
INBJUDAN 
Till en konferens om fiske på enskilt och allmänt vatten
Vid fiske, framförallt efter kräftor, i de stora sjöarna uppstår ibland konflikter mellan de olika 
fiskande om var går gränsen mellan allmänt och enskilt vatten. En annan fråga som ställts 
ibland är vad gäller för fisket på statens vatten vid de holmar som staten äger. Många är 
också frågande om  hur långt ut ett arrendevatten sträcker sig, när det oklart om hur långt 
en fastighet går mot allmänt vatten

Ett flertal frågor har ställts av medlemmarna om vad som gäller. Berättigade frågor 
eftersom det har stor ekonomisk betydelse för många yrkesfiskare vem som faktiskt får 
fiska på ett visst vattenområde.

Du inbjuds till en konferens, där experter från lantmäteriet, länsstyrelsen, fisketillsyn, polis 
m fl skall försöka klarlägga vad som gäller

INSJÖFISKARENA har hos länsstyrelsen/Fiskeriverket ansökt om bidrag till konferensen. 
Vi har fått ett underhandslöfte att vi skall få kostnaderna täckta. Något skriftligt beslut finns 
inte än. Konferensen genomförs ändå. Uteblir bidraget från EU och staten får du betala för 
maten och kaffet på motellet mot en faktura efter konferensen. Konferensen blir i så fall en 
avdragsgill kostnad i fiskerirörelsen.

Tala om för mig att du kommer fax 031 – 69 97 89 eller e-post: roland.norlen@telia.com 
och vem du tar med dig. 

Du kan också anmäla dig till Conny Gustafsson tel. 0521-22 90 55 eller till Bo-Gunnar 
Blom tel. 0511 – 500 62

Programmet för konferensen, Vänd !
Välkomna

Roland Norlén

Konferens 
om regler för fiske på enskilt och allmänt vatten 
För yrkesfiskare i Vänern och Vättern

Dag Onsdag 16 febr. 2011
Plats Motell  Brännebrona, 6 km norr om Götene utefter E 20.

Program
kl 0930 Samling, kaffe, fralla
kl 1000 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten, Lantmäteriet                            

vilka regler gäller    Lars-Olof Setterby 
Hur hanteras oklara ägoförhållanden                    Irene Adelbrant 
Hur löses intressekonflikter, möjliga förrättningar      Diskussion och 

frågor till lantmätarna 
kl 1200 LUNCH
kl 1345 Yrkesfiskarrenden Roland Norlén
kl 1430 Fisketillsyn Länsstyrelsen 

mailto:roland.norlen@telia.com


Kustbevakning, polis
kl 1530 Sammanfattning av konferensen
kl 1615 Avslutning, kaffe

                                                                  


