
Fiskevattnet 

En landsbygdsresurs värd att vårda och utveckla !

Fiskevattnet är landsbygdens och fastigheternas tredje resurs 
efter skogen och odlingsmarken.

Fiskerätten i Sveriges inlandsvatten 
och i de inre kustområdena är 
enskild och är i huvudsak knuten till 
jord- och skogsbruksfastigheter. 
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► 605 Fiskevårdsområdesföreningar (ca 100 000 fiskerättsägare) 

► 55 Kommuner 

► 93 Bolag, organisationer och enskilda näringsidkare 

► 30 Stödjande medlemmar

Samt 18 st associerade länsförbund och distrikt

Fiskerinäring: kust- och insjöfiskare, vattenbrukare och 
fisketurismföretagare med enskild fiskerätt som plattform.

Eget nyttjande: livskvalitet, husbehov och rekreation.

Upplåtelser: allmänhetens fritidsfiske och näringsverksamhet.

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Vi arbetar för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att 
landsbygdsresursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt och öka i värde

Medlemmar



Mycket näringsverksamhet
Vår medlemskår - preliminära  siffror :

● Egen näringsverksamhet yrkesfiske = 67 st
● Egen näringsverksamhet kräftfiske = 243 st
● Egen näringsverksamhet fisketurism = 140 st
● Egen näringsverksamhet kombinerad fiske/landsbygdsturism = 210 st
● Egen näringsverksamhet vattenbruk = 19 st
● Samverkan med externa fisketurismföretag = 313 st

● Extern näringsverksamhet via arrende yrkesfiske = 40 st
● Extern näringsverksamhet via arrende kräftfiske = 59 st
● Extern näringsverksamhet via arrende fisketurism = 27 st
● Extern näringsverksamhet via arrende komb.fiske/landsbygdsturism = 11 st
● Extern näringsverksamhet via arrende vattenbruk = 2 st



Fiskerätten på enskilt vatten är en del av äganderätten och ingår i fastigheten
på samma sätt som skogen och odlingsmarken.

Fiskerätten är framförallt knuten till jord- och skogsbruksfastigheter.

Delad eller skiftad fiskerätt innebär att en fastighet äger fisket inom ett
definierat vattenområde. Samfälld fiskerätt innebär att flera fastigheter
gemensamt äger fisket inom ett och samma vattenområde.

Att äga ett vattenområde eller att ha mark som går ner till stranden är inte
samma sak som att äga fiskerätt. Vattenområdet och sjöbotten – vattenrätten
- är i de flesta fall en förlängning av ägogränserna på land. Fiskerätten,
däremot, är reglerad i de gamla skiftesreformerna.

En fastighet som ligger långt från vattnet kan äga fiskerätt medan en
strandfastighet kan sakna fiskerätt.

Fiskerätten - Vattenrätten



FISKERÄTTEN



Två möjligheter: Fiskevårdsområdesförening eller Samfällighetsförening

FÖRVALTNING AV 
GEMENSAMT ÄGDA 

FISKEVATTEN

Både flera 
skiftade och 

oskiftade 
fiskevatten kan 
inrymmas i ett 

fiskevårdsområde

Endast en 
samfällighet kan 
omfattas av en 
samfällighets-

förening



Fiskevårdsområdet – lokal 
förvaltningsform för 
enskilda fiskevatten



VAD ÄR ETT FISKEVÅRDSOMRÅDE ?
Syfte och fördelar

Att äga fiskevatten innebär både en skyldighet och en möjlighet. 
Många små fastigheter kan inte förvalta och utveckla sina 

fiskevatten var för sig. Samordning och gemensam förvaltning är 
en förutsättning för att bevara, förvalta och utveckla 

fiskevattenresursen

► Fiskevårdsområdesföreningen är den förvaltningsform som bäst
kan möta dessa krav och möjligheter.

► Fiskevårdsområdet är en skräddarsydd konstruktion för att kunna
utveckla fiskevattnen och öka värdet på fiskerätten.

► Inom ett fiskevårdsområde ryms alla former av fiskerättsägande,
både samfällt och skiftat.

Fiskevårdsområdet förvaltas av en fiskevårdsområdesförening



Fördelar med fiskevårdsområdet

Fiskeupplåtelser

Det blir enklare att sälja fiskekort och fiskekorten kan omfatta större
sammanhängande områden.

Fler människor får tillgång till fiske samtidigt som fiskerättsägarna får
intäkter från försäljningen.



Fördelar med fiskevårdsområdet

Fiskevård

Fiskevård är grunden för ett bättre fiske och för livskraftiga fiskbestånd.

Fiskevård omfattar allt från regler för fisket till biotopvård. Risvasar och
lekbottnar är exempel på åtgärder för biotopvård. I begreppet fiskevård
ingår också ordning och reda i fisket.

Fiskevård bidrar till att höja kvaliteten, statusen och avkastningen på
fiskevattnet.



Verksamhet i fiskevårdsområdet

Den löpande verksamheten i en fiskevårdsområdesförening
skiftar efter behov.

Som riktlinje bör föreningen upprätta en förvaltnings- och
utvecklingsplan (fiskevårdsplan).

Planen är en grundinvestering i ett styrmedel för god förvaltning,
genomtänkt fiskevård och utveckling av fisket.

Service och 
TillgänglighetFiskevård Fisketillsyn

Driften
Medlems

vård

Betydelse 
för 

bygden



Vad gör Sveriges Fiskevattenägareförbund 
konkret för att möta utmaningar kring 

fiskevattnens förvaltning och nyttjande ?

► Digitalisering av förvaltning

► Rådgivning och support i förvaltningsarbetet

► Information, inspiration och goda exempel

► Studieböcker – vägledningsmaterial - inspirationsskrifter

► Inspirationsmöten och konferenser

► Riktprislistor och mallar för nyttjanderättsavtal

► Utveckling av förvaltningsmodeller  



Studieböcker och Vägledningsmaterial 



-

En populär och pedagogisk inspirationsskrift som ska förklara strukturen, arbetsmetoden och 
målsättningen med det svenska vattenförvaltningsarbetet samt klargöra roller och inspirera till 
ökad samverkan mellan Vattenråden och fiskevårdsområdet 

Informationsskrift

”Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet”

Innehåll: 

● EU:s ramdirektiv för vatten
● Vattenförvaltningscykeln
● Status och statusklassning
● Miljökvalitetsnormer
● Förvaltningsplan och åtgärdsprogram
● VISS
● HaVs, Vattenmyndigheternas, länsstyrelsernas,   

kommunernas, vattenrådens och 
fiskevårdsområdenas roll i vattenförvaltningen.

● Exempel från Vattenråd med gott samarbete med 
fiskevårdsområden i reportageform 
kombinerat med framgångsrika konkreta åtgärder 



Sveriges Fiskevattenägareförbund har instiftat utmärkelsen Årets Fvof. Avsikten är att
uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete. Ett
förvaltningsarbete som möjliggör upplåtelser av ett välordnat sportfiske till allmänheten och
är en nödvändig plattform för hållbar utveckling av fisketurismen och övriga fiskerinäringar på
landsbygden. Vi har nu öppnat nomineringsprocessen för 2019 års mottagare av Årets Fvof.

Årets Fvof



Intresseorganisationen för dig som äger och förvaltar fiskevatten

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Tack för 
uppmärksamheten !


