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SWOT-analys avseende Havs- och fiskeriprogrammet för Östergötlands 

län 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande sammanfattande synpunkter på förslaget 

till SWOT-analys för Östergötland. Beträffande den del av analysen som avser Vättern 

kommer Förbundet att avge ett separat yttrande till länsstyrelsen i Jönköping.  

 

Sammanfattning 

 

På det hela taget tycker vi att dokumentet ger en bra, koncis bakgrundsbeskrivning och 

konkret analys över yrkesfisket och vattenbruket i länet. Emellertid har den nya näringen 

fisketurism, med bäring på både kust- och inlandsvatten, helt utelämnats vilket är en stor 

brist. Dessutom saknas en redogörelse över länets många fiskevårdsområden och deras 

viktiga roll för förvaltning, upplåtelser och näringsverksamhet på landsbygden. Vi är 

medvetna om att många av stödåtgärderna för utveckling av landsbygdens fiskevatten faller 

inom ramen för landsbygdsprogrammet. Då ansatsen inför kommande period är att 

fiskeriprogrammet och landsbygdsprogrammet skall närma sig varandra och samverka bör 

emellertid en heltäckande bakgrundsbeskrivning rimligen inkludera hela fiskerinäringen.   

 

Förbundet anser vidare att strandskyddets hämmande effekter för såväl vattenbruket som 

fisketurismen inte belyses i länsstyrelsens analys. Generellt för både inlands- och kustvatten 

är att strandskyddsregler och övrigt områdesskydd behöver omarbetas så att initiativ kring 

småskalig fisketurism och vattenbruk på landsbygden inte kvävs i sin linda. Sjönära boende 

och vissa serviceanordningar i anslutning till vattnet behövs för att fisketurismprodukten 

skall vara attraktiv och utvecklingsbar. Nuvarande strandskyddsregler är en försvårande 

omständighet för etablering av musselodling och övrigt småskaligt vattenbruk.  

 

Ur vårt Förbunds perspektiv är det grundläggande problemet i skärgården att det saknas en 

lokal förvaltningsmodell för vatten med fritt handredskapsfiske. I länsstyrelsens beskrivning 

och analys behandlas inte denna problematik. Vår uppfattning är att förvaltningen av 

kust/skärgårdsvattnen har stora brister och att det finns behov av en aktiv, skräddarsydd 

förvaltning för mindre delområden av dessa vattenområden. Det fria handredskapsfisket har 

dessutom hämmat utvecklingen av fiskerättsägardrivna fisketurismföretag. Införandet av en 

lokal förvaltningsmodell tror vi också är nyckeln att underlätta utvecklingen av denna 

kategori fisketurism i skärgården. Vårt förslag till lokal förvaltningsmodell för syd- och 
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ostkustens skärgårdar och de stora sjöarna, vilken kombineras med en särskild 

fiskevårdsavgift och därmed genererar medel för fiskevård och fisketillsyn, bifogas.   

 

Mot bakgrund av ovan sagda bör enligt vår mening själva SWOT-analysen kompletteras 

med följande : 

 

Styrkor 

• Befintlig nationell strategi för vattenbruket 

• Befintlig nationell strategi för fritidfisket och fisketurismen 

 

Svagheter 

• Avsaknad av modell för lokal förvaltning av fiskevatten i kust- och skärgård. 

• Handredskapsfisket i i kust- och skärgårdsvatten är gratis och inbringar inga medel till  

lokal förvaltning, fiskevård och fisketillsyn. 

• Strandskydd och områdesskydd försvårar etablering av småskalig fisketurism och 

vattenbruk som landsbygdsnäringar. 

 

Möjligheter 

• Införande av modell för lokal förvaltning av fiskevatten i kust- och skärgård. 

• Införande av särskild fiskevårdsavgift för handredskapsfiske på vatten med fritt 

handredskapsfiske. 

• Småskalig fisketurism och vattenbruk likställs med traditionell fiskerinäring i sitt 

förhållande till strandskyddet. 
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