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Under sommaren är det befogat att vara bakom flötet. Att dra upp en och annan abborrpinne är 

rogivande och efter en stunds köksbestyr smakar de smaskens på tallriken. Avkoppling, 

hälsobringande kost och ett sunt bruk av en härlig naturresurs – all inclusive. Dessutom slipper 

man tänka på alla korkade listor som omger en resten av året. En flod som aldrig tycks ebba ut. 
 

Naturens skafferi erbjuder mycket och vi ska inte skämmas för att bruka det med sunt förnuft. 

Själv har jag stor behållning av sensommarens skördetider. Att ta tillvara det odlade i 

trädgården och att botanisera i skogens digra förråd av bär och svamp skänker mig en känsla av 

tillfredsställelse. Toppat med att bunkra upp ett förråd av egenfångad fisk och kräftor bringar 

det vardagslyx då höstmörkret rullar in. Vi talar om att bruka - inte bara betrakta och bevara. 
 

Tillbaka till vardagen duggar listorna tätt som ett höstregn. Listor som i begynnelsen kan ha goda 

intentioner men som fjärmade från verkligheten lätt går överstyr. Vi har exemplet med WWFs 

konsumentlista för fisk. Från början ingav den respekt men kan sedan frekventa och 

välförvaltade arter såsom gädda, abborre och nu sist öring begåvats med rött ljus sorteras in 

under avdelningen korkade listor. Här börjar det nu bli trångt och EU hjälper till. Grundtanken 

med en unionslista över invasiva främmande arter är god. Listningen av vår svenska 

landsbygdsresurs signalkräftan devalverade emellertid förtroendet för förteckningen rejält. 

Regeringen har gett klara besked om att kräftfisket, trots listningen, ska få fortsätta som idag. 

Detta besked kombineras med ett totalstopp för förstärkningsutsättningar i vatten som redan 

idag hyser legala bestånd av signalkräfta. Till vilken nytta kan man undra. Ute i verkligheten 

kommer det oundvikligen att ske incidenter, exempelvis regleringsrelaterade torrläggningar, som 

decimerar dessa legala bestånd. Att då inte få göra förstärkningsutsättningar utan istället vänta 

minst fem till tio år innan beståndet återhämtat sig på naturlig väg är fruktansvärt dålig 

resurshushållning och rimmar illa med budskapet att kräftfisket ska få fortsätta som idag. 

Logiken och det sunda förnuftet lyser med sin frånvaro. Det är inte utan man längtar tillbaka till 

den jordnära och vattennära stunden bakom flötet.     

 

Nya medlemmar 
 

Trots att vi är en bra bit in på året har vi under sensommaren fått några nya medlemmar som vi 

vill hälsa välkomna i förbundet: Ljungdalens Fvof (Jämtland), enskilda näringsidkare Karin 

Fängström (Jämtland) och Björn Tengelin (Örebro län) samt Härryda kommun (Västra Götaland). 

 

Styrelsedialoger i Väst 
        

Styrelsedialogerna fortsätter och i början av september var det dags att gästa ett par av 

länsförbunden i västra delarna av landet. Dialogen med Värmlands fiskevattenägareförbund hölls 

invid stranden av vackra forshagaforsen i Klarälven. Ömsesidigt informationsutbyte kryddades 

med diskussioner om fiskekortspriser, situationen för flodkräftan i Värmland, strategier för 

medlemsvärvning och hur aktiviteter riktat mot länets medlemsföreningar kan utvecklas och 

utformas. Dagen efter var det möte med styrelsen för Fiskevattenägarna Västra Sverige, ett 

regionalt förbund som omfattar landskapen Dalsland och Bohuslän. Mötet hölls i Ånimskogs 

bygdegård inte så långt från Vänerns västra strand. Här var förutsättningarna för små 

fiskevårdsområdesföreningar att bedriva verksamhet uppe på bordet och hur vi kan stimulera 

och underlätta sammanslagning med närliggande områden för att skapa ekonomi och mer 

verkstad. Sammanfattningsvis var båda dialogerna både trivsamma och konstruktiva.    
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Remiss – svenska bestämmelser främmande invasiva arter 
        

Under sommaren har Miljö- och energidepartementet remitterat Naturvårdsverkets underlag 

med förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter. I vårt remissyttrande 

betonar vi vikten av att myndigheterna och regeringen verkligen lever upp till sina utfästelser om 

att signalkräftan, trots listningen, får ett fullgott undantag och även fortsättningsvis kommer 

att kunna nyttjas och utvecklas som den synnerligen betydelsefulla kommersiella och kulturella 

resurs den är för landsbygden och dess företagare idag. Vi anser att kommentarerna i 

