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Trogna läsare av reflektionen har nog inte kunnat undvika att jag titt som tätt inte kan låta bli 

att hämta inspiration och liknelser från fotbollens ädla värld. Jag ska inte göra er besvikna den 

här gången heller. Till våren kan jag återigen gå på allsvensk fotboll. Utan att blinka betalar jag 

180 kr för knappa två timmars förväntad underhållning som intas stående. Alldeles invid 

Halmstad Bollklubbs vackra arena, Örjans Vall, flyter Nissan förbi. Här kan jag fiska lax en hel 

säsong för endast en ”lax”. På omkring en halvleks avstånd från laxastan, i mellersta Halland där 

vi har vårt sommarnöje, ligger det välskötta fiskevårdsområde där jag som flitigast idkar 

nöjesfiske. En av styrelseledamöterna inom området är permanent gäst på Örjans Valls läktare. 

Kostnaden för en enda av hans fotbollsutflykter överstiger den kostnad på 400 kr som jag 

slantar upp för att vara fiskegäst på hans och övriga fiskerättsägares vatten under ett helt år. 

Parallellt växer fiske- och upplevelseturismen så det knakar men enbart en spottstyver av 

intäkterna hamnar i fickorna hos de som i grunden erbjuder råvaran och ansvarar för upplåtelser, 

service och lokal fiskevård. Ska det vara på det här viset undrar den eftertänksamme ? Är det 

så här vi skapar förankrad och hållbar utveckling på landsbygden ? 
 

Svaret är förstås ett rungande nej. Det finns inga EU-förordningar, lagar eller 

myndighetsföreskrifter (bortsett från vatten med fritt handredskapsfiske) som hindrar oss 

från att ta skäligt betalt för upplåtelser på våra enskilda fiskevatten. Rådigheten över 

prissättningen och ansvaret att slanta in nödvändiga pengar till bland annat förvaltning och 

fiskevård ligger helt och hållet hos Er som äger resursen.  
 

I mitten av januari offentliggör vi förbundets nya riktprislista för fiskekortspriser. En 

rekommendation ämnad att hjälpa till att sätta rätt värde på upplåtelser av handredskapsfiske, 

säkra upp en uthållig förvaltning och höja statusen på våra fiskevatten. Greppa nu på allvar 

tillfället att höja Era fiskekortspriser till anständiga nivåer ! För mig skulle det till och med vara 

en bättre julklapp än om HBK dammar till Östersund i den allsvenska premiären.  

 

Nya medlemmar 
 

Under årets sista skälvande månader har vi fått några nya medlemmar som ansluter vid 

årsskiftet. Mollsjöns Fvof (Västra Sverige) och enskilda näringsidkarna Skagersholms Gård 

(Örebro) och Börringe Kloster AB (Skåne) hälsas välkomna in i förbundsfamiljen.   

 

Styrelsedialogerna fullbordade 
        

Under senhösten har styrelsedialoger genomförts med länsförbunden i Kalmar och Västmanlands 

län. Kalmardialogen hölls just i residensstaden Kalmar på vars stadshotell för övrigt 

länsförbundet bildades för snart 80 år sedan. Mötet med länsförbundet i Västmanland förlades 

till anrika bruksorten Ängelsberg mitt i området där den ödesdigra skogsbranden härjade för 

drygt två år sedan. Båda styrelsedialogerna genomfördes under trivsamma former och gav bra 

inblick i länsförbundens verksamhet och tankar om framtiden. 

I och med mötena i Kalmar och Ängelsberg har nu styrelsedialoger hållits med samtliga 

länsförbund under året. Dialogerna har varit värdefulla och gett bra input till förbundets 

verksamhet. Känslan är också att man ute på länen har upplevt sammankomsterna som ett viktigt 

forum för diskussion och återkoppling. Styrelsedialogerna är här för att stanna även om 

frekvensen framöver kanske inte kommer att ligga på årliga möten.     
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Fiskeregler utmed ostkusten 
        

Länsstyrelserna från Gävleborgs län t.o.m. Östergötlands län genomför en analys av behovet av 

uppdateringar av regelverket på kusten. Utgångspunkten är att fisket och nyttjandet av 

fiskbeståndet längs ostkusten har genomgått stora förändringar sedan det fria fisket infördes. 

Under hösten har man genomfört samråd med kustfiskevattenägare och samlat in synpunkter 

innan ett förslag på revidering av regler skickas in till Havs- och vattenmyndigheten för vidare 

hantering.  

