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YTTRANDE över
Fiskelagsutredningens slutbetänkande ”Med fiskevård i fokus – en ny fiskevårdslag”
SOU 2010:42, Dnr Jo2010/1941
Sveriges Jordägareförbund önskar härmed avge yttrande över rubricerat slutbetänkande.
Förbundet anför följande.
Förbundet har tagit del av Sveriges Fiskevattenägareförbunds yttrande, daterat 11/3-2011.
Sveriges Jordägareförbund ansluter sig till ovannämnt av Fiskevattenägarna avgivet yttrande.
Dock önskar Förbundet understryka och tillägga följande.
Ett antal av Förbundets medlemmar äger vatten i Östersjön och de fem stora sjöarna, och
drabbades därmed av den konfiskation av de enskilda fiskevattenägarnas rådighet över sitt
vatten, som blev effekten av införandet av det fria handredskapsfisket 1985.
Inledning
Utgångspunkten för Sveriges Jordägareförbunds verksamhet är tryggandet och stärkandet av
enskild äganderätt. Grundvalen för denna utgångspunkt är insikten om äganderättens
avgörande betydelse för en fungerande marknadsekonomi – det enda ekonomiska system som
har visats på ett effektivt sätt kunna organisera mänsklig ekonomisk verksamhet. Sambandet
mellan privat äganderätt och god skötsel av egendom har gång på gång konstaterats både
inom ekonomisk forskning och i verkligheten. En av de viktigaste insikterna är äganderättens
betydelse för god miljövård, en insikt som i korthet kan sammanfattas med det välkända
uttrycket ”det man äger, det vårdar man”.
Portalparagraf och miljörättsliga principer
Portalparagrafen tillstyrks i princip, dock under förutsättning att den som utredaren skriver
kommer att tillämpas så ”att en fiskart aldrig ska få hotas, men att myndigheterna inte behöver
vidta de mest drastiska åtgärderna för att förbättra bestånden”, alltså att det skulle kunna vara
en ”tillräcklig målsättning att de hotade bestånden successivt förändras”.
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De miljörättsliga principernas införande tillstyrks i princip, dock under förutsättning att
försiktighetsprincipen uppvägs av en rimlighetsavvägning.
Förvaltning av enskilt fiske (övergripande) / Näringsverksamhet med stöd av enskild
fiskerätt
Här tål understrykas Fiskevattenägarnas ståndpunkt om att den enskilda fiskerätten bör
betraktas som en potentiell tillgång i fiskevattenägarens verksamhet, som i det sammanhanget
också måste beredas möjlighet att ta ägaransvar för fiskets förvaltning och utveckling. Det
måste vara möjligt för fiskevattenägare med enskilt vatten längs med kusterna och i de stora
sjöarna att bilda fiskevårdsområden och därmed själva överta det direkta ansvaret för
fiskevården från staten.
Det fria handredskapsfisket
Det är ett faktum att fiskevården är otillräcklig längs kusterna och i de fem stora sjöarna, där
staten är slutligt ansvarig för fiskevården på både allmänt och enskilt vatten. Detta har två
huvudsakliga anledningar: 1. De enskilda fiskevattenägarna har ingen anledning att investera i
fiskevård som de inte kan räkna med att kunna skörda, i och med det fria handredskapsfisket.
2. De statliga anslagen till fiskevården är väldigt små i förhållande till behoven.
Förbundets inställning till det fria handredskapet framfördes senast till regeringskansliet i
remissyttrande över betänkandet ”Utvärdering av det fria handredskapsfisket”, SOU 2001:82,
i mars 2002. Här en sammanfattning:
• I första hand anser Förbundet att det fria handredskapsfisket ska avskaffas.
• I andra hand anser Förbundet att det i områden som omfattas av det fria
handredskapsfisket ska vara möjligt att bilda fiskevårdsområden och där sälja fiskekort –
detta fordrar dock att det fria handredskapsfisket då upphör att gälla inom sådant FVO.
• Vidare anser Förbundet att det för statens allmänna vatten samt där fisket idag är fritt och
utan lokal förvaltning, kan införas en begränsad särskild fiskevårdsavgift (alltså inte en
allmän fiskevårdsavgift eller ”mörtskatt”). Dock ska sådan avgift (i) inte behöva erläggas
av personer som fiskar med stöd av enskild fiskerätt, (ii) inte omfatta andra inlandsvatten
än de fem stora sjöarna samt (iii) inte omfatta sådant område för vilket det finns en
fungerande
förvaltning
som
tillhandahåller
fiskekort
eller
motsvarande
upplåtelsemöjligheter, oavsett om denna förvaltning är privat eller organiserat som ett
fiskevårdsområde.
Regionala råd
Frågan om regionala råd har framförts tidigare, senast i betänkandet ”Fiskevårdens
finansiering” SOU 2005:76. Förbundets ställde sig i sitt yttrande över nyssnämnda
betänkande i princip positiv till inrättandet av sådana råd. Dock underströks bestämt, vilket tål
upprepas, att fiskevattenägarna ska vara representerade med en ledamot mer i dessa råd än
fritidsfiskeintressena. Detta motiveras i första hand av att det är fiskevattenägarnas resurs som
tas i anspråk, varför dessa bör ha ett avgörande inflytande i de regionala råden.
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