Naturvårdsverkets underlag lämnar en hel del övrigt att önska i detta hänseende. Det nämns inte 

i klartext att signalkräftan är en självklar art som ska processas inom hanteringsåtgärder. Den 

konsekvensutredning som presenteras är mycket undermålig och tyder på bristande insikt om 

signalkräftans stora betydelse för svensk landsbygd och landsbygdsföretagande. Vårt tydliga 

medskick är att processen kring undantaget för signalkräfta, inom ramen för förordningens 

hanteringsåtgärder, måste skötas med omsorg och hög medvetenhet ur många aspekter med 

hänsyn till resursens stora värde.  

   

Signalkräftan och hanteringsprogrammet 
        

Bristerna i hanteringen blev än mer uppenbara under sensommaren då framförallt 

Naturvårdsverket men även HaV gick ut med otydlig information om signalkräftan på sina 

hemsidor. Den okänsliga informationshanteringen skapade oro och krattade manegen för en livlig 

debatt i medierna. En debatt om det kontraproduktiva i att föra upp en viktig svensk 

landsbygdresurs på en EU-lista över oönskade arter är välgörande även om diskussionen till följd 

av myndigheternas informationsmissar delvis fokuserade på fel saker. Förbundets medverkan i 

debatten var att sakligt stävja strömningar från vissa håll att misskreditera landsbygdsresursen 

signalkräfta och med unionslistningen som förevändning försvåra och begränsa fiske och handel 

med signalkräftor. EU-förordningen om invasiva främmande arter kan inte rädda flodkräftan. 

Illegala och brottsliga utplanteringar av signalkräftor, som redan idag är förbjudna i svensk lag, 

upphör inte bara för att EU har upprättat en artlista. Vårt budskap är att kraftsamlingen för att 

skydda flodkräftan måste riktas på information och efterlevnad av befintliga regler, samt en 

översyn av det allmänna fisket i Vättern. Enligt forskarkåren härrör merparten av de illegala 

utplanteringar av signalkräfta som slått ut flodkräftabestånd från Vättern.  

 

Resultatet efter att debattens vindar mojnat är att Havs- och vattenmyndigheten och även 

regeringskansliet idag har tydliga hemsidor om vad som gäller för signalkräftan. Budskapet man 

förmedlar är att signalkräftan även fortsättningsvis kommer att få fiskas och konsumeras i 

samma utsträckning som idag. Att sälja kokade eller frysta signalkräftor kommer fortsatt att 

vara tillåtet liksom transport av levande kräftor till anläggningar för kokning. EU-regelverket 

utesluter inte heller försäljning av levande kräftor under förutsättning att det sker på ett 

säkert sätt, så att ytterligare spridning av kräftpest kan undvikas. Däremot vidhåller man 

totalstoppet för utsättning av signalkräfta och aviserar att vissa begränsningar av transporter 

av levande signalkräftor kan komma i fråga. 

 

Havs- och vattenmyndigheten har nu påbörjat arbetet med ett nationellt program för hur 

signalkräftan ska hanteras utifrån svenska förhållanden. Första steget är en s.k. riskanalys som 

ska ligga till grund för hanteringsprogrammet och vilken ska diskuteras i den rådgivande gruppen 

för insjökräftor i mitten av november. När hanteringsprogrammet väl är färdigt ska det 

fastställas av regeringen för att sedan redovisas till EU.  

 

  



  
Centrum för biologisk mångfald  

 

Centrum för biologisk mångfald (CBM) tillkom 1995 för att följa upp de krav som ställs i 

konventionen om biologisk mångfald. Centret, som på anmodan av riksdagen bildades av SLU och 

Uppsala universitet, har sedan dess genomfört en rad forskningsprojekt där man bl.a. följer upp 

och utvärderar hur regering och myndigheter utformar implementeringen av konventionen och 

hur lagstiftningen tolkas och omsätts i praktisk handling. Förbundet har tidigare blivit kontaktat 

av CBM med frågor om vilken respons myndigheterna har gett på remissvar där vi förmedlat vår 

syn på fiskeförvaltning och småskalig fiskerinäring i kust och skärgård. Av samtalet framkom att 

man tyckte om våra åsikter och att dessa överensstämde väl med miljömålet levande kust och 

skärgård vars andemening är att inkludera mänsklig närvaro och verksamhet. En viktig del av 

miljömålet som allt för ofta glöms bort i myndigheters förslag till fiskeregleringar och 

områdesskydd.  

