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Åtgärdsprogram för ålgräsängar 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till åtgärdsprogram för 

ålgräsängar och vill framföra följande kommentarer och synpunkter.   

 

Kommentarer och synpunkter 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser att arbetet med att vända trenden och i möjligaste 

mån återskapa utbredningen av ålgräsängar som angeläget.  

 

Det är ett omfattande åtgärdsprogram som föreslås. Vår uppfattning är att fokus och resurser 

ska läggas på att minska näringsbelastningen och få tillbaka goda rovfiskbestånd.  

 

Den viktigaste åtgärden, att minska övergödningen, kräver storskaliga och samlade insatser 

som ligger utanför programmets ram. Den andra huvudorsaken till ålgräsängarnas 

tillbakagång, överfiske och brist på stora rovfiskar, kan delvis påverkas via programmet men 

också här krävs vidare grepp. 

 

Restaurering av ålgräsängar är bra och konkreta åtgärder som vi tillstyrker. För att åtgärderna 

ska bli långsiktigt framgångsrika förutsätter detta förstås att övergödningsproblemen 

parallellt minskar. 

 

När det gäller åtgärder riktat mot kustexploatering anser vi att restriktivitet när det gäller 

muddring och dumpning av muddermassor är en god havsmiljöåtgärd i stort. Detsamma 

gäller åtgärder för att minska skador orsakade av friluftslivet exempelvis ankrings- och 

propellerskador från fritidsbåtar. 

 

Däremot ställer vi oss generellt negativa till åtgärder som handlar om utökandet av olika 

sorters områdesskydd.  

 

Bevarande av biologisk mångfald (såsom ålgräsängar) kräver mänsklig närvaro.  I landets 

glest befolkade kust- och skärgårdsområden är man beroende av fastighetens 

produktionsmedel (jord, skog och fiskevatten) för att försörja sig och kunna bo kvar i dessa 

miljöer. Det enskilda fiskevattnet utgör för många det viktigaste produktionsmedlet. 
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Strandskydd och övrigt områdesskydd beskär möjligheterna att bedriva ett småskaligt 

yrkesfiske eller att utveckla gårdsbaserad fiske- och landsbygdsturism.  I dessa områden är 

man inte betjänt av fler restriktioner i form av områdesskydd utan bestämmelserna behöver 

istället mildras för att uppnå miljömålet levande kust och skärgård vilket inkluderar 

mänsklig närvaro. Behovet av att tillvarata lokal kunskap och att stärka kust- och 

skärgårdsbors inflytande över naturresursernas vård och nyttjande via lokal förvaltning 

betonas också av Centrum för biologisk mångfald (CBM). Den parlamentariska 

landsbygdskommittén konstaterar i sitt nyligen lämnade slutbetänkande att det måste 

säkerställas att reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får avsedd effekt. 

 

Det finns betydligt konstruktivare vägar att gå i form av information, lokal dialog och 

samverkan med kust- och skärgårdsbefolkning. Det optimala är att ge kust- och 

skärgårdsbefolkningen möjlighet att aktivt deltaga i förvaltningen av sina enskilda 

fiskevatten. Detta skulle också gagna arbetet med att stärka rovfiskpopulationerna. Sveriges 

Fiskevattenägareförbund har ett förslag på en sådan lokal förvaltningsmodell. 

   

I sammanhanget är det viktigt att skilja på hårt exploaterade stadsnära kustområden, vilka 

det finns gott om på västkusten, och glesbefolkade kust- och skärgårdsområden utmed ost- 

och sydostkusten. Det är också högst väsentligt att skilja på landsbygdsnäringar och 

allmänhetens fritidsintressen. Åtgärdsprogrammet gör inte dessa distinktioner i sina förslag 

om utvidgat strandskydd, nya biotopskyddsområden, naturreservat m.fl. områdesskydd. 
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