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Sveriges FisketurismFöretagares – 

 
remissvar över uppdrag om översyn av arbete med omprövning 

samt tillsyn av vattendomar och vattenföretag. 

 
 Dnr Jo 2007/1393 

 

 

 

SeFF anser att det är mycket viktigt för miljön, fisketurismföretagandet och för sport- 

fisket i allmänhet att utrivningen av vattenanläggningar som exempelvis gamla 

flottningsdammar fortsätter. 

 

De resurser som finns till förfogande till dessa åtgärder visar utredningen tydligt på är 

alldeles för små. Här behövs det ett tillskott av ökade medel. 

 

 

 

SeFF vill att: 

 

 det klargörs vem som har ansvar för gamla vattenanläggningar som exempelvis 

gamla flottningsdammar avseende äganderätt och skötsel. 

 det klargörs vilka dämningsrätter det finns för dennas typ av vatten-

anläggningar. 

 vattenkraftföretag som övertaget dessa anläggningar tvingas samarbeta med 

företag som lever av de fiskeresurserna i dessa vatten vid exempelvis repara-

tioner av sina egna anläggningar. Fisketurismföretagen drabbas ofta av de 

åtgärder som vattenkraftföretagen vidtar vid reparationer då stora delar av ett 

vattensystem kan tappas på vatten, även mer en tillåtna gränser. Samordning av 

tiden för dessa åtgärder måste ske med exempelvis fisketurismföretagen, så att de 

inte drabbas av okända åtgärder mitt i sin högsäsong.  

 elcertifikatsystemet slopas eftersom att vattenkraftproduktionen blir alltför 

lönsam i vattendrag som annars skulle skyddas från utbyggnad eller att gamla 

vattenanläggningar tas i bruk för andra ändamål än som det var avsett från 

början. SeFF anser att elcertifikatens mål kan uppfyllas med andra typer av 

förnyelsebar energi, eftersom den ökade vattenkraftsproduktion som uppnås vid 

en utbyggnad är mycket liten. Däremot så får vattenkraftsanläggningarna för-

ödande konsekvenser för miljön och fisket.  

 



 

 

 

 

 

 

 de outbyggda vattendragen nyttjas för fisketurism och sportfiske istället för att 

omvandlas till småskalig vattenkraft ( detta gäller självklart även de större 

outbyggda älvarna). SeFF anser att detta skulle ge en större samhällsekonomisk 

nytta i ett långsiktigt perspektiv. I en omvärld där efterfrågan på orörd natur 

ökar så ökar också betalningsviljan för att nyttja denna typ av natur. 

 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. 

 

 

 

 

 

PeO Söderkvist, sekreterare  
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