

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid  

305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

www.vattenagarna.se  
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