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havochvatten@havochvatten 
 
 
 
Svar på Ert brev 2020-10-14 rörande vår fråga 2020-10-07 remiss 02595 – 2020 

 

 
Vi tackar för ett snabbt och korrekt svar på fråga om utplanteringar i Gullspångsälven 2004 – 2008. 
 
Vi konstaterar med nöje att Havs- och vattenmyndigheten fastställt att det således är möjligt att odla och sätta ut yngel i 
Gullspångsälven utan att riskera hybridisering, under förutsättning att man använder ”Gullspångsstam”. Därtill tyder SLU:s 
utredning om antalet lekgropar på att myndighetens åtgärd varit synnerligen lyckad! 
 
Vi vill hänvisa till 3:e kapitlet i miljöbalken, där folkets önskan i §5 förtäljer oss följande:  

Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennäringen 
eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

Vänern är ett riksintresse för fiskenäringen. 
 
Det är just avsaknaden av diskussion i remissen kring myndighetens egna alternativ för stöd till lax och öring i 
Gullspångsälven, tillsammans med tidigare angivna skäl i vårt remissvar, som gör att förutsättningarna för remissen till fullo 
har fallit. Såväl Havs- och vattenmyndigheten som Länsstyrelserna har istadigt förnekat existens av den möjlighet som enligt 
brev av den 14:e faktiskt existerar. 
 
Då bevarandeintresset för Gullspångsstammarna således kan tillgodoses genom andra åtgärder än hindrande av 
fiskenäringen genom att 20% av utövarna i Vänern avvecklas, bör Havs- och vattenmyndigheten överväga att inte 
genomföra det remitterade förslaget med detsammas uppenbara risk att komma att prövas mot §5, och även mot 3:e kap 
§1. 
 
Om myndigheternas fleråriga ovilja att lyssna på de bärande argument som vid upprepade tillfällen adresserats från 
fiskenäringen däremot vänds till samförståndsvilja, så står vi gärna till förfogande för konstruktiva diskussioner framöver. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Insjöfiskarena   
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