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REMISSYTTRANDE 

2018-08-21 

 

Ert datum  2018-06-19          

Ert dnr  2338-16 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

 

Förslag till inrättande av fredningsområden i Mörbylånga och Borgholms 

kommuner 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget om inrättande av 

nya fredningsområden vid Bröttorpsbäcken, Frösslundabäcken, Klevabäcken, Silverbäcken, 

Strömmen och Pelnabrobäcken och att det i dessa fredningsområden samt Åbybäcken införs 

ett årligt återkommande fiskeförbud fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 28 februari.   

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker att nya fredningsområden inrättas i anslutning 

till Bröttorpsbäcken, Frösslundabäcken, Klevabäcken, Silverbäcken, Strömmen och 

Pelnabrobäcken.  

 

Vi tillstyrker också att det i dessa fredningsområden, samt i Åbybäckens, införs ett årligt 

återkommande fiskeförbud fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 28 februari. Detta under 

förutsättning att det i föreskriftstexterna, som för Åbybäcken, görs undantag för sådana 

ålfisken som utövas med stöd av enskild rätt.  

 

Slutligen tillstyrker vi att fiske efter lax och öring under samma tid ska vara förbjudet i 

samtliga vattendrag på Öland. Vi förutsätter att det inte finns några definitiva 

vandringshinder i något av alla dessa öländska småvattendrag då fiskeförbudet föreslås 

omfatta hela vattendragens sträckning.   

 

I sak anser vi att föreslagna fredningsområden och fredningstider är motiverade för god 

förvaltning av lax- och havsöring.  

 

Vi vill emellertid starkt betona att ändamålsenliga fredningsområden och övrig fiskevård 

skulle kunna lösas mycket enklare och konstruktivare inom ramen för en lokal 

förvaltningsmodell för Ostkustens skärgårds- och kustvatten.  

 

Vi är också starkt kritiska till den bristande förankringsprocess som föregått förslaget och att 

Havs- och vattenmyndigheten överhuvudtaget inte berör effekterna för berörda 
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fiskerättsägare i sin konsekvensutredning. Det är uppenbart att det krävs implementering av 

en lokal förvaltningsmodell för att fredningsområden och liknande förvaltningsåtgärder ska 

kunna förankras inom ramen för en rättssäker process.   

 

Nya fredningsområden på Öland  

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att nya fredningsområden inrättas i i anslutning till 

Bröttorpsbäcken, Frösslundabäcken, Klevabäcken, Silverbäcken, Strömmen och 

Pelnabrobäcken och att det i dessa fredningsområden samt Åbybäckens införs ett årligt 

återkommande fiskeförbud fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 28 februari. Under samma tid 

ska också fiske efter lax och öring vara förbjudet i samtliga vattendrag på Öland. 

 

Bakgrunden till förslaget är en hemställan från Länsstyrelsen i Kalmar län. Av denna 

framgår att förslaget godkänts av berörda kommuner och av Ölands Trolling och 

Sportfiskeklubb.  

 

Havs- och vattenmyndigheten motiverar förslaget med att vattentillgången är ringa i de 

berörda småvattendragen vilket innebär att lekvandrande havsöring under perioder med lite 

nederbörd ansamlas utanför dem och inväntar lämpligt flöde för att vandra upp och leka. 

Denna ansamling av lekfisk gör att de anslutande kustområden som fisken uppehåller sig i 

bör skyddas från fiske under den tid som lekvandring och lek pågår. Observationer gör 

gällande att lekande havsöring har noterats så sent som i mitten av januari. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslagen avseende lax och havsöring. Vi anser 

det angeläget att den lekvandrande havsöringen skyddas. Vi förutsätter emellertid att 

fiskebestämmelserna i de sex nya fredningsområdena får samma utformning som för det 

befintliga i Åbybäcken, det vill säga att det görs undantag för sådana ålfisken som utövas 

med stöd av enskild rätt. Alltså i dagsläget det fiske som bedrivs med särskilt 

ålfisketillstånd. 

 

Vi vill samtidigt påtala att vi absolut inte är tillfreds med den samrådsprocess som 

länsstyrelsen refererar till då den uppenbarligen, undantaget Mörbylånga och Borgholms 

kommun, har exkluderat berörda enskilda fiskerättsägare. Havs- och vattenmyndigheten 

kompenserar inte heller för denna påtagliga brist i sin konsekvensutredning. 

Konsekvensutredningen nämner överhuvudtaget inget om att enskilda fiskerättsinnehavare 

berörs av regleringen. Det sägs inte heller att berörda fiskerättsägare har fått lämna sin syn 

på förslaget. Det är uppenbart att väl förankrade myndighetsbeslut kräver implementering av 

en lokal förvaltningsmodell som öppnar upp kanaler för en dialog med berörda 

fiskerättsägare och därmed en rättssäker process. 

 

Generellt är också vår uppfattning att förvaltningen av kust/skärgårdsvattnen har stora brister 

och att det måste till en aktiv, skräddarsydd förvaltning för mindre delområden av dessa 

vattenområden. För att resursvården av fiskbestånden skall få en långsiktig och uthållig 

lösning behövs en lokal förvaltning inom områden där det idag råder fritt handredskapsfiske. 

Behovet av fredningsområden kan med fördel förankras och lösas inom ramen för en sådan 

lokal förvaltningsmodell. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har ett konkret förslag på förvaltningsmodell som skapar 

incitament för aktiv lokal skräddarsydd fiskereglering, konkreta fiskevårdsåtgärder och 
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fisketillsyn. En förvaltningsmodell som ligger i linje med intentionerna i en 

ekosystembaserad fiskförvaltning och vilken stärker det lokala ansvaret, genererar 

fiskevårdsmedel, främjar utvecklingen av gårdsbaserad fisketurism och som dessutom 

öppnar upp en tydlig dialogkanal för myndigheter m.fl. mot en idag splittrad ägarkrets. 

 
 

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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