 

Under sommaren har förbundet svarat CBM på en frågelista rörande kust och lokal kunskap. De 

nordiska länderna genomför för närvarande en bred utvärdering av läget för ekosystemen längs 

Nordens kuster och dess biologiska mångfald. CBM ska som en del i detta arbete bidra till att 

inkludera den kunskap och de perspektiv som finns hos lokalsamhällen längs Sveriges kuster. Vi 

har därför bland annat getts möjlighet att spela in behovet av lokal fiskeförvaltning i 

kust/skärgård samt utveckla vår modell för hur en lokal fiskeförvaltning kan utformas i dessa 

vattenområden. Centrum för biologisk mångfald har även bjudit in brukare och kunskapsbärare 

till en workshop senare i höst för att inhämta fördjupade kunskaper om det lokala perspektivet.     

 

Yrkesnämnd för naturturismen  
 

Naturturismen, i vilken fisketurismen är en viktig del, är en växande näringsgren i Sverige. 

Parallellt har det funnit propåer att avveckla de inriktningar i det gymnasiala 

Naturbruksprogrammet som berör bl.a. fiske. Nu blir det nog inte så utan en särskild inriktning 

för naturturism är på gång. Frågan har emellertid väckt diskussion om behovet av en yrkesnämnd 

för naturturism. En yrkesnämnd är avgörande för att branschen ska kunna föra dialog med 

Skolverket och påverka aktuella utbildningar och dess innehåll. 
 

En arbetsgrupp har bildats vilken bjöd in berörda aktörer och organisationer inom 

naturturismbranschen till ett samrådsmöte på KSLA i slutat av augusti. Förbundet deltog på 

mötet och uttryckte initialt intresse att ingå i en yrkesnämnd. Detta forum kan  vara en kanal 

för att påverka innehållet i basblocken i Naturbruksprogrammet så att dessa ger en 

grundläggande orientering om den enskilda fiskerätten och landsbygdens fiskerinäringar. Ett 

ytterligare motiv är att ett flertal av våra medlemmar bedriver fiske- och landsbygdsturism och 

att vi dessutom behöver få in fler ungdomar i både näringsverksamhet och fiskevårdsområdenas 

förvaltningsarbete 

 

Möte nationella vattenbruksrådet 
 

I slutet av september samlades Nationella Vattenbruksrådet till möte i Naturvårdsverkets 

lokaler i Stockholm. På mötet deltog representanter från Näringsdepartementet som fick sig till 

livs en presentation av de organisationer som medverkar i Vattenbruksrådet samt de åtgärder i 

den nationella handlingsplanen som man upplever mest angelägna för att utveckla ett hållbart 

 



vattenbruk. Vårt förbund tryckte på vikten av en god förankringsprocess och dialog med mark-, 

vatten- och fiskerättsägare vid planering och etablering av fiskodling i naturvatten. Vidare att 

strandskyddslagstiftningen måste ändras för att underlätta möjligheten att utveckla 

gårdsbaserat vattenbruk och fisketurism. I övrigt diskuterades behovet av en förenklad 

tillståndsprocess samt hur konkretisering av åtgärder i liggande handlingsplan kan skjuta fart. 

Näringsdepartementet aviserade att medel för detta ändamål ligger med i Regeringens 

Livsmedelsstrategi som emellertid ännu inte är slutförhandlad.   

 

Länsfiskekonferens i Örebro  
 

I början av september höll länsstyrelsernas fiskerikonsulenter sin årliga konferens. Sveriges 

Fiskevattenägareförbund var inbjudet till konferensen som hölls på Örebro slott under värdskap 

av länsstyrelsen i Örebro län. Under ett programpass fick vi också möjlighet att ge aktuell 

information från förbundet om vår verksamhet och vårt näringspolitiska arbete.  
 

Andra programpunkter på en välmatad konferens var bland annat åtgärdsprogrammen för hotade 

arter, EU-förordningen om invasiva främmande arter, fiskhälsoläget, strategier för 

skadeförebyggande åtgärder vid kraftverk, licensfrågor kring yrkesfisket och andra 

yrkesfiskerelaterade frågor. HaV meddelade att man påbörjat en fullständig revidering av 

föreskrifterna för fisketillsynsmän och att ett nytt föreskriftsförslag kommer att remitteras 

under hösten.  