 

Sveriges fiskevattenägareförbund har lämnat in skriftliga synpunkter där vi påtalar att 

förvaltningen av kust/skärgårdsvattnen har stora brister. Vår uppfattning är att en 

centraliserad förvaltningssyn med generella fiskregler för stora kust- och skärgårdsavsnitt är 

förlegad och fel väg för att uppnå en långsiktigt framgångsrik förvaltning. Vi förordar istället en 

modern, dynamisk lokal förvaltningsmodell som skapar incitament för lokalt engagemang och 

vilken därmed gagnar arbetet med att uppnå uthållig beståndsvård inom områden där det idag 

råder fritt handredskapsfiske. Genom en lokal förvaltningsmodell skapas dessutom en nödvändig 

plattform för utveckling och förankring av befintlig fiskerinäring och innovativa nyetableringar i 

ett diversifierat fiske. Detta är i sin tur avgörande för att uppnå målet om en levande kust och 

skärgård. 

 

Nytt åtgärdsprogram för flodkräfta 
        

HaV och länsstyrelserna har tagit fram ett reviderat förslag till nytt åtgärdsprogram för 

flodkräfta. Sveriges fiskevattenägareförbund har lämnat in synpunkter på förslaget där vi 

självfallet ställer oss bakom ett åtgärdsprogram och även fortsättningsvis är beredda att hjälpa 

till i arbetet med att bevara och utveckla landets kvarvarande flodkräftabestånd och potentiella 

vatten för flodkräfta. Emellertid ställer vi oss inte bakom åtgärdsprogrammets inledande 

skrivningar om att listningen av signalkräfta under EU:s förordning kommer att få konsekvenser 

som är till flodkräftans fördel. I sakens natur ligger också att svenska staten aldrig önskat en 

listning av signalkräfta. En EU-förordning om invasiva främmande arter kan aldrig någonsin 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. Förordningen får inte bli en 

förevändning för att försvåra och begränsa fiske och handel med signalkräftor. Sveriges 

fiskevattenägareförbund anser att kraftsamlingen för att skydda flodkräftan måste riktas på 

information och efterlevnad av befintliga regler, samt en översyn av det allmänna fisket i 

Vättern. 

   

Signalkräftan och hanteringsprogrammet 
        

I mitten av november samlade Havs- och vattenmyndigheten den nationella rådgivande gruppen 

för insjökräftor till vad som kan betraktas som ett startmöte inför det kommande arbetet med 

hanteringsprogram för signalkräftan. Grupprepresentanterna framförde sina reflektioner över 

listningen och tankar inför det förestående hanteringsprogrammet. Vårt budskap var tydligt 

innebärande att vi förutsätter att fiske, förvaltning, handel och konsumtion av signalkräfta får 

fortsätta som hittills till gagn för landsbygden och dess företagare. Vi ifrågasatte också det 

deklarerade totalstoppet för förstärkningsutsättningar i legala signalkräftavatten och undrade 

vilka skrivningar i förordning och den så kallade genomförandeakten som ger stöd för detta. 

HaVs jurist medgav att det handlar om en tolkning av förordningen utifrån aspekten att 

”gynnande”  

  



  
”gynnande” av arten inte är tillåtet i och med listningen. Så snart de svenska bestämmelserna 

för invasiva främmande arter är på plats avser HaV att ändra sin utsättningsföreskrift och 

skriva in ett totalförbud mot signalkräftutsättningar. Huruvida det kommer att finnas möjlighet 

till dispenser kunde man inte svara på. 

 

Första steget i processen kring hanteringsprogrammet är att den ska grundas i en riskanalys. 

Ullrika Sahlin, Lunds Universitet, håller på uppdrag av HaV i arbetet med riskanalysen. Vid mötet 

diskuterades riskerna med nuvarande hantering av signalkräfta där transport och försäljning av 

levande kräftor belystes som ett hot mot flodkräftavatten. Sahlin beskrev hur hon tänker lägga 

upp arbetet med riskanalysen och där hon kommer att utgå från en avrinningsområdesvis 

riskbedömning. Ett första underlag till riskanalys kommer att skicka ut till rådgivande gruppen 

för synpunkter före årsskiftet. En färdig riskanalys kommer sedan att behandlas vid ett möte i 

mitten av mars 2017. Hanteringsprogrammet ska vara klart senast december 2017. 

