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Plattform för arbetet med grön infrastruktur i Blekinge 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till plattform för arbetet med 

grön infrastruktur i Blekinge och lämnar följande sammanfattande synpunkter på de delar 

som berör kust, sjöar och vattendrag.   

 

Sammanfattning 

   

Plattformen för grön infrastruktur är ett omfattande dokument men på det hela taget väl 

strukturerat och tydligt. En stor brist i rapporten är emellertid att det saknas en beskrivning 

av den fiskerättsliga plattformen i såväl kust/skärgård som i sjöar och vattendrag. Intrycket 

blir att fisket är en allmän resurs. Verkligheten är att fiskerätten i merparten av dessa 

vattenområden är enskild och i huvudsak tillhör, och är ett produktionsmedel, på jord- och 

skogsbruksfastigheter. I flera av länets sjöar och vattendrag förvaltas fisket gemensamt 

genom fiskevårdsområdesföreningar. En fiskevårdsområdesförening är en föreningsförvaltad 

rättighetssamfällighet och inte, vilket framskymtar i rapporten de enstaka gånger 

fiskevårdsområdesföreningar överhuvudtaget nämns, en ideell förening.  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har under de senaste åren producerat flera studieböcker, 

vägledningsmaterial och inspirationsskrifter som stöd och inspiration för att understödja det 

lokalt förankrade förvaltnings- och åtgärdsarbetet i framförallt sjöar och vattendrag.   

Vägledningsmaterialen behandlar bland annat den enskilda fiskerätten, fiskevårdsområdet 

som förvaltningsform, fisketillsyn, vattenförvaltning och praktisk fiskevård. Vi ser gärna att 

fler tar del av dessa vägledningsmaterial och studieböcker. Inte minst viktigt är att 

materialen dessutom ger möjlighet till angelägen kompetensutveckling hos berörda 

myndigheter om den enskilda fiskerätten och förutsättningarna kring förvaltningen av 

landsbygdens enskilda fiskevatten. Sådana kunskaper är nödvändiga i det fortsatta arbetet 

inom ramen för grön infrastruktur. För att åtgärder ska bli långsiktigt framgångsrika krävs 

god förankring, acceptans och en nära dialog med fiskevårdsområdesföreningar m.fl. som 

äger och förvaltar berörda fiskevatten och intilliggande markområden. Vägledningarna kan 

laddas ned från www.vattenagarna.se. 

 

Beträffande Blekinges kustvattenområde är förutsättningarna annorlunda. Här efterlyser vi 

en lokal förvaltningsmodell för Blekinges enskilda skärgårds- och kustvatten. En sådan lokal 
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förvaltningsmodell saknas idag vilket innebär att fiskeförvaltningen inte fungerar. Här 

saknas lokal förankring, ekonomisk bas för fiskevård och långsiktighet. Vi anser att det 

behövs en modern, dynamisk lokal förvaltningsmodell som skapar incitament för lokalt 

engagemang och därmed gagnar arbetet med att uppnå god beståndsvård och miljöstatus 

inom ramen för en ekosystembaserad fiskförvaltning.  
 

Sveriges Fiskevattenägareförbundet har ett konkret och genomarbetat 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. Behovet av fredningsområden och 

områdesskydd kan exempelvis med fördel förankras och lösas inom ramen för en sådan 

lokal förvaltningsmodell. Vårt konkreta förslag är att det införs en särskild fiskevårdsavgift 

för det fria handredskapsfisket och/eller nätfiske som bedrivs utan stöd av enskild fiskerätt 

inom dessa områden. Initialt kanaliseras en betydande del av de influtna medlen till bildande 

och utveckling av lokala fiskevårdsområden enligt insjömodellen. Avgiften genererar även 

medel till miljöövervakning och lokalt åtgärdsarbete. Någon inskränkning i allmänhetens 

tillgång till fiske, annat än av biologiska fiskevårdsskäl, behöver inte följa av detta. 

Tillgängligheten blir densamma som för det fria handredskapsfisket. Genom modellen skulle 

det även skapas en stabil och trygg plattform för ekosystembaserad fiskförvaltning och 

utveckling av småskalig fisketurism i skärgården inte minst som diversifieringsalternativ för 

kust- och skärgårdsfiskeföretagare. En lokal fiskeförvaltning är ett klokt och fruktsamt sätt 

att stimulera denna diversifiering som även är nödvändig för de socioekonomiska 

ambitionerna i miljömålet Levande kust och skärgård.   

 

Slutligen vill vi påpeka att strandskydd och övrigt områdesskydd inte får kväva initiativ och 

möjligheter till småskalig gårdsbaserad fisketurism och annan småskalig fiskerinäring på 

landsbygden. Det behövs undantag i strandskyddslagstiftningen för byggnationer som krävs 

för dessa verksamheter. 

    
 

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 

  

mailto:thomas.lennartsson@vattenagarna.se

