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Förslag till vägledning kring fiskereglering i marina skyddade områden 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande synpunkter på förslaget till 

vägledningsdokument för reglering av fiske i marina skyddade områden. Synpunkterna 

fokuserar framförallt på fiskereglering i den administrativa zonen innanför trålgränsen. 

 

Sammanfattning 

 

Förbundet anser att vägledningsmaterialet har ett bra upplägg beträffande fiskereglering i 

skyddade områden på allmänt vatten.  

 

Fiskerilagstiftningen bör prioriteras vid tillämpningen vilket skapar tydlighet och borgar för 

att ärenden handläggs av tjänstemän med fiskekompetens och helhetsperspektiv. 

 

Beträffande fiskeregleringar som berör enskilt vatten tycker vi emellertid att förslaget till 

vägledningsdokument saknar klara riktlinjer kring tillvägagångssättet. Inskränkningar i fisket 

kan få stor betydelse i det totala resursutnyttjandet och försörjningen på många jord- och 

skogsbruksfastigheter. I vatten med enskild fiskerätt är det därför synnerligen viktigt att 

materialet poängterar en tidig och fördjupad dialog med berörda fiskerättsägare då frågan 

om fiskereglering i skyddade områden aktualiseras. 

 

Generellt anser Sveriges Fiskevattenägareförbund att grundbulten för att resursvården av 

fiskbestånden och dess habitat skall få en långsiktig och uthållig lösning är att få igång en 

lokal förvaltning av syd- och ostkustens skärgårdar inom områden där det idag råder fritt 

handredskapsfiske. Förbundet har ett konkret förslag på förvaltningsmodell som skapar 

incitament för aktiv lokal skräddarsydd fiskereglering, konkreta fiskevårdsåtgärder och 

fisketillsyn. En förvaltningsmodell som stärker det lokala ansvaret och dessutom öppnar upp 

en tydlig dialogkanal för myndigheterna mot en idag splittrad ägarkrets. 

 

Dessutom är det viktigt att kraftfulla förvaltningsplaner för säl och skarv upprättas och blir 

en integrerad del i arbetet med marina reservat i kust- och skärgårdsområdet.  
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Allmänt  

 

På allmänt vatten har staten ansvar att, i samverkan med näringen, fastställa ändamålsenlig 

reglering som skyddar utpekade viktiga habitat och därmed skapar förutsättningar för 

uthålligt fiske i omgivande vatten. Det är därför välkommet med ett handfast dokument som 

ger ledning för hur fiskereglering i marina skyddade områden skall handläggas och när den 

bör införas. I första hand bör fiskerilagstiftningen tillämpas vid fiskeregleringar. Det skapar 

tydlighet och ökar förutsättningar att de tjänstemän som handlägger ärenden har 

fiskekompetens och helhetsperspektiv. 

 

Fiskereglering innanför trålgränsen 

 

I den administrativa zonen innanför trålgränsen finns både enskilt och allmänt vatten. Det 

enskilda vattnet omfattas av enskild fiskerätt som är särskilt tydlig i södra och östra Sveriges 

kust- och skärgårdsvatten. Fiskerätten är ett av fastighetens produktionsmedel. 

Inskränkningar i fisket kan få stor betydelse i det totala resursutnyttjandet och försörjningen 

på många jord- och skogsbruksfastigheter. I vatten med enskild fiskerätt är det därför 

synnerligen viktigt med en tidig och fördjupad dialog med berörda fiskerättsägare då frågan 

om fiskeregleringar i skyddade områden aktualiseras.  

 

Vår uppfattning är att förslaget till vägledningsdokument saknar klara riktlinjer kring 

tillvägagångssättet när enskilda vatten berörs. Enligt dokumentet kommer en initial dialog 

med företrädare för fisket in först som punkt 3 i beredningsprocessen. Denna dialog bör 

komma in i första skedet och primärt omfatta fiskerättsägare men även andra företrädare 

för fisket. Genom ett tidigt samråd finns förutsättningar att hitta frivilliga lösningar under 

lokalt ansvar och dessutom förankra lokal acceptans för regleringar som är befogade.   

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser i grunden att god miljökvalitet är en förutsättning 

för civilisationen. Men det är inte samma sak som att i alla lägen prioritera reservatsbildning 

och begränsa all mänsklig verksamhet. Att bruka naturen genom långsiktig förvaltning är 

bästa sättet att skydda naturen. I sammanhanget är avsaknaden av lokal fiskeförvaltning 

längs kusten och i de stora sjöarna ett hot mot uthålligt skydd och långsiktig förvaltning av 

fiskbestånd och miljö.   

 

I landets inlandsvatten finns en fungerande och vedertagen förvaltningsmodell för enskilt 

ägda fiskevatten, fiskevårdsområden. Fiskevårdsområden skapar en utmärkt plattform för 

lokal förvaltning och uthållig vatten- och fiskevård. På grund av fria handredskapsfisket 

saknas idag förutsättningar för liknande lokal förvaltning i kust- och skärgårdsområdet.    

 

Grundbulten för att resursvården av fiskbestånden och dess habitat skall få en långsiktig och 

uthållig lösning är att få igång en lokal förvaltning av syd- och ostkustens skärgårdar inom 

områden där det idag råder fritt handredskapsfiske. Vårt förbund har ett konkret förslag på 

förvaltningsmodell, liknande den i inlandet, som skapar incitament för aktiv lokal 

skräddarsydd fiskereglering, konkreta fiskevårdsåtgärder och fisketillsyn. Modellen 

innefattar också en särskild fiskevårdsavgift som genererar medel för fiskevård och 

fisketillsyn. Genom en lokal förvaltningsplattform skulle fiskeregleringar inom många 

marina reservat på enskilt vatten bli överflödiga i sin nuvarande form, samtidigt som 

myndigheterna via förvaltningsorganen skulle få en stabil part att samverka med. I de fall 
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statlig fiskereglering trots allt är nödvändig i marina skyddade områden skulle en tydlig 

dialogkanal då öppnas mot en idag splittrad ägarkrets.  

 

Övrigt 

 

Slutligen vill vi betona att enbart fiskeregleringar inte är tillräckliga för att nå 

måluppfyllelsen för god hushållning och bevarande av fiskresurser och habitat. Utöver bra 

regelverk behövs intensifierade konkreta fiskevårdsåtgärder och reglering av annan 

”biologisk störning”. Predation från säl och skarv har stark påverkan på marina bestånd och 

man får inte blunda och bortse från denna realitet. Kraftfulla förvaltningsplaner för säl och 

skarv måste alltså upprättas och bli en integrerad del i arbetet med marina reservat i kust- 

och skärgårdsområdet.  
 

Med vänlig hälsning 

                     

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
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