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Till 

Havs- och vattenmyndigheten 

havochvatten@havochvatten.se. 

 

 

 

 

Yttrande över Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för 
yrkesfiske Dnr. 2244-18 

 
Svenska Insjöfiskarenas centralförbund har givits tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss och 
avger härmed följande svar: 
 
I de delar som avser havsområden ansluter vi våra synpunkter till svar från SFPO. 
 
 

• Hur information och vägledning i värdebeskrivningar och andra underlag, till exempel kartor 

och geodata, bäst ska utformas och tillgängliggöras för att stödja den fysiska planeringens 

genomförande. 

Information och vägledning bör ske på det sätt som tidigare skett från myndighetens sida, det vill 
säga dels genom i kartor markerade områden och dels genom beskrivning i text. 
 
 

• Uppgifter med referenser som bidrar till värdebeskrivningarnas information av regionala lokala 

förhållande i de värdekärnor som beskrivs i underlagen och som kan vara vägledande för 

avvägning och bedömning av ”Påtagligt försvårande” och ”Påtaglig skada”. 

Det är svårt att ange värdebeskrivningar i underlagen då värdena inte är statiska då 

fiskeverksamheterna är i ständig förändring. 

En viktig referens torde därför vara att man i samband med avvägning och bedömning kontaktar 

fiskets organisationer och Länsfiskekonsulenterna för samråd. Detta system har varit väl fungerande 

under de år som riksintressesystemet funnits och lösningar av problem som uppkommit har i 

samtliga fall hittats.  
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• Bedömning av de kriterier vi preciserar och hur avvägningen mellan fångst- respektive 

rekryteringsområde ska anges i värdebeskrivningarna. 

Fångst som rekryteringsområden bör bedömas ha samma värde. Om ena delen bortfaller, så kommer 

inte den andra delen att vara intressant ur näringens perspektiv. 

För insjöns del skulle specificering kunna göras och följande uttryck kunna användas:  

”Fångstområden med tillhörande rekryteringsområden” istället för uppdelning av en enhet som 

egentligen hör ihop. 

 

• Vilka hamnar som ska anses uppfylla kriterierna för att vara riksintresse. 

Med undantag av Spikens-, Hjo och Vänersnäs fiskeläge utgår insjöfisket genom sitt ensamfiske från 

platser som väl sammanfaller med riksintresset för själva fisket. Av detta skäl bör endast Spiken, Hjo 

och Vänersnäs anges som fiskelägen med åsatt riksintresse. I övrigt bör de platser där ensamfiske har 

sin utgångshamn vara del av det riksintresse som anges för fisket. 

 

• Vilka inlandsvatten som ska anses uppfylla kriterier för att vara riksintresse. Vi vill också gärna 

ha referenser som kan användas för att beskriva hur inlandsvatten bidrar till svenskt yrkesfiske. 

I bilagan areella anspråk tabell 16 beskrives väl de fångstområden som för närvarande är aktuella 

för fiskenäringen. Denna tabell bör vara grunden för fastställande av uppdaterade riksintressen. 

Detta innebär exempelvis att sjön Sottern som samfiskas med Hjälmaren, de två sjöarna 

Ellestadssjön och Krageholmsjön som samfiskas med Vombsjön, Sjön Unnen som samfiskas med 

Bolmen och samt Rusken i Jönköpings län bör tillföras såsom riksintresse väl specifierat till tabell 

15. Denna tabell bör därefter användas som underlag för fastställande av de nya riksintressena. 

Såsom referens vill vi hänvisa till den statistik som utges av myndigheten, som visar att insjöfisket 

2017 står för mer än en tiondel av värdet av det totala fisket. Med tanke på de problem som 

vidlåder det i övrigt likartade kustfisket på grund av brister i förvaltningen, särskilt avseende säl, 

kommer insjön framgent att få än större betydelse.  

Såsom referens vill vi också hänvisa till den höga efterfrågan som finns hos Länsstyrelser och hos 

Havs- och vattenmyndigheten från yngre personer som önskar inträda i fisket, vilket tyder på en 

framtida styrka för utveckling av insjöfisket. 

 

 

Insjöfiskarena 

Mats Ingemarsson 

 


