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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

 

REMISSYTTRANDE 

2012-04-16 

 

Ert datum  2012-03-19            

Ert dnr  783-2012                  

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11930 

404 39 Göteborg 
     

 

God Havsmiljö 2020 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av Havs- och vattenmyndighetens förslag 

”God Havsmiljö 2020” och önskar lämna följande kommentarer och synpunkter.   

 

Allmänt 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tycker det är vällovligt att ett strukturerat och samordnat 

arbete nu påbörjas för att förbättra landets havsmiljöer. Förbundet anser i stort att den 

nulägesbeskrivning och analys som görs i den inledande bedömningen är uttömmande och 

bra. Vi tycker emellertid att vissa förhållanden har utelämnats vilket medför att nuvarande 

problembild inte blir komplett. Detta kan i sin tur även påverka utformningen av de 

föreslagna miljökvalitetsnormerna.  

 

De förhållanden som vi önskar lyfta fram redovisas i det följande och hör i huvudsak hemma 

under kapitel 2 Grundläggande förhållanden och kapitel 3 Belastning och påverkan i den 

inledande bedömningen. 

 

Säl och skarv 

 

I rapporten konstateras att fisksamhället framförallt påverkas av biologisk störning vilket 

sägs vara liktydigt med fiske. Predation från säl och skarv nämns inte alls som en 

påverkansfaktor. 

 

Allt fler analyser av kollapsen för kustnära fiskbestånd riktar blicken mot säl och skarv. 

Varken miljötillståndet i stort (gifter etc.), biotopförändringar (förstörda lekvikar etc.) eller 

andra faktorer har försämrats i sådan omfattning att det skulle kunna förklara den kraftiga 

minskningen av t ex gädda och abborre i många skärgårdsområden. 

 

I Stockholms län är den sammanlagda årliga yrkesfångsten av abborre, gädda och gös cirka 

sju ton. Skarvens dagliga fångster uppgår till 15 ton, alltså i nivån 700 gånger så mycket. 

Även om skarvens meny är bredare än de tre nämnda arterna så ger detta en bild av 

situationen. Om människans landade fångster av kustnära arter hade uppgått till bara en 

tiondel av skarvens konsumtion hade det orsakat miljölarm för länge sedan. 
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Naturvårdsverket har nu också skjutit upp en ny förvaltningsplan för skarv ytterligare ett år, 

vilket kan bli förödande för skyddet av fiskbestånden. 

 

När det gäller sälen så har dess förvaltning hittills medvetet gått ut på att bestånden ska 

expandera till dess födan tar slut. Tillgången på fisk i Östersjön är den enda begränsande och 

reglerande faktorn för sälstammarnas storlek, förutom de sjukdomar som kan bryta ut i 

överstora och försvagade populationer. Människans möjlighet och förmåga att få tag på 

någon fisk kommer att ha upphört långt innan den ”ekologiska balansen” mellan säl och fisk 

är uppnådd.  

 

Kontentan är att det behövs en aktiv förvaltning av de nya eller nygamla arterna skarv och 

säl. Vi går här inte in närmare på huruvida mellanskarven är en främmande art eller ej, men 

vi kan konstatera att den aldrig har funnits i Östersjön tidigare, och att all form av 

skarvetablering effektivt förhindrades på den tiden skärgårdsbefolkningen rådde sig själva. 

 

Vi finner också att den laxplan för Östersjön som är under utformning blir ett slag i luften. 

Målsättningen att den årliga dödligheten för en specifik laxstam inte ska överstiga tio 

procent, innan det får bedrivas något fiske, kommer aldrig att uppnås, då en betydligt högre 

andel av laxarna kan beräknas bli mat åt sälarna. Till detta skall även läggas en betydande 

predation från skarv på utvandrande laxsmolt. 

 

Positiva effekter av den svenska förvaltningsplan för ål, där bland annat ålfisket på 

västkusten har fasats ut, hotas även utebli om de ”sparade” ålarna istället konsumeras av 

skarv. Räddningsaktionerna för ålen måste även innebära att predationen från skarv 

minimeras. 