 

Möte med landsbygdskommittén  
 

I slutet av förra året lyfte vi i en skrivelse till den parlamentariska landsbygdskommittén fram 

två avgörande faktorer som begränsar förutsättningarna att utveckla näringsverksamhet kring 

landsbygdens enskilda fiskevatten. Den ena är strandskyddet och dess utformning. Den andra är 

avsaknaden av lokal förvaltning utmed kusten, skärgården och de stora sjöarna. 

 

I mitten av oktober träffade förbundet huvudsekreteraren för den parlamentariska 

landsbygdskommittén, Sören Häggroth, varvid vi fick möjlighet att utveckla våra ståndpunkter 

och förslag till lösningar. Häggroth informerade om att det i kommitténs slutbetänkande som 

ska lämnas till regeringen senast den 31 januari 2017 kommer att handla mycket om förslag att 

stärka näringslivet på landsbygden genom bland annat infrastruktursatsningar och bättre 

kapitalförsörjning. Av direktiven framgår att landsbygdskommittén inte får lägga förslag 

rörande strandskyddet. Häggroth trodde emellertid att det kommer att bli en skrivning om 

strandskyddet i slutbetänkandet där man pekar på nödvändigheten av en liberalisering ungefär i 

linje med de behov som Strandskyddsdelegationen förde fram i sin slutrapport. Nästa alla 

kommitténs partirepresentanter förespråkade en sådan markering.  

 

Workshop med Centrum för biologisk mångfald  
 

I slutet av november bjöd Centrum för biologisk mångfald (CBM) in till en workshop på temat 

Det lokala perspektivet på situationen för ekosystemen längs Sveriges kuster. De nordiska 

länderna genomför för närvarande en bred utvärdering av läget för kustekosystemen 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. Merparten av deltagarna på 

workshopen var därför så kallat ”vanligt folk” dvs brukande kust- och skärgårdsbor från 

Haparanda i norr till Styrsö i väst.  

 

Diskussionerna var raka och sprungna ur djupet av verklighetens vardag. Ämnen som behandlades 

var vilka förändringar som har skett och sker i naturen, i landskapet och lokalbefolkningens 

levnadsförhållanden. Dessutom innebörden av en biologisk mångfald och ett fortsatt 

sedvanebruk för människors livskvalitet i våra kust- och skärgårdssamhällen samt vilka åtgärder 

som krävs för att bevara levande kuster och skärgårdar. Många av de frågor som vårt förbund 



brottas med kom upp till ytan. Mellanskarvens och sälens expansion samt avsaluförbudet på 

enskilt ägda vatten fördes unisont fram som knäckfrågor. Särskilt intressant var att i stort sett 

alla diskussioner landade i ett grundläggande behov av en lokal förvaltning av våra kust- och 

skärgårdsområden där just ett lokalt ansvar för förvaltningen av själva fiskevattnet utgjorde 

grundbulten. Lite tragikomisk knorr fick begreppet livskvalitet i skärgården då en av deltagarna 

slog fast ” att livskvalitet i dessa miljöer kräver ett visst mått av civil olydnad”.    

 

Vattenkraftsdialog i Tällberg  
 

För femte året i rad bjöd Havs- och vattenmyndigheten i början av december in till dialogmöte 

om vattenkraft och miljö. Mötet hölls i idylliska Tällberg vackert beläget vid Siljans strand. 

Dialogen inramas av det pågående vattenförvaltningsarbetet där fysisk påverkan till följd av 

vattenkraft är ett av de svåraste problemen att få bukt med för att uppnå god ekologisk status 

enligt EU:s vattendirektiv. Parallellt förbereds en proposition från regeringen utifrån de förslag 

till ändringar i vattenlagstiftningen som presenterades i vattenverksamhetsutredningens 

slutbetänkande 2014. I vågskålen finns också Sveriges klimatmål där den förnyelsebara 

vattenkraften har en viktig roll. 

 

Under resan gång har en lång rad metoder och vägledningar arbetats fram av Havs- och 

vattenmyndigheten, Energimyndigheten och andra myndigheter för att bena upp problematiken 

och prioritera balanserade åtgärder vilka kan jämka ihop vattenkrafts- och miljöintresset. Bland 

annat finns en framtagen strategi för åtgärder i vattenkraften vilken bygger på en avvägning 

mellan energimål och miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Det finns även ett 

förslag till fond för åtgärder i form av fiskvägar och andra miljöförbättringar som 

vattenkraftsbranschen är beredda att inrätta om den framtagna strategin följs och 

prövningsprocessen av vattenkraftsproduktion effektiviserats. 

