
 1

   
Sveriges FisketurismFöretagare 
 

2007-10-24 
Till  
Jordbruksdepartementet  
  
 
REMISSVAR angående 
Fiskeriverkets uppdrag att utveckla en lokal och regional 
samförvaltning av fisket.  
  
Dnr  Jo 2006/3424   
     
 
SeFF, Sveriges FisketurismFöretagare har tagit del av rapporten och vår bedömning är 
att den har sin grund i att stora grupper visat sitt missnöje med den fiskeripolitik som 
förts. Detta handlande eller brist på handlande har inneburit kraftig minskning av 
flertalet fiskarter. Flera av dem är på gränsning till totalt haveri. Det är viktigt att 
komma tillrätta med dessa framtidsproblem och komma på lösningar som återställer 
hav och sjöar i balans. 
 
SeFF:s synpunkter på inrättandet av  samförvaltningsorgan: 
 

• SeFF anser att detta är för stora nationella frågor för att överlämnas till lokala och 
regionala grupper, bestående av ett antal olika särintressen. Det finns stor risk med att 
särintressen kan komma att styra inriktningen i de olika samförvaltningsgrupperna, vid 
avsaknaden av en nationell styrning. SeFF förordar att en central myndighet ges i 
uppdrag att ansvara för att fiskevården inom de olika områden som skulle omfattas av 
olika samförvaltnings initiativ. Den centrala myndigheten måste sätta upp nationella 
mål som måste styra det långsiktiga arbetet för att skapa förutsättningarna för att hav 
och sjöar kan komma i balans för att nyttjas i ett långsiktigt och ekologiskt perspektiv.  

 
• SeFF anser vidare att vi som branschorganisation inte har någon möjlighet att delta i 

ett flertal olika samförvaltningsorgan och det beror till största delen av ekonomiska 
resurser för deltagandet. SeFF deltar självklart i olika typer av samrådsgrupper där de 
nationella målen styr verksamheten. En utveckling av den förvaltningsform där 
länsstyrelserna spelar en stor roll kan vara en väg att gå för att få till ett ökat regionalt 
förhållningssätt.  

 
• SeFF har i förslaget till samförvaltning inte kunnat se vilka ekonomiska resurs som 

kommer att krävas för att skapa samförvaltningsgrupper inom ett flertal områden. 
Kommer det att ges resurser till de olika deltagarna i dessa grupper så att de kan delta? 
Ett sådant här uppdrag borde likställas med en lokalpolitikers arvode i ett lokalt organ. 
 
 

• SeFF förordar vid en eventuell fortsättning av försöksverksamhet med samförvaltning 
att Vättern och norra Bohuslän blir försöksområden. 
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