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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

 

 

 

Jordbruksverket  

Vattenbrukskansliet 
     

 

 

Synpunkter på förslag till nationell strategi för svenskt vattenbruk 

 
Sveriges Fiskevattenägareförbund har inte möjlighet närvara vid stormötet den 28-29 maj 

men önskar skriftligt framföra några korta synpunkter på föreliggande förslag till nationell 

vattenbruksstrategi.   

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tycker på det hela taget att strategiförslaget ger en bra 

bakgrundsbild av de breda möjligheter som inryms i en utveckling av svensk 

vattenbruksnäring. Möjligheter som berör såväl ökade arbetstillfällen på landsbygden som 

livsmedelsförsörjning och kretsloppstänkande i vår matproduktion. Det är ett välkommet 

grepp att vattenbrukets många fördelar lyfts fram och belyses. Detta är inte minst viktigt då 

näringen historiskt i mångt och mycket har mötts av negativa attityder hos myndigheter och 

allmänhet. De visions- och insatsområden som rubriceras i strategidokumentet bedöms 

relevanta och likaså de problemställningar som behöver lösas och hinder överbryggas för att 

förverkliga de olika delvisionerna. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund vill emellertid lägga fram följande förslag till 

kompletteringar och förtydliganden av strategins visioner och mål. 

 

Övergripande vision/mål 2020 

 

Mot bakgrund av att en växande vattenbruksetablering i många fall kräver samverkan med 

mark- och vattenägare genom arrendeavtal och indirekt även acceptans hos fiskerättsägare 

bedömer vi det som konstruktivt om denna samverkans- eller förankringstanke kan vara en 

del av målbilden 2020 för strategins övergripande vision. 

 

Verksamheten bygger på en god lokal förankring, är diversifierad, förädlingsgraden hög i 

landet och distributionen av produkterna fungerar väl. 

 

Näringslivsutveckling – En självständig växande grön näring 

 

Musselodling nämns som en viktig utvecklingsbar gren av vattenbruket på flera ställen i 

strategin. Som åtgärder att främja utvecklingen nämns bland annat regelförenklingar och 

behovet av att vattenbruket bereds plats i regionala utvecklingsplaner och kommunala 

översiktsplaner. Fokus ligger mycket på att fasa in musselodling så att konflikt inte skapas 

med strandskydd och friluftsliv. Förbundet vill framföra att på många kustavsnitt är det 

istället områdesskydd i form av naturreservat, Natura 2000 m.m. som är den största 
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blockeringen för att musselodling skall kunna etableras och utvecklas. Dessa naturskyddade 

områden är oftast belägna i miljöer (vikar och fjordar som är skyddade för vind- och 

vågexponering) som är lämpliga för musselodling med traditionell teknik. I föreskrifterna för 

dessa naturskyddade områden är det vanligtvis förbud mot anläggningar till vilka 

musselodlingar och övriga vattenbruksverksamhet räknas. Då musselodling bevisligen har 

ett flertal direkta och indirekta fördelar för miljön (närsaltsreduktion, alternativ som 

foderråvara, diversifieringsmöjlighet för småskaligt kustfiske) bör myndigheterna ha en 

större öppenhet för småskaliga musselodlingsanläggningar även i dessa områden. Detta är 

nödvändigt för att musselodling skall bli en växande och betydelsefull gren inom svenskt 

vattenbruk. Parallellt är det också mycket angeläget att staten stödjer projekt som utvecklar 

och utprovar odlingsteknik för musslor i mer exponerade lägen. 

 

Beträffande förenkling av regelverk anser Sveriges Fiskevattenägareförbund att undantaget 

för ”jordbruk, skogsbruk och fiske” när det gäller strandskyddet bör utvidgas till flera olika 

slag av näringsverksamhet. Fisketurismen är ett sådant exempel, då fiskegäster gärna vill bo 

intill stranden och gäststugorna bör byggas där. Det är självklart att vattenbruket bör 

omfattas av undantag från strandskyddet, men kanske borde man samordna en förändring så 

att all slags areellt anknuten näringsverksamhet kan komma att omfattas 

 

Regional utveckling – vattenbruket stärker landsbygden 

 

Visionen om ett hållbart vattenbruk förutsätter inte bara nära samverkan mellan 

vattenbruksnäring och samhälle utan även med mark- och vattenrättsägare och indirekt 

fiskerättsägare. I många fall behövs arrendeavtal med mark- och vattenrättsägare för att en 

vattenbruksverksamhet skall kunna etableras och samtidigt att etableringen är väl förankrad 

hos berörda fiskerättsägare.  

 

Vid identifiering av lämpliga platser är det därför avgörande att samråd och diskussioner förs 

med vattenägare och med fördel kanaliserat via fiskevårdsområdesföreningar alternativt i 

vissa fall samfällighetsföreningar där dessa står som förvaltare av fiskevattnet. Det är viktigt 

att detta framgår i den nationella strategin och vi kopplar här tillbaka till vikten av att väl 

förankrad verksamhet ingår i den övergripande målbilden 2020. I sammanhanget noterar vi 

att fiskevårdsföreningar anges som diskussionspart i strategidokumentet – korrekt 

förvaltningsform och diskussionspart är fiskevårdsområdesföreningar.  
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