 

Dialogen i Tällberg hade fått underrubriken Verkstadsdialogen och indikerade att det nu är hög 

tid att gå från ord till handling och påbörja arbetet med en miljöanpassning av vattenkraften. 

Det var svåra frågor som avhandlades men debattklimatet var gott och konstruktivt. I våras 

slöts en politisk energiöverenskommelse. Under december har vattenmyndigheternas nya 

åtgärdsprogram för åren 2017 - 2021 reviderats och fastställts. En viktig pusselbit i 

sammanhanget blir nu också innehållet i den regeringsproposition om vattenverksamheten vilken 

förväntas läggas fram under våren 2017.    

 

Lantmäteriet bantar verksamheten  
 

Förbundet har i dagarna fått information av Lantmäteriets verksamhetsutvecklare Göran 

Carlsson, vid divisionen för fastighetsbildning, att man beslutat att förändra sin 

uppdragsverksamhet. Till följd av personalbrist kommer myndigheten att begränsa 

uppdragsverksamheten för fastighetsbildning i syfte att frigöra resurser för kärnverksamheten. 

Bland de uppdrag som man inte ämnar ta på sig och som direkt berör våra medlemmar är : 

 

● Fastighetsförteckningar samt fastighets- och arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och  

   föreningar. 
 

● Råd och stöd, i både fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till privatpersoner och  

   privata bolag.  

 

 

 



 

Så vitt vi kan förstå är innebörden av uppdragsnedskärningen att Lantmäteriet inte kommer att ta 

på sig att göra fiskerättsutredningar och uppdatering av fiskerättsförteckningar eller utredningar 

som behövs för ex. utskiftning av fiskerätt. Huruvida man även utesluter förrättningsuppdrag vid 

bildande av fiskevårdsområde eller omstrukturering av befintliga fiskevårdsområden är oklart 

men får tolkas som sannolikt då fiskerättsutredningar är en central del i processen.     

 

Lantmäteriet meddelar att man kommer att hänvisa förfrågningar om uppdrag inom dessa områden 

till marknadens aktörer. Lyckligtvis har vi inom förbundet en av de fåtaliga så kallade aktörerna 

knutna till oss genom vår mycket kompetenta lantmätarresurs Håkan Söderberg. 

 

Sveriges fiskevattenägareförbundet avser att träffa Lantmäteriet i början av nästa år och bringa 

klarhet i den exakta innebörden i neddragningen samt för att fortsätta den dialog kring 

fiskerättens hantering vid lantmäteriförrättningar som vi påbörjade i våras. 

 

Vattenmyndigheten har ny hemsida  
 

Landets fem vattenmyndigheter (Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön 

och Västerhavet) har i dagarna lanserat en ny gemensam webbplats. Adressen är densamma som 

tidigare www.vattenmyndigheterna.se men strukturen på sidan är helt ny. 

 

HS samling i Uppsala  
 

I samband med Hushållningssällskapens nationella Uppsalakonferens i början av oktober träffade 

jag sällskapets fiskerådgivare för en bred presentation av förbundets verksamhet och en 

ömsesidig diskussion om olika fiskevårds- och utvecklingsfrågor. Då den skyddsvärda aspen är 

Upplands landskapsfisk anordnades det även ett intressant studiebesök till Fyrisån där 

Upplandsstiftelsen gav en fyllig beskrivning av arbetet med åtgärder för att främja aspens 

vandring och reproduktion.  

 

Nationell fiskevattenägarekonferens  
 

Vi vill redan nu flagga upp att Sveriges fiskevattenägareförbund planerar att arrangera en 

nationell fiskevattenägarekonferens under hösten 2017. Arbetsnamn för konferensen är 

Fiskerättens värde och utvecklingspotential.  

 

Tanken är att konferensen ska innehålla olika temablock som är relevanta och användbara för 

fiskevårdsområdesföreningar och övriga förvaltare av enskilda fiskevatten såsom fiskerättens 

värde, fiskevattnets utvecklingspotential för landsbygdsnäringar, lokal förvaltning, fisketillsyn och 

fiskebrott, fiskeribiologi och praktisk fiskevård. Ambitionen är också att konferensen ska bli ett 

kreativt forum för landets fiskerättsägare att under gemytliga former träffas och utbyta 

erfarenheter. 

 

Detaljplanering av konferensen kör igång efter årsskiftet och fullödig information hur man 

anmäler sig kommer senare under våren då programmet börjar bli klart. Slå gärna ett slag för 

konferensen på Era fiskestämmor och utse gärna en eller ett par personer från föreningen som 

deltagare på konferensen.  

