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Vattenmyndigheten i Bottenviken 

     
     

 

 

 

Samrådssvar – Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av Vattenmyndighetens samrådshandling med 

översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021 – 2027 och lämnar 

följande synpunkter och kommentarer.   

 

Utvecklad dialog och samverkan med fiskevårdsområdesföreningar 

 

Vi anser att underifrånperspektivet i genomförandet av vattenförvaltningen och dess 

åtgärdsprogram måste bli betydligt bättre. Många fiskerätts- och markägare känner att 

vattenförvaltningen allt mer blivit en arena för myndigheter trots det underifrånperspektiv som 

stipuleras i EU:s vattendirektiv. Många vattenråd saknar exempelvis representation från 

fiskevattenägare och fiskevårdsområdesföreningar i sina styrelser. Denna intressentkategori 

är synnerligen central i förvaltning och vård av fiskevatten. De är dessutom bärare av mycket 

verklighetsanknuten, lokal kunskap som är nödvändig för att vattenförvaltningsarbetet ska bli 

framgångsrikt. Inte minst genom att de kan erbjuda en nära dialog och god lokal förankring 

för konkreta åtgärder. Strategier behöver tas fram för att förbättra kommunikationen med 

fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägare. Ekonomiska medel behöver dessutom 

tillföras för att stimulera det lokala deltagandet vilket idag kräver mycket tid och sker på ideell 

basis.  

 

Enskilda fiskerättsägare och fiskevårdsområden är alltså viktiga lokala aktörer i 

vattenförvaltningsarbetet. I Sveriges sötvatten har det bildats cirka 2 000 fiskevårdsområden 

med en äganderättslig plattform, rådighet över förvaltningen och möjlighet att bygga upp en 

fiskevårdsekonomi. Det föreligger ett behov att informera tjänstemän på vattenförvaltande 

myndigheter om hur den svenska fiskerättsliga plattformen är utformad, hur existerande 

förvaltningsformer för enskild fiskerätt fungerar i våra inlandsvatten och om villkoren för den 

fiskerinäring som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt. Sveriges Fiskevattenägareförbund har 

i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten producerat ett flertal moderna 

vägledningsmaterial om fiskevårdsområden. Materialen förmedlar bland annat kunskaper om 

den enskilda fiskerättens konstruktion och verksamheten inom ett fiskevårdsområde. Ett av 

vägledningsmaterialen, Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet, är en populär 

informations- och inspirationsskrift som på ett pedagogiskt sätt förklarar den svenska 

vattenförvaltningen och olika myndigheters och organisationers roll i arbetet med att uppnå 

en god vattenmiljöstatus i landets sjöar och vattendrag. Detta vägledningsmaterial bör med 
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fördel spridas till vattenhandläggare på myndigheter och till funktionärer i distriktets 

vattenråd. Detta och övriga vägledningsmaterial finns tillgängligt på www.vattenagarna.se  

 

Utmaningarna för vattenmiljön i vattendistriktet 

 

Vi kan konstatera att vattenkraftsutbyggnad med tillhörande sjöregleringar är det miljöingrepp 

som medför störst negativ påverkan på vattensystemens fysiska miljö, ekosystem och 

fiskresurser. Till följd av vattenkraften har fiskevattnets värde som produktionsmedel 

devalverats på ett mycket stort antal fastigheter under årens lopp. Vi välkomnar därför den 

kommande miljöprövningen av vattenkraften. De flesta utbyggda och outbyggda vattendrag 

förvaltas fisket av fiskevårdsområden eller samfällighetsföreningar. Fiskerätten är ett 

produktionsmedel på fastigheterna och en resurs för ägarna. Fiskerättsägarna är sakägare i 

förhållande till de skador som vattenkraften medför. Vid anpassning av vattenkraftens villkor 

till modern miljölagstiftning och vid kommande konkreta åtgärder är det viktigt att sakägarna 

till fisket och fiskerätten får en framträdande roll och att deras intressen blir väl tillgodosedda.  
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