
 1 

  REMISSYTTRANDE 

2017-03-27 
 

Ert datum  2017-02-02    
 

Vättenvårdsförbundet 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

551 86 Jönköping 
     

 

Förvaltningsplan för fisk och fiske Vättern 2017 - 2022 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till förvaltningsplan för fisk och 

fiske i Vättern 2017 - 2022 och vill framföra följande kommentarer och synpunkter. 
 

Allmänt  
 

Vi vill gärna framhålla att det är ett mycket välstrukturerat och pedagogiskt planerings-

dokument som Vätternvårdsförbundets samförvaltningsutskott har låtit arbetat fram. 

Dokumentet ger en tydlig beskrivning av fiskets kategorier och den fiskerättsliga plattformen 

i förvaltningen, vilket förstås är nödvändigt då Vättern omfattar både allmän och enskilt 

vatten. Förvaltningsplanens vision, övergripande mål och inte minst de separata målen för 

arterna är genomtänkta och bra. Åtgärdsförslagen som redovisas i planen är mycket 

ambitiösa och vi ställer oss generellt sett bakom de lagda förslagen. Att planen förordar en 

särskild avgift för fritidsfiske på allmänt vatten är lovvärt och de medel som en sådan 

inbringar behövs uppenbarligen för att genomföra det ambitiösa åtgärdsprogrammet.  
 

Detaljsynpunkter 
 

Fiskerättsägare 
 

Under rubrik fiskerättsägare på sidan 16 står följande i andra stycket: Även om många 

mindre vattenägare finns i norra Vättern så är Sveaskog den största vattenägaren 

inomskärs. Sveaskog är en stor vattenägare även söderut. På Vätterns östra sida finns flera 

mindre vattenägare.  
 

Vattenägare ändras till fiskerättsägare. Fiskerätt och vattenrätt är två skilda saker och här 

torde texten åsyfta fiskerättsägare. 
 

I slutet av sista stycket får gärna slås fast att fisket är ett produktionsmedel på 

fiskerättsbärande fastigheter. 
 

Under rubrik ekosystembaserad och adaptiv förvaltning på sidan 12 i första stycket noterar 

vi att enskilda fiskerättsägare inte finns med bland de samverkande intressenter som räknas 

upp och vilkas medverkan anges vara centralt inom denna förvaltningsform.   
 

Mål för fisket 

 

Som ett av målen för fritidsfisket anges ett infört avsaluförbud för fisk och kräftor som 

fångas med stöd av frifiskerättigheter. Vi ställer oss självfallet positiva till ett sådant 

avsaluförbud men vill samtidigt att det mycket tydligt framgår i all text där detta mål/förslag 

presenteras att avsaluförbudet inte ska omfatta fiske som bedrivs med stöd av enskild 
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fiskerätt. Vår erfarenhet är att berörda departement och myndigheter har svårt att skilja på 

allmänhetens fritidsfiske och det fiske som bedrivs med stöd av den enskilda fiskerätten. Det 

är alltså angeläget att vara övertydlig i detta förslag. Vi får inte hamna i en situation där ett 

avsaluförbud lägger en död hand över möjligheten till näringsverksamhet i landsbygdens 

enskilda fiskevatten. 
 

Fisketillsyn 
 

Det framgår inte av beskrivningen i förvaltningsplanen men vi utgår från att den fisketillsyn 

som bedrivs i länsstyrelsernas regi i Vättern även omfattar olovligt fiske på enskilt vatten. I 

och med att kräftfisket på allmänt vatten numera är fritt för allmänheten ökar risken för 

överträdelser på enskilt vatten. Det är därför rimligt att staten tacklar dessa överträdelser 

inom ramen för sitt fisketillsynsuppdrag.  
 

Åtgärder 
 

Förvaltningsplanen innehåller många relevanta och bra förslag till åtgärder för att bevara och 

utveckla Vätterns fisk- och fiskeresurser. Prioriteringsordningen känns riktig även om vi 

anser att åtgärden att utreda förutsättningarna att återetablera den storöring som tidigare 

lekte nedströms i Motala Ströms kan ges en högre prioritet. De fiskeavgiftsmedel som idag 

används för laxutsättning i Vättern är ursprungligen tänkta att kompensera för 

vattenkraftsutbyggnaden i Motala Ström och förlusten av den nedströmslekande öringen. 

Kan man hitta framkomliga vägar att återetablera öringen är det naturligt att växla över dessa 

medel till sådana åtgärder.  
 

Resursfördelning 
 

Beskrivningen av den aktiva resursfördelning som föreslås är något otydlig och framförallt 

sammanställningen i tabell 6. Vi finner det oklart om fiske med stöd av enskild rätt 

innefattas i resursfördelningsförslaget då enbart målnivåer för yrkesfiske och fritidsfiske 

redovisas i tabellen. Vi ställer oss tveksamma till de restriktioner för nätfiske efter gädda 

som diskuteras då dessa sannolikt enbart berör enskilda fiskerättsägare. 
 

Riktlinjer och förhållningssätt 
 

Det är bra riktlinjer som tagits fram för förvaltningen av Vätterns fisk- och fiskeresurser. Vi 

välkomnar särskilt förslaget om införandet av en fiskeavgift för fritidsfiske med stöd av 

frifiskerättigheter. En sådan fiskeavgift kan generera medel till åtgärdsarbetet i sjön och till 

avgiften skulle det även kunna kopplas en obligatorisk fångstrapporteringsskyldighet.   

 
 

 

Med vänlig hälsning               
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Förbundsdirektör 
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