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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 
 

SYNPUNKTER 

2013-11-05 

 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Malin Setzer 
     

 

 

Synpunkter på förslag till förändrad kräftförvaltning i Vättern 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget och lämnar följande synpunkter.   

 

 

Nytt förslag 

 
Förslag 12 – Ta bort minimimåttet för signalkräfta i Vätterns tillflöden 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget att ta bort minimimåttet för signalkräfta i 

Vätterns tillflöden. Det är bra att fiskerättsägare i berörda vattenområden ges möjlighet att ansvara 

för och skräddarsy passande regler för minimimått. 

 

 

Ej prioriterade förslag 

 
Förslag 2 – Förbud för allmänheten att vittja kräftburar kl. 21.00 – 05.00 

 

I tabell 2 står som fotnot att fiskerättsägarna bedömning är att det föreligger en stor risk att förslaget 

inte efterlevs. Sveriges Fiskevattenägareförbund står inte bakom denna ståndpunkt. 

 

Förslag 8 – Tillåta allmänhetens kräftfiske även i Vänern och Hjämaren 

 

I tabell 1 står att Sveriges Fiskevattenägareförbund både ställer sig positiv och negativ till förslaget. 

Detta påstående är felaktigt. Sveriges Fiskevattenägareförbund avisar med bestämdhet ett förslag 

som innebär att allmänheten tillåts fiska kräftor på allmänt vatten i Vänern och Hjälmaren. 

 

 

Föreslaget regelpaket 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund ställer sig bakom förslagen 1 C, 3, 11 och 12 men 

avstyrker förslagen 4 A och 6 i sin nuvarande form. I det följande kommenteras och 

utvecklas våra synpunkter på respektive förslag. 

 
Förslag 1 C – Begränsning av allmänhetens fiske i tid 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget.  
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Emellertid förordar vi alternativ 1 a. Vi anser också att slutsatsen av den sammanvägning 

som görs i rapporten av effekter och för/nackdelar inte känns korrekt. Slutsatsen bör istället 

mynna i att förslag 1 a får högsta prioritet. 

 
Förslag 3 – Fångstbegränsning för allmänheten, max 60 kräftor per person och dygn landas 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget.  

 
Förslag 4 A – Begränsning av fiskesäsongen 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund avstyrker förslaget i sin nuvarande form. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund ställer sig principiellt negativ till att även enskilt vatten skall 

omfattas av begränsningar i fiskesäsongen. Fiskerättsägarna har redan möjlighet att anpassa 

fiskeperioden på enskilt vatten så att en god beståndsvård och ett uthålligt kräftfiske uppnås. 

Fiskerättsägarnas fiske bedrivs redan idag med goda marginaler inom det tidsintervall som avses 

regleras. Något motiv till att via lagstiftning begränsa fiskesäsongen på enskilt vatten finns alltså 

inte.   

 

Vi ställer oss emellertid bakom de båda alternativa förslagen som enbart avser begränsad 

fiskesäsong på allmänt vatten.   

 

Vi noterar också i rapporttexten att de alternativa förslagen 4 b och 4 c har högst acceptans och inte 

innebär stora effekter för brukargrupperna. Att slutsatsen trots detta blir att förslag 4 a väljs utifrån 

någon sorts rättvisesynpunkt anser vi inte vara relevant.   

 
Förslag 6 – Fiskeavgift för fritidsfiske (inkl. fiske med stöd av enskild rätt), kopplad till 

obligatorisk fångstrapportering 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund avstyrker förslaget i sin nuvarande form. 

 

Vi förordar en särskild fiskevårdsavgift som berör allmänhetens fritidsfiske på allmänt vatten och på 

vatten som omfattas av det fria handredskapsfisket (både fisk och kräftor). Vidare att avgiften 

sammankopplas med lokala förvaltningsmodeller för Vättern. Det bortprioriterade förslaget 10 

skulle kunna vara ett ämne till sådana lokala förvaltningsmodeller. Fiske med stöd av enskild 

fiskerätt skall emellertid inte omfattas av en särskild fiskevårdsavgift. 

 

Vi ställer oss alltså bakom förslaget förutsatt att fisket med stöd av enskild fiskerätt inte omfattas av 

fiskeavgiften.   

 

I tabell 1 står att Sveriges Fiskevattenägareförbund ställer sig positiv till förslaget. Detta påstående 

stämmer enbart om enskild fiskerätt inte omfattas av fiskeavgiften. I annat fall är vi negativa till 

förslaget. Detsamma gäller bedömningen i tabell 2 som i så fall skall ändras från neutral till negativ.  

 

Rapportens beskrivning och kommentarer kring förslaget är otydlig. Utifrån vad som framgår av 

rapportexten delar vi inte slutsatsen att acceptansen för ett förslag som även inrymmer en fiskeavgift 

för fiske med stöd av enskild fiskerätt är mycket positiv.    

 

Förslag 11 – Saluförbud för fritidsfisket på allmänt vatten för signalkräfta 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget.  
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Förslag 12 – Ta bort minimimåttet för signalkräfta i Vätterns tillflöden 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget.  

 

 

  

 

Med vänlig hälsning 

               

 

Thomas Lennartsson Björn Dieker  

Förbundsdirektör Ordförande 

 Örebro läns Fiskevattenägareförbund 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid, 305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se  
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