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Sveriges FisketurismFöretagares –
remissvar på ”Uppdrag om analys av samhällsekonomiska,
genetiska och ekologiska effekter av fiskutsättningar.”
Dnr

Jo 2007/3385

SeFF anser att Fiskeriverket har gjort en bra genomgång av frågeställningen och delar i
stora delar deras syn på kompensationsutsättningarnas effekter.

SeFF vill betona att:











ett mycket bättre alternativ till kompensationsutsättningar i reglerade
vattendrag är att vidta åtgärder för att riva gamla vandringshinder, skapa fria
vandringsvägar så att en ökad naturlig produktionen av lax och öring kan bli
möjlig.
föreningen under sin 10 åriga existens alltid framfört åsikten att det måste var
mer samhällsekonomiskt lönsamt att styra fångsten av lax och öring från uppväxt områden i havet och i mynningsområden till förmån för fisketurism
bedrivet med handredskap i vattendragen.
i en omvärld där efterfrågan på orörd natur ökar så ökar också betalningsviljan
för att nyttja dessa vattendrag med framförallt vild lax och öring. Går det att
åstadkomma vilda bestånd istället för odlad fisk kommer de internationella
gästerna till vårt land för att betala flerfaldigt mer än vad de gör idag. Antalet
gäster kommer också att öka.
det är bättre att fortsätta med kompensationsutsättningar än att upphöra helt
med utsättningar, om inte åtgärder vidtas för att förbättra den naturliga
produktionen.
de ekologiska effekterna i form av för höga tätheter är oftast orsakade av
vattenkrafts utbyggnaden. För att komma tillrätta med dessa negativa effekter
måste fria vandringsvägar skapas eller i värsta fall får transporter av avelsfisk
ske med hjälp av tankbilar, såsom i Klarälven, upp till lekområdena.
det är viktigt satt se över gamla vattendomar där det är krav på kompensationsåtgärder och omvandla dessa krav till krav på biotopiska insatser av
vattenkraftsföretagen för att skapa fria vandringsvägar.





det är viktigt att regeringen internt reder ut sin egen inriktning – Har regeringen
en ambition att bygga ut vattendragen eller avser regeringen att sträva efter ett
hållbart nyttjande av olika vattenmiljöer i enlighet med miljömålet Levande
sjöar och vattendrag och därmed skapa förutsättningar för en bättre och lönsammare fisketurismnäring. En klar satsning på detta skulle leda till många fler
arbetstillfällen för glesbygden.
turistfiske med handredskap i vattendragen ökar mångfalt arbetstillfällena
istället för att fiska upp laxen och öringen med mängdfångande redskap i uppväxtområdena.
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