  

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/


 

Inspirationsskrift om fiskevård   
 

Förbundets skrift Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet – Idéer för inspiration är nu klar. 

Inspirationsskriften kommer att mejlas ut till Er medlemmar strax efter nyår och parallellt läggas 

upp på förbundets hemsida för nedladdning. Materialet beskriver i reportageform och faktatexter 

relevanta fiskevårdsåtgärder som kan vara aktuella i enskilt förvaltade sjöar och vattendrag. 

Däribland provfisken, lokala fiskeregler, biotopvård i strömmande vatten, vandringsvägar, 

reduktionsfiske, utläggning av risvasar, gäddvåtmarker och fiskutsättningar. Ett avsnitt behandlar 

också vilka stödformer som kan vara aktuella för att finansiera åtgärderna. Inspirationsskriften 

har författats av Lars Krögerström och Erik Degerman vid SLU har varit behjälplig med 

faktagranskning. Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 

1:12 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö. 
 

 
 

Förbundets nya riktprislista för fiskekort 
 

Förbundets nya rekommendation över fiskekortspriser är i stort sett klar och enbart 

layoutarbeten återstår. Riktprislistan kommer att offentliggöras på förbundets hemsida i mitten 

av januari och samtidigt mejlas ut till Er medlemmar för att, som vi hoppas, komma till flitigt bruk.  
 

Riktprislistan behandlar enbart handredskapsfiske med personligt fiskekort. De varianter av 

fiskekort som omfattas av rekommendationen är dags/dygnskort, veckokort och årskort. 

Huvudlistan avser naturvatten d.v.s. sjöar och vattendrag med traditionella fiskarter såsom gädda 

och abborre medan lax- och havsöringsvatten behandlas i en separat riktprislista. En separat 

prislista finns också för s.k. put and take-vatten med kontinuerlig utsättning av exempelvis 

regnbåge och öring. 
 

Riktprislistan utgår från ett grundpris där prissättningen sedan uppgraderas utifrån fyra 

tilläggsfaktorer som speglar det upplåtna fiskevattnets status och attraktionsvärde. Dessa 

faktorer tar hänsyn till förekommande fiskarter, fiskevattnets kvalitet, aktiv förvaltning och 

fiskevård samt graden av service och tillgänglighet. Det ska kosta mer att fiska i ett välförvaltat 

fiskevatten än i ett vatten där fiskevårdsinsatser och service är ringa.  
 

Ett avsnitt av listan ger också rekommendationer om övriga upplåtelser. Sist men inte minst 

innehåller riktprislistan några starka argument för vikten av höjda fiskekortpriser.   

 

 

 



 

Till sist  
 

Så här i juletider är det alltid passande med ett frestande sillrecept. Både klassiska och nya 

fantasieggande sillinläggningar är mångas favorit på julbordet. Kreativa krusiduller lämnar vi 

emellertid därhän till Ernst och hans gelikar och beger oss istället ut i verklighetens robusta 

skärgårdslandskap för att hämta inspiration. På Gärdsholmen i Västerviks norra skärgård har 

makarna Peter & Ann knåpat ihop en sillinläggning som erövrat ett flertal priser i småskaliga 

mathantverkssammanhang. Hemmanets skärgårdssill blir, naturligtvis tillsammans med svärmors 

glasmästarsill, en av mina egna inläggningar till årets julbord.   
 

Skärgårdssill 
 

Ingredienser (en stor glasburk)  
 

4 st salta sillfiléer    1 st skivad rödlök 

1 dl ättiksprit (12 %)    ½ knippa dill 

2 dl vatten   1 ½ msk grovkrossad kryddpeppar   

2 dl socker       

   

 
Gör så här : 
 

Vattna ur sillfiléerna genom att skölja dem noga under kallt vatten. Lägg dem sedan i en större 

bunke med rikligt med vatten och låt dem stå i kylskåp över natten. Tag upp filéerna och skölj 

dem återigen under kallt vatten. Låt filéerna rinna av väl i ett durkslag. Rör ut sockret i ättika 

och vatten. Skär sillfiléerna i bitar. Varva sillbitar, kryddpeppar, hackad dill och rödlök. Slå till 

sist i lagen över blandningen och låt stå kallt ett par dagar. Hållbar ca 14 dagar i kylskåp. 
 

 

Varma julhälsningar !  
 

Thomas Lennartsson 
 

Förbundsdirektör 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-708324 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

Hemsida. www.vattenagarna.se 
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