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  REMISSYTTRANDE   

2018-11-16 

 

Ert datum  2018-08-08          

Ert dnr M2017/02054/Nm 

  

Miljö- och energidepartementet  

    103 33 Stockholm 
 

 

Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 

reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge” 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av Naturvårdsverkets skrivelse och förslag 

till ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge. Vi önskar lämna följande 

synpunkter. 

 

Sammanfattning 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser att de förändringar av LIS-reglerna som föreslås i 

Naturvårdsverkets skrivelse enbart är av kosmetisk karaktär. Förändringarna förbättrar inte 

LIS-verktygets flexibilitet och kommer heller inte att främja landsbygdsutveckling och 

utveckling av gårdsbaserad fiske- och landsbygdsturism eller annat näringsliv i landets 

glesbygder.       
 

Vi anser att det behövs genomgripande förändringar. En utredning behöver tillsättas som gör 

en heltäckande översyn av strandskyddsbestämmelserna och som har landsbygdens 

perspektiv och behov i fokus. Det behövs skarpa, konstruktiva förslag på reformering av 

strandskyddsbestämmelserna som på riktigt främjar utvecklingen av landsbygdens näringsliv 

och livskvalitet. Bestämmelser som hindrar utvecklingen av småskalig näringsverksamhet 

kring skogs- och lantbruksfastigheternas enskilda fiskevatten måste tas bort. Det finns 

många exempel på utvecklingsidéer som kommit av sig på grund av strandskyddet. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund föreslår i sammanhanget en lagändring som innebär att 

gårdsbaserad fisketurism, som utgör en modern och växande fiskerinäring på landsbygden, 

får samma status och lagstadgade undantag från strandskyddet som traditionellt yrkesfiske 

har idag. Ett alternativ kan också vara att införa ett nytt särskilt skäl för dispens som berör 

näringsverksamhet baserat på enskilda fiskevatten. 

  

Allmänt  
 

En levande landsbygd och ett uthålligt friluftsliv kräver ett fungerande näringsliv. Mark- och 

fiskevatten är landsbygdens unika produktionsmedel. Det är därför mycket viktigt att 

strandskyddets tillämpning inte hindrar etablering och utveckling av småskaliga 

landsbygdsnäringar såsom fisketurism. Landets unika vattenrikedom utgör en stor potential 
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för arbetstillfällen och för att hålla liv i glesbygderna. Därför är rimliga strandskyddsregler 

så viktigt för landsbygden.     

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund kan visa många exempel där nuvarande 

strandskyddsregler försvårar och i många fall omöjliggör etablering och expansion av 

småskalig fisketurism på landsbygdsfastigheter. Trots att övriga förutsättningar finns i form 

av bra fiskevatten, goda och välvårdade fiskbestånd och inte minst brinnande 

entreprenörsanda kommer satsningarna av sig. Fisketurismen är utpekad av regeringen som 

en landsbygdsnäring som skall främjas och växa. Nationella strategier för utveckling av 

fisketurismen har tagits fram av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Det är 

nödvändigt att nuvarande strandskyddsregler omarbetas så att initiativ kring småskalig 

fisketurism på landsbygden inte kvävs i sin linda. 

 

Gårdsbaserad småskalig fisketurism förutsätter att gästerna erbjuds ett sjönära boende och 

serviceanordningar nära vattnet för att vara attraktiv på marknaden. Denna 

näringsverksamhet försvårar inte, utan förbättrar, tillgängligheten till ett berikande friluftsliv.  

Boende och serviceanläggningar nära vattnet gynnar friluftslivet, kanaliserar besökare och 

främjar en levande landsbygd.  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser att LIS-områdenas möjlighet att främja 

landsbygdsutveckling har stora inbyggda begränsningar. Det är omöjligt att i förväg planera 

var olika entreprenörsinitiativ, exempelvis inom fiske- och landsbygdsturism, skall blomma 

upp. Landsbygdsentreprenörer med lokal förankring har den egna tillgången till mark och 

vatten som utgångspunkt. Det är enskilda entreprenörer som skapar livskraft på landsbygden. 

Skräddarsydda enskilda och unika lösningar, som inte kan planläggas i förväg av 

myndigheter, är receptet för utveckling och ett ökat entreprenörskap på landsbygden. 

Möjligen kan en mer flexibel hantering av LIS åstadkommas genom att man exempelvis 

enbart ange generella kriterier och riktlinjer som specificeras i översiktsplanen eller i ett 

policydokument.   

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund föreslår en lagändring som innebär att gårdsbaserad 

fisketurism, som modern och växande fiskerinäring på landsbygden får samma lagstadgade 

undantag från strandskyddet som traditionellt yrkesfiske. Ett alternativ kan också vara att 

införa ett nytt särskilt skäl för dispens som omfattar näringsverksamhet baserat på enskilda 

fiskevatten.  

 

Dessa regelförändringar måste ovillkorligen också omfatta kust- och skärgårdsområdet som 

idag till och med är utestängda från LIS. Det finns åtskilliga mil kust- och skärgårdsavsnitt 

där bebyggelsetrycket är obefintligt men där istället småskalig strandnära byggnader är helt 

avgörande för att utveckla lokalt näringsfång som bidrar till att bibehålla en levande skärgård 

med permanentbosatta människor.  
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar slutligen att vi inte har erhållit någon kallelse 

till det intressentmöte som Naturvårdsverket har genomfört inom ramen för sitt 

regeringsuppdrag. Detta trots att vårt förbund företräder långt över 100 000 fiskerättsägare. 

Inom medlemskåren har vi rikligt med utövare av turism och fiskerinäring i anslutning till 

sjöar, vattendrag och skärgård. I synnerhet organiserar vi många fiske- och 

landsbygdsturismföretag. Ett mycket entydigt hinder för dessa landsbygdsföretag, samt för 

etablering av nya, utgörs just av nuvarande strandskyddsregler och dess tillämpning. Vi kan 
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konstatera att Naturvårdsverket i detta fall har misslyckats att inhämta relevant information 

och kunskap från verkligheten.   

  

  

Med vänlig hälsning 
                 

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid 146, 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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