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Översyn av riksintresse för friluftsliv i Östergötlands län
Sveriges Fiskevattenägareförbund lämnar följande sammanfattande synpunkter på nuvarande
riksintresseområden för friluftsliv.
Allmänt
Sveriges Fiskevattenägareförbund bedömer att nuvarande riksintresseområden för friluftsliv
i Östergötland är fullt tillräckliga och anser att det inte finns behov av ytterligare områden.
Inom befintliga riksintresseområden finns ett flertal fiskevårdsområdesföreningar som
förvaltar fiskevatten och upplåter fiske. Förbundet saknar dessa fiskevårdsområden på
sändlistan för remissen.
Sveriges Fiskevattenägareförbund tycker i grunden att det är bra med utpekade
riksintresseområden för friluftsliv. Ett fungerande, uthålligt och kvalitativt friluftliv kräver
emellertid en levande landsbygd med ett fungerande näringsliv. Mark- och fiskevatten är
landsbygdens produktionsmedel. Det är därför mycket viktigt att riksintresset vid
tillämpningen i olika tillståndssammanhang inte försvårar etableringen och utveckling av
småskaliga landsbygdsnäringar såsom exempelvis vattenbruk och fisketurism.
Det finns idag nyligen fastställda nationella strategier för utveckling av både fisketurismen
och vattenbruket som landsbygdsnäringar. Förbundet anser, med stöd från verkligheten, att
framförallt strandskyddets tillämpning har starkt hämmande effekt för att dessa näringar
skall växa sig starka på landsbygden. 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. I sammanhanget bör poängteras att denna
näringsverksamhet inte försvårar utan istället förbättrar tillgängligheten till ett berikande
friluftsliv. Boende och serviceanläggningar gynnar friluftslivet, kanaliserar besökare och
främjar levande landsbygd.
Beträffande skärgården anser Sveriges Fiskevattenägareförbund att det grundläggande
problemet är att det saknas en lokal förvaltningsmodell för vatten med fritt
handredskapsfiske. Vår uppfattning är att förvaltningen av kust/skärgårdsvattnen har stora
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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 avgörande för ett långsiktigt uthålligt friluftsliv i harmoni med skärgårdsbefolkning
och natur. Förbundet har ett förslag till lokal förvaltningsmodell för syd- och ostkustens
skärgårdar och de stora sjöarna, vilken kombineras med en särskild fiskevårdsavgift och
därmed genererar medel för fiskevård och fisketillsyn.
Respektive riksintresseområde
I det följande framförs några korta synpunkter på beskrivningarna av befintliga riksintresseområden.
Göta kanal
Fritidsfisket bör läggas till som intresseaspekt. Boren och Roxen är viktiga sjöar för
fritidsfisket.
Kinda kanal
Fritidsfisket bör läggas till som intresseaspekt. Bland annat är Åsunden en viktig sjö för
fritidsfisket.
Sommen
Sommens fiskevårdsområde har en långsiktig lokal förvaltningsplan för fiskevård och
utveckling av fisket i sjön.
Östergötlands skärgård
Gråsälen tas upp som en utrotningshotad art. Detta överensstämmer inte med dagens
verkliga förhållanden. Gråsälspopulationerna är så starka att dess konsumtion tillsammans
med skarvens utgör ett reellt hot mot marina fiskbestånd och fisket som skärgårdsnäring.
Kraftfulla förvaltningsplaner för säl och skarv måste alltså till.
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