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Komplettering enligt begäran Dnr 621-21941-2020 och 621-4840-2020 
 
 
Vi noterar med nöje att även länsstyrelserna konstaterat behovet av en kraftigt förbättrad beståndsuppskattning i Vänern 
och andra sjöar och att länsstyrelserna uppfattat att vår hemställan avser just detta. 
 
Det är även en riktig uppfattning att Länsstyrelserna anser att fisketrycket bör undersökas i sjöns enskilda delar för att sedan 
kunna bedömas i relation till beståndsuppskattningar. Vi menar att denna syn bör utvidgas så att fisketrycket blir känt i hela 
sjön. 
Det kommersiella fisketrycket på såväl enskilt som allmänt vatten är redan väl dokumenterat hos Havs- och 
vattenmyndigheten och till fullo tillgängligt för Länsstyrelserna, varför Länsstyrelserna istället bör anstränga sig att försöka få 
en uppfattning om omfattningen av det fiske som idag inte alls dokumenteras. 
 
Staten har genom beslut fråntagit möjligheten för de privata vattenägarna att förvalta sina vatten och har därmed påtagit sig 
den roll som avses i 29§. Detta har dels skett genom att regler för fisket även i privata vatten bestäms av Havs- och 
vattenmyndigheten, och dels genom att ägarna fråntagits rätten att finansiera förvaltningsarbetet genom 
fiskekortsförsäljning. Tyvärr utgick lagstiftaren vid tiden för lagrummets tillblivelse ifrån att det tjänstemannaansvar som då 
fanns var tillräckligt för att statliga tjänstemän under risk för sanktioner skötte sitt tjänstemannaansvar. Då detta ansvar 
försvunnit konstateras att det är riskfritt att inte tillskjuta nödiga medel för beståndsuppskattningar eller andra 
förvaltningsuppgifter som krävs för att sköta de vatten som anförtrotts. 
 
Enligt ert önskemål om specifikation i begärans andra stycke vill vi framhålla följande förslag: 
Vi har konstaterat att det finns privata vatten i Vänern som ägs av stat och kommuner. Vi föreslår att ni begynner 
undersökningen i dessa delar därest det är för arbetskrävande med generella förelägganden  
 
I vår skrivelse var vi tydliga med att vår uppfattning är att Vänern genom bristande beståndsuppskattningar inte nyttjas i den 
utsträckning som är möjlig. 
Ett tillrättaläggande av bristande beståndsuppskattningar bedöms av oss därför som en möjlighet att förkovra såväl 
fiskenäringen som allmänhetens fiske. 
Länsstyrelsens synpunkt i begärans andra stycke om att ett föreläggande på ospecificerat sätt skulle drabba fiskare med 
personlig fiskelicens verkar därför besynnerlig. 
 
Om Länsstyrelsernas skrivning i andra stycket däremot är tänkt att uppfattas som en varning vid eventuellt framhärdande av 
vår hemställan så har detta föga verkan. 
 
Vi önskar Länsstyrelserna framgång i det förestående arbetet med att få förvaltaren att ta sitt ansvar för sjön. 
 
 
e.u. 
 
Insjöfiskarena 
 
Mats Ingemarsson 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Postadress:  Telefon:  mats@insjofiskare.se  
SIC  
341 93 Bolmsö  0705594028  www.insjofiskare.se 

mailto:mats@insjofiskare.se
http://www.insjofiskare.se/

