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SeFF anser att fiskevårdsområdens viktigaste syfte skall vara att främja fiskevården. 
 
SeFF anser att den nuvarande lagtexten att fiskevårdsområdena skall kunna främja 
fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen är bra och att en skrivning med 
motsvarande innehåll måste finnas kvar i den nya lagtexten.  
 
 
SeFF anser att det är bra om det införs regler som möjlig gör omröstning på fiske-
stämma efter andelen av fisket inom fiskevårdsområdet.  
Omröstning efter andelstal borde röra alla frågor som har med skötseln av fiskevårdsområdet, 
upplåtelsen av fisket, fastställande av fiskeregler och eventuell uttaxering av medlemmarna. 
Det måste bli lättare för majoriteten av medlemsandelarna inom fiskevårdsområdet att erbjuda 
en extern aktör att bedriva fiskevård, försäljning av fiskekort och nyttja området i 
fisketuristiskt syfte för att öka intäkterna till både fiskevård och till utdelning till 
fiskerättsägarna. 
 
Det är viktigt att det av lagen framgår att fiskevårdsföreningens egna stadgar inte får 
inskränka omröstningsreglerna efter andelstal. Exempel på en skrivning som inte får stå i 
föreningens egna stadgar skulle kunna ha följande lydelse: ” Om fiskerättsägare inom ett 
hemman med tillsammans större andelstal inom hemmanet än en femtedel motsäger sig 
upplåtelse får utarrendering av detta hemmans fiske inte ske.” Tillåts en sådan skrivelse i 
föreningens stadgar kan det förhindra en utveckling av fiskevårdsområdet, trots att en mycket 
stor majoritet av föreningens medlemmar röstar för en utarrendering till en entreprenör. Det 
skulle vara bra för fisketurismutvecklingen i landet om reglerna blev klarare kring upplåtelsen 
av fisket till entreprenörer, oavsett om det är en delägare inom fiskevårdsområdet eller en 
extern aktör, som vill samverka med fiskevårdsområdena för att skapa en positiv 
landsbygdsutveckling. 
 



Om fiskerättsägarnas andelar ska fastställas i en s.k. fiskerättsutredning måste staten 
tillskjuta de extra medel som då kommer att krävas. SeFF befarar att dessa fiskerätts-
utredningar kommer att bli mycket kostsamma. Inga medel skall tas från de statliga anslagen 
till fiskevård för att bekosta dessa fiskerättsutredningar. 
 
SeFF anser liksom utredningen att fiskevårdsområdena inte skall kunna bedriva 
kommersiell verksamhet. Skall annan verksamhet än försäljning av fiskekort bedrivas måste 
fiskevårdområdet bilda en annan organisationsform för detta ändamål.  
 
Fisketillsyn måste bli en skyldighet för fiskevårdsområdena. Fisketillsyn är en viktig del 
av fiskevården. En utebliven fisketillsyn kan ödelägga de insatser som fiskevårdsområdet gör 
för att förbättra fisket och andra åtgärder för att förbättra för fiskevattnet och dess avkastning. 
De som blir förordnade för att utöva fisketillsyn måste få möjlighet att ingripa på ett sätt som 
gör att de som misstänks för brott mot fiskeregler och fiskelagen kan identifieras. För att 
sedan lagföras. 
SeFF anser att det är rimligt att fiskevårdsområdet får ta ut en s.k. ”kontrollavgift” om någon 
bryter mot de fiskeregler som fiskestämman beslutat sig för. Det måste framgå i lagtexten att 
det är straffbart att inte betala denna kontrollavgift till fiskevårdsföreningen.  
Det är viktigt att regler och lagar blir tydliga så att fisketillsynen kan utövas effektivt. 
 
Länsstyrelsens skäl för att kunna upplösa ett fiskevårdsområde måste klarläggas. 
Fiskeriverket måste ge riktlinjer för vilka krav som ställs på ett fiskevårdsområde. 
Spelreglerna för alla måste vara väl kända. 
 
SeFF anser att tiden för att kunna upplösa ett fiskevårdsområde skall fortfarande vara 
tio år. Den föreslagna tidsgränsen på fem år blir alltför kort för ett nybildat fiskevårdsområde 
om de skall kunna utvärdera sina insatser och bedöma hur det gynnar fisket och 
fiskerättsägarna. 
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