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Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

 

Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av 

miljöbedömningen 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av Havs- och vattenmyndighetens förslag till 

inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen. Vi har inga större 

erinringar mot förslaget men vill framföra följande kommentarer och synpunkter på 

rapporten   

 

Avsaknad av lokal fiskeförvaltning utmed kusten/skärgården 

 

Havsplanerna ska enligt rapporten inte omfatta kustområdet som ligger innanför en nautisk 

mil utanför baslinjen. Inom dessa vattenområden gäller istället de kommunala 

översiktsplanerna. Samtidigt konstateras det på flera ställen i rapporten att det är särskilt 

viktigt att integrera havsplaneringen med planeringen av kustområden då dessa hyser viktiga 

lek- och uppväxtområden för fisk. Vidare sägs att havsplaneringen ska ta hänsyn till lokala 

och regionala förutsättningar och behov.  

 

I ljuset av det tydliga sambandet mellan vad som sker i havet och i det inre kustområdet 

tycker vi det är högst befogat att även de juridiska förutsättningarna på enskilt vatten belyses 

i rapporten. Gränsen mellan allmänt och enskilt vatten bör behandlas där den fiske- och 

vattenrättsliga plattformen på enskilt vatten beskrivs. 

 

Dessa inre kust- och skärgårdsområden har hög relevans för bland annat planeringsmålen 

god havsmiljö och hållbar tillväxt samt regional utveckling. Vår uppfattning är att 

förvaltningen av kust/skärgårdsvattnen har stora brister och att det måste till en aktiv, 

skräddarsydd förvaltning för mindre delområden av dessa vattenområden. För att 

resursvården av fiskbestånden skall få en långsiktig och uthållig lösning behövs en lokal 

förvaltning inom områden där det idag råder fritt handredskapsfiske. En sådan lokal 

förvaltningsmodell är i förlängningen en förutsättning för att uppnå flera av 

havsplaneringens mål. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbundet har ett konkret förslag på förvaltningsmodell som skapar 

incitament för aktiv lokal skräddarsydd fiskereglering, konkreta fiskevårdsåtgärder och 
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fisketillsyn. Det är en förvaltningsmodell som stärker det lokala ansvaret, genererar 

fiskevårdsmedel och dessutom öppnar kanaler för en tydlig dialog mellan myndigheterna 

och en idag splittrad ägarkrets. Behovet av fredningsområden och områdesskydd kan 

exempelvis med fördel förankras och lösas inom ramen för en sådan lokal 

förvaltningsmodell. Vårt konkreta förslag är att det införs en särskild fiskevårdsavgift för 

handredskapsfisket inom dessa områden, eventuellt uppdelad i länsvisa avgifter. Initialt 

kanaliseras en betydande del av de influtna medlen till bildande och utveckling av lokala 

fiskevårdsområden enligt den sedan länge väl fungerande insjömodellen. Avgiften genererar 

även medel till miljöövervakning och lokalt åtgärdsarbete. Någon inskränkning i 

allmänhetens tillgång till fiske, annat än av biologiska fiskevårdsskäl, behöver inte följa av 

detta. Tillgängligheten blir densamma som för det fria handredskapsfisket. Genom modellen 

skulle det även skapas en stabil och 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 att stimulera denna diversifiering 

som även är nödvändig för de socioekonomiska ambitionerna i miljömålet Levande kust och 

skärgård.  
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