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  REMISSYTTRANDE 

2017-08-02 

 

Ert datum  2017-05-29 

Ert dnr 511-3843-17       

 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

871 86 Härnösand 
     

 

 

Åtgärdsprogram för flodpärlmussla 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till åtgärdsprogram för 

flodpärlmussla och vill framföra följande kommentarer och synpunkter.   

 

Kommentarer och synpunkter 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att förslaget till åtgärdsprogram är 

välstrukturerat och intresseväckande. Åtgärdsprogrammet ger en bra beskrivning och 

dokumentation över flodpärlmusslan som art, dess biologi, miljökrav och betydelse för andra 

akvatiska arter samt de problem som måste åtgärdas för att säkra artens fortlevnad. 

Åtgärdsarbetet att stärka upp denna paraplyart är angeläget och framgång för 

flodpärlmusslan borgar dessutom för friska vatten och god miljö för övriga akvatiska arter.    

 

Undantaget förslaget om ökad reservatsbildning (punkt 9 i åtgärdspaketet) tillstyrker vi 

övriga åtgärdsförslag som redovisas i programmet.  

 

Vår uppfattning är att det finns en stark övertro på naturreservat och övrigt områdesskydd 

som universallösning på alla naturvårdsproblem. Vi förordar istället att myndigheterna aktivt 

sätter information och lokalt förankrat samarbete med berörda fiskerätts- och markägare i 

högsätet. För att åtgärderna ska bli långsiktigt framgångsrika förutsätts, som vid alla fiske- 

och vattenvårdsåtgärder, god lokal förankring, acceptans hos och ett nära samarbete med 

fiskevårdsområdesföreningar m.fl. intressenter som äger och förvaltar berörda fiskevatten 

och intilliggande markområden. Genom åren finns ett flertal goda exempel där 

fiskevårdsområdesföreningar, fiskerättsägare och markägare i samverkan med framförallt 

länsstyrelser lagt stort engagemang i bevarande och restaurering av flodpärlmusslabestånd. 

För oss är det naturligt och självklart att bygga vidare på sådana framgångsrika modeller och 

istället lägga de mångmiljonbelopp som budgeteras för områdesskydd i åtgärdspaketet på 

lokal samverkan och konkreta restaureringsåtgärder.  
 

Slutligen noterar vi att åtgärdsprogrammet genomgående enbart nämner markägare som 

mottagare av information i såväl muntlig form som i form av broschyrmaterial. Både när det 

gäller information om åtgärder för att skydda flodpärlmusslan och dess livsmiljö och 

vägledningsmaterial som underlag för konkreta åtgärder för att restaurera biotoper för 
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flodpärlmussla är det självklart att dessa informationsinsatser även ska riktas mot 

fiskevårdsområdesföreningar, samfällighetsföreningar m.fl. fiskerättsägare som äger och 

förvaltar berörda fiskevatten.   
 

  
 

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  

 

 

 
 

Om Sveriges Fiskevattenägareförbund 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och förvaltare av 

enskilda fiskevatten. Vår värdegrund är att ägandet är den bästa förutsättningen för att den begränsade 

resursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt men där ägandet också innebär ett tydligt ansvar. Vi arbetar för en 

stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att resursen fiskevatten skall öka i värde. 

Vår kärnverksamhet är näringspolitisk bevakning, service och rådgivning till våra medlemmar. 
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