 

Riktprislista fiskekort - prisinventering  
 

Vid årets stämma antogs en motion om att förbundet ska utarbeta en ny rekommendation på 

prissättning av fiskekort. Detta viktiga arbete har påbörjats och som ett referensunderlag har 

vi gjort en inventering av nuvarande fiskekortspriser som omsluter drygt 42 % av våra 

medlemsföreningar.   

Inventeringen omfattar 247 föreningar där nuvarande priser på dag/dygnskort, veckokort och 

årskort inhämtats. Upplåtelserna avser enbart handredskapsfiske och personliga fiskekort i 

naturliga vatten med naturliga bestånd. Lax- och havsöringsvatten samt karpvatten ingår inte. 

Medelpriset och lägsta/högsta pris hamnade enligt följande : Dag/dygnskort 57 kr (20 kr – 160 

kr), veckokort 162 kr (25 kr – 500 kr) och årskort 324 kr (50 kr – 700 kr).  

Materialet har även delats upp på län för att kunna detektera om prisbilden skiljer sig åt i 

landet. Med förbehåll att underlaget för vissa län var ringa tycks priserna vara lägst i 

Västernorrland, Värmland och Västra Götalandsregionen medan de högsta priserna återfinns i 

Jämtland och Smålandsregionen.  

Den kommande riktprislistan kommer att baseras på fiskekortsvarianterna dags/dygnskort, 

veckokort och årskort. Grundpriset ska utgå från ett personligt fiskekort för handredskapsfiske 

(ej trolling, vertikalfiske och angel) i naturvatten med gädda och abborre som basarter. 

Pristillägg ska sedan göras med hänsyn till förekommande arter (s.k. attraktiva arter), 

fiskevattnets kvalitet, god förvaltning och fiskevård samt god service och tillgänglighet.    

Lax- och havsöringsvatten, karpvatten och put & takevatten kommer att behandlades i en 

separat rekommendation. Rekommendationen kommer dessutom innehålla starka argument varför 

det är viktigt att höja fiskekortspriserna. Den nya riktprislistan ska vara klar i början av 2017 

och kommer att distribueras till våra medlemmar i god tid innan föreningsstämmorna. 

 

 

  



 

Till sist  
 

Id tillhör en av flera karpfiskarter som har glömts bort i vårt välfärdssamhälle men som i gången 

tid togs till vara och var viktig i kosthållningen. Under min uppväxt i Halmstad kallades iden i 

Nissan för skitprins och det kanske var befogat i den då ännu ganska förorenade västkustån. 

Kanske kan vi nu skönja en renässans för den brack- och sötvattenslevande iden, som har 

långsamflytande vattendrag som lekplats, och ljuset kommer förstås från öster. På Gotland har 

de kreativa gutarna, pådrivna av utfasningen av andra fiskarter i det småskaliga kustnära fisket, 

återupplivat iden som smakfull husmanskost. Tillgången på id bedöms som god och i samverkan 

med andra goda landsbygdskrafter har fiskarena utvecklat moderna recept för att marknads-

föra denna bortglömda resurs. Ur konsumentguiden Gotländsk fisk har vi hämtat detta recept på 

idburgare eller idsmäcka som det kallas. Burgarna går åt som smör i sol enligt sakkunniga på ön.     

Idsmäcka 
 

Ingredienser (4 personer)  
 

350 g idfilé    2,5 msk ströbröd 

6 krm salt     1 ägg 

0,75 dl grovriven morot  2 krm grovmalen svartpeppar   

1 gul lök   1,5 msk smält smör    

0,8 dl grädde   1 liten skalad rå potatis   
 

 
Gör så här : 
 

Skala morot och lök. Mal eller mixa idfilén fint två gånger, andra gången med salt, lök, morot och 

potatis. Tillsätt resten av ingredienserna och blanda mycket väl. Låt smeten vila minst 1 timma 

innan du formar smeten till burgare och steker dem, gärna i smör på medelstark värme tills de är 

genomstekta och har lätt gyllenbrun färg. Serveras i burgarbröd eller med potatis samt en god 

dressing eller sötsur sås.  
 

Rofyllda hösthälsningar !  
 

Thomas Lennartsson 
 

Förbundsdirektör 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-708324 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 
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