
 

Förslag till förvaltningsmodell för kusten och de 

stora sjöarna  
 

Nuvarande situation 
 

► Handredskapsfisket är fritt och gratis. 

► Förvaltnings- och fiskevårdsansvaret ligger på staten. 

► Statens förvaltningsåtgärder innefattar i huvudsak generella regler 

► Medel saknas för konkret fiskevård och fisketillsyn 

► Det lokala ägandeengagemanget för fiskevård, fisketillsyn och  

utvecklingsarbete är obefintligt. 

► Konkret fiskevård sker nästan enbart med stöd av projektmedel (EU)  

och/eller via ideella krafter. 

► Informationen om fiskeregler och annat hänsynstagande är bristfälligt  

 

Krav på fungerande förvaltningsmodell 
 

 Stimulera lokal förvaltning, ansvar och engagemang för fiskevården, med  

möjlighet till fisketillsyn, ransonering, fångstatistik m.m. 

 

 Bibehålla tillgänglighet för allmänhetens fiske och samtidigt få ut information  

till de fiskande. 

 

 Skapa resurser för fiskevård. 

 

Förslag till förvaltningsmodell 
 
Resurser och tillgänglighet 

 

Det fria handredskapsfisket förändras inte i sin tillgänglighet. Men genom att 

införa en obligatorisk särskild fiskevårdsavgift, alternativt länsvisa fiskekort, 

skapas resurser för förvaltning, fiskevård och fisketillsyn. Avgiften läggs på en 

nivå som inte skapar orimliga ekonomiska barriärer för sportfiskeutövandet. 

Avgiften hanteras av länsstyrelserna i samverkan med en rådgivande grupp från 

fiskets organisationer. En del av avgiften skall kanaliseras till bildandet och 

förvaltningen av lokala fiskevårdsområden.  

  
 

  



 Lokal förvaltning 
 

Lokal förvaltning är en förutsättning för att fiskevård, fisketillsyn och 

utvecklingen av fiskevattnen skall fungera. De lokala fiskevårdsområden som 

tillförs resurser från fiskevårdsavgiften/länsfiskekorten skall organisera 

fisketillsynen och upprätta fiskevårdsplaner som godkänns av länsstyrelsen. 

Fiskevårdsplanerna skall innehålla förslag på fredningsområden, fredningstider 

och andra fiskevårdande åtgärder. 

 

 Information 
 

Den som löser fiskevårdsavgiften/fiskekortet erhåller (laddar ner) en 

informationsfolder med av länsstyrelsen beslutade fiskeregler och annan viktig 

information för vistelse i naturen och i de aktuella områdena. Avgiften/kortet kan 

också kopplas till fångstrapportering vilket ger kunskap om fiskets omfattning 

och underlag för övergripande fiskevårdsplanering. 

 

 Lagstiftning 
 

För att införa en avgift på det fria handredskapsfisket krävs ny lagstiftning. 

Utredningen SOU 2005:76 innehåller nödvändiga underlag. I övrigt kan befintlig 

lag om fiskevårdsområden tillämpas. 

 

 

 Steg för införande av förvaltningsmodellen 

 
  En obligatorisk särskild fiskevårdsavgift införs, alternativt länsfiskekort. 
 

  Länsstyrelserna tar fram kartor och informationsmaterial som bifogas  

     fiskekortet (förebild fjällfiskekorten) med t.ex. skyddade områden och  

     områden med särskilda regler.  
 

  Länsstyrelserna använder medel från avgiften till fiskevård och att stimulera  

     en organisation med lokala fisketillsynsmän. 
 

  Successiv uppbyggnad av fiskevårdsområden, deras ansvar blir lokal fiskevård  

     och fisketillsyn under länsstyrelserna. De kan föreslå fiskeregler som  

     beslutas av länsstyrelsen. De tillförs medel från avgiften för att genomföra  

     sina uppgifter. 
 

  Den som löst avgift och fiskar behöver inte känna till några gränser mellan  

     olika fiskevårdsområden, men måste rätta sig efter de fiskeregler och den  

     karta som länsstyrelsen utformar. 
 
 

 
 

 
 
 



 Fiskevårdsområdets roll i förvaltningsmodellen 
 

 Utarbeta förslag till fiskeregler som föreläggs länsstyrelsen för beslut. 

 

 Beslut om upplåtelser av annat fiske till allmänheten och villkor för detta  

    (ex. trollingfiske). 

 

 Upprätta förslag till lokala fiskevårdsplaner som föreläggs länsstyrelsen  

    för godkännande och fastställande. 

 

 Ansvara för den lokala fiskevården under länsstyrelsen. 

 

 Ombesörja och ansvara för den lokala fisketillsynen under länsstyrelsen. 

 

 Ansvara för att en organiserad och nära samverkan och delaktighet i  

    förvaltnings- och fiskevårdsarbetet upprätthålls med övriga lokala  

    fiskeorganisationer och fiskevårdsintressen  

 

 Verka för lokala samarbetsavtal med fiskeguider och övriga  

    fisketurismföretagare.  
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