 

Även övergödningen gynnas av skarv och säl. Genom predationen på rovfiskar tillväxer arter 

som spigg och andra små djurplanktonätare. Betestrycket på djurplankton ökar, vilket 

minskar trycket på växtplankton. Det leder till ökad algblomning och övergödning. 

 

 

Förvaltning av fiske 

 

Avsaknaden av lokal fiskeförvaltning längs kusten (och i de stora sjöarna) är ett hot mot 

uthålligt skydd och långsiktig förvaltning av fiskbestånd och miljö. 

 

Den lokala förvaltningen av fisket fungerar i stort sett bra i sötvatten, där det tack vare lagen 

om fiskevårdsområden, bildats cirka 2 000 fiskevårdsområden med en äganderättslig 

plattform, rådighet över förvaltningen och möjlighet att bygga upp en fiskevårdsekonomi. 

Denna möjlighet saknas längs kusten och i de stora sjöarna, vilket innebär att 

fiskeförvaltningen inte fungerar. Här saknas lokal förankring, ekonomisk bas för fiskevård 

och långsiktighet. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbundet förslag är att det införs en fiskevårdsavgift för dessa 

områden, eventuellt uppdelad i länsvisa avgifter, och där en betydande del av de influtna 

medlen kanaliseras till bildande och utveckling av lokala fiskevårdsområden enligt 

insjömodellen. Någon inskränkning i allmänhetens tillgång till fiske, annat än av biologiska 

fiskevårdsskäl, behöver inte följa av detta. En sådan modell är nödvändig för att långsiktigt 

främja en god kust- och havsmiljö. Genom modellen skulle det även skapas en stabil och 
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trygg plattform för utveckling av småskalig fisketurism i skärgården inte minst som 

diversifieringsalternativ för kust- och skärgårdsfiskeföretagare. En lokal fiskeförvaltning är 

ett klokt och fruktsamt sätt stimulera denna diversifiering som även har socioekonomiska 

förtecken. 

 

Vattenkraft och försurning 

 

Flera fiskarter i havet företar lek- och näringsvandringar upp i vattendrag som mynnar utmed 

svenska kusten. Havsmiljön och sötvattensmiljön är sammankopplad i dessa arters livscykel. 

Framförallt gäller detta för fiskarter såsom lax, havsöring, nejonöga och ål men även för 

andra, exempelvis gädda och sik, är bäckar och åar livsnödvändiga.  

 

De flesta svenska vattendrag är inte längre sammanhängande och tillgängligheten för 

vandring och reproduktion av nämnda fiskarter är starkt begränsad. Utbyggnaden av 

vattenkraften har genomförts under en tid då miljökonsekvenser var underordnade. Ändå 

fortgår en viss utbyggnad, med stöd av omfördelningspengar från elcertifikaten. 

Vattenkraftens miljöhänsyn regleras idag av, ofta gamla, vattendomar. Många kraftverk 

bedrivs även helt utan tillstånd med hänvisning till urminnes hävd. Strävan bör vara att all 

vattenkraft underställs miljöprövning enligt miljöbalken, på samma sätt som annan liknande 

verksamhet. Vattenkraften bör därför uppmärksammas som en mycket väsentlig 

påverkansfaktor även i ansträngningarna att uppnå god miljöstatus i havet 

 

Detsamma gäller försurningen som fortfarande är ett högst påtagligt problem. Det finns 

fortfarande sjöar och vattendrag som är direkt påverkade av försurningen och aldrig 

åtgärdade och där den biologiska mångfalden är allvarligt skadad. En fortsatt kalkning av 

våra sjöar och vattendrag i åtminstone oförminskad skala är, inte minst med tanke på de 

vandrande fiskarternas reproduktionsmöjligheter, ett prioriterat område för att erhålla en god 

miljöstatus i havet.      

 

 

  
 

Med vänlig hälsning 
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