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  REMISSYTTRANDE 

2018-04-10 

 

Ert datum  2017-11-30          

Ert dnr 3076-17          

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Rapporten ”Samråd om inledande bedömning 2018” 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av rapporten ”Samråd om inledande 

bedömning 2018” och lämnar följande kommentarer och synpunkter.   

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tycker att rapporten ger en tämligen bra bild av 

situationen i våra havsområden och de komplexa problemområden som måste överbryggas 

för att säkra havsmiljön. 

 

Vi anser emellertid att bedömningen bortser från ett par väsentliga faktorer som påverkar 

havsmiljön. Framförallt saknar vi hänsyn till predation från säl och skarv på fiskbestånden i 

rapporten. Läkemedelsrester i vattenmiljön finns inte heller medtagen som påverkansfaktor 

på de marina ekosystemen. 

 

I kommande åtgärdsprogram är det absolut nödvändigt med kraftfulla förvaltande insatser 

som håller populationerna av säl och skarv på för ekosystemen och fiskbestånden 

balanserade nivåer.  

 

Vi anser också att en utvecklad lokal förvaltning av fisket i kust- och skärgårdsområdet är en 

framgångsfaktor som måste beaktas i framtida åtgärdsprogram. Det ligger också i linje med 

intentionerna om att utveckla en ekosystembaserad fiskförvaltning som inkluderar att 

myndigheterna tar till vara människors lokala kunskap och engagemang. 

 

Säl och skarv 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund påpekade redan vid remissbehandlingen av rapporten 

”God Havsmiljö 2020 – Del 1 och 2” att vissa förhållanden hade utelämnats vilket medförde 

att den problembild som redovisades inte blev komplett (se tidigare remissyttrande 2012-04-

16). Rapporten konstaterade att fisksamhället framförallt påverkas av biologisk störning 

vilket sades vara liktydigt med fiske. Predation från säl och skarv nämndes inte alls som en 

påverkansfaktor. Vi har sedan oförtrutet upprepat dessa synpunkter i våra remissvar på 
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övervaknings- och åtgärdsprogram som ligger till grund för havsmiljöarbetet i nuvarande 

cykel. 

 

Då allt fler studier av nedgångar i kustnära fiskbestånd riktar blicken mot säl och skarv anser 

vi att bedömningen måste belysa dessa arters inverkan för att bli ett rättvisande och 

trovärdigt verktyg i arbetet med att uppnå en God Havsmiljö.   

 

I kommande åtgärdsprogram är det absolut nödvändigt med konkreta förvaltande insatser 

som håller populationerna av säl och skarv på för ekosystem och fiskbestånden balanserade 

nivåer. Inte minst för att understödja pågående program för att rädda upp situationen för 

utsatta fiskarter som lax och ål. För att räddningsaktionerna för lax och ål ska bli 

framgångsrika måste dessa även innebära att predationen från skarv och säl minimeras. 

 

Förvaltning av fiske 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser avslutningsvis att avsaknaden av lokal 

fiskeförvaltning längs kusten är ett hot mot uthålligt skydd och långsiktig förvaltning av 

fiskbestånd och miljö. En utvecklad lokal förvaltning av fisket i kust och skärgårdsområdet 

är en framgångsfaktor i arbetet med att uppnå en God Havsmiljö och strävan efter att sjösätta 

en sådan modell bör finnas med i framtida åtgärdsprogram. En sådan modell är nödvändig 

för att långsiktigt främja ett förankrat, engagerat lokalt fiske- och vattenvårdsarbete och 

därmed en god kust- och havsmiljö. Modellen är också nödvändig om man ska uppnå 

intentionerna om en ekosystembaserad fiskförvaltning i dessa områden. Genom att inkludera 

en särskild fiskevårdsavgift i den lokala förvaltningsmodellen skulle även välbehövliga 

medel till miljöövervakning och åtgärdsarbete kunna genereras. I rapportens kapitel 2 

Ekonomisk analys av havets nyttjande anges felaktigt i avsnittet Omfattning av marin 

rekreation att fiskekort är en del av fritidsfiskets rörliga kostnader. Så är det i inlandets 

enskilda sjöar och vattendrag och där fiskevattnen förvaltas lokalt av bland annat 

fiskevårdsområdesföreningar men inte i kust och hav där fisket är fritt och gratis. 
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