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Synpunkter – eventuellt behov av att ytterligare reglera djurskyddet för
laxfiskar som sätts ut för fiskeändamål
Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar enbart synpunkter till den del av regeringsuppdraget som
avser ett eventuellt behov av att ytterligare reglera djurskyddet för laxfiskar som sätts ut för
fiskeändamål. Synpunkterna lämnas i form av svar på de frågor som ställs i samrådsunderlaget.
Bakgrund/Nuläge
1. Beskriv kort er roll och vilka aktörer som ni anser är inblandade i hållning och utsättning av
fisk för fiskeändamål.
Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och
förvaltare av enskilda fiskevatten. Vår medlemskår utgörs idag av 608
fiskevårdsområdesföreningar och samfällighetsföreningar (drygt 150 000 fiskerättsägare),
102 bolag, organisationer och enskilda näringsidkare och 54 kommuner. Sveriges
Fiskevattenägareförbund organiserar mycket fiskerinäring. I medlemskåren finns många kustoch insjöfiskare, vattenbrukare och framförallt fisketurismföretagare som bedriver
näringsverksamhet med stöd av enskild fiskerätt. Flertalet medlemmar nyttjar sina fiskevatten
för livskvalitet, husbehov och sportfiske. Upplåtelser av fiskemöjligheter till allmänhetens
fritidsfiske och extern näringsverksamhet är omfattande.
Aktörer som är inblandade i hållning och utsättning av fisk för fiskeändamål är primärt de
fiskodlingsföretag som producerar och levererar utsättningsfisk för kompensations-,
fiskevårds-, yrkesfiske- och sportfiskeändamål. Sekundärt kunderna som beställer och tar
emot utsättningsfisk ex. fiskevårdsområdesföreningar, sportfiskeklubbar m.m.
2. Lämna en kortfattad generell beskrivning av hur årscykeln ser ut (t.ex. hur länge hålls
fiskarna i odling och vid vilken tidpunkt sätts de ut i det vilda).
Går inte att svara generellt på. Laxfiskar som utsättningsfisk omfattar olika arter och olika
storlekar/årsklasser allt utifrån syfte.
Djurskydd vid djurhållning (specifikt kopplat till utsättning för fiskeändamål)
3. Anser ni att det finns några djurskyddsproblem för fiskar som hålls i odling inför utsättning
för fiskeändamål?
Nej

4. Anser ni att kraven på djurhållningen (täthet, utfodring, ljusstyrning etc) för fiskar som ska
sättas ut i naturen bör skilja sig åt från fiskar som hålls för livsmedelsproduktion? På
vilket/vilka sätt?
Frågan är inte relevant då fisk för livsmedelsproduktion inte är en utsättningsfisk och frågan
enligt samrådsunderlaget ska vara direkt kopplad till utsättning.
5. Om ni anser att det finns djurskyddsproblem - har ni några förslag på hur djurskyddet kan
förbättras vid hållning inför utsättning? Djurskydd vid tidpunkten för utsättning för fiskeändamål
6. Har antalet som satts ut ökat, minskat eller varit konstant sedan de senaste åren?
Kan inte svara på detta, men utsättningsvolymen är troligen ganska konstant.
7. Tror ni att antalet kommer öka, minska eller vara konstant de närmaste åren?
Kan inte svara på detta, men utsättningsvolymen kommer troligen att öka allteftersom fiskeoch upplevelseturismen ökar.
8. Hur skiljer sig i förekomst av djur som sätts ut mellan olika delar av landet?
Kan inte ge ett generellt svar på detta.
9. Hur långt transporteras djuren innan utsättning i Sverige?
Kan inte ge ett generellt svar på detta.
10. Anser ni att det finns risker för djurskyddet kopplat till den metod, tidpunkt, material etc.
som används vid utsättning av fisk för fiskeändamål?
Nej, vi anser att utsättningsfisken hanteras väl. Det finns både en kundkontroll och
myndighetskontroll som ger garantier för att den fisk som levereras får en skonsam
hantering för bästa möjliga välmående och anpassning till utsättningsvattnet. Det finns en
inbyggd kvalitetskontroll som är ömsesidig för både kund och leverantör.
11. Om ni anser att det finns djurskyddsproblem - har ni några förslag på hur djurskyddet kan
förbättras vid utsättningsmomentet? Djurskydd efter utsättning för fiskeändamål
12. Anser ni att miljön (avseende t.ex. skydd, tillgång på föda, predatorer) på de platser som
fiskar sätts ut på idag kan innebära djurskyddsproblem? På vilket sätt?
Ja beträffande predatorer. Både mellanskarv och säl utgör idag ett djurskyddsproblem vid
exempel kompensationsutsättning av laxfisk.
13. Om ni anser att det finns djurskyddsproblem - har ni några förslag på hur djurskyddet efter
utsättning kan förbättras?
Skarpa förvaltningsåtgärder som syftar till att hålla skarv- och sälpopulationer och
predationen från dessa på rimliga och balanserande nivåer.
14. Har ni några uppgifter om dödlighet i det vilda för de fiskar som satts ut för fiskeändamål?
Nej

15. Anser ni att djurvälfärden i det vilda är sämre, likvärdig eller bättre för de djur som sätts ut
för fiskeändamål än för viltfödda djur av motsvarande art?
Frågan blir filosofisk men troligen ingen större skillnad. Vattenkvaliteten och miljön i
utsättningsvattnet torde vara en avgörande faktor för välmående hos såväl utsättningsfisk
som naturligt producerad fisk
Lagstiftning
16. Anser ni att det finns behov av att i lagstiftning ytterligare reglera djurskyddet för laxfiskar
som sätts ut för fiskeändamål? Svara bara JA eller NEJ – mer information och kommentarer
kan lämnas under frågan nedan.
Nej
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