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Samrådssvar – Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av Vattenmyndighetens samrådshandling med 

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

följande synpunkter. Synpunkterna är främst kopplade till avsnittet om vidareutvecklad 

samverkan och dialog 

 

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 intressekategori 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 väsentligt 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 de vattenförvaltande 

myndigheterna 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 
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en god vattenmiljöstatus i landets sjöar och vattendrag.  Detta vägledningsmaterial bör med 

fördel spridas till vattenhandläggare på myndigheter och till funktionärer i distriktets 

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

 

Lokal förvaltningsmodell för Hjälmaren och Mälaren 

 

Vi anser också att det behövs en lokal förvaltningsmodell för Hjälmaren och Mälaren. Vår 

generella uppfattning är att förvaltningen av Hjälmaren och Mälaren har stora brister och att 

det måste skapas en aktiv, skräddarsydd lokal förvaltning för överblickbara delområden där 

det idag råder fritt handredskapsfiske. Vi anser att en utvecklad lokal förvaltning av fisket i 

Hjälmaren och Mälaren är en avgörande framgångsfaktor att beakta i kommande 

åtgärdsprogram. Vårt förslag är därför att Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med 

länsstyrelserna och i samverkan med Sveriges Fiskevattenägareförbund och övriga 

fiskeorganisationer utformar en lokal förvaltningsmodell i Hjälmaren och Mälaren som 

inkluderar både enskilt vatten med fritt handredskapsfiske och allmänt vatten. En sådan 

modell är nödvändig för att långsiktigt främja ett förankrat, engagerat lokalt fiske- och 

vattenvårdsarbete och därmed nå vattenförvaltningens mål. Genom att inkludera en särskild 

fiskevårdsavgift i den lokala förvaltningsmodellen skulle även välbehövliga medel till 

miljöövervakning och åtgärdsarbete kunna genereras. Sveriges Fiskevattenägareförbund har 

ett konkret förslag på förvaltningsmodell som skapar incitament för aktiv lokal skräddarsydd 

fiskereglering, konkreta fiskevårdsåtgärder och fisketillsyn. Det är en förvaltningsmodell som 

stärker det lokala ansvaret, genererar fiskevårdsmedel och dessutom öppnar kanaler för en 

tydlig dialog mellan myndigheterna och en idag splittrad ägarkrets i dessa sjöar. 
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