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• Fiskeregler

• Fiskevård

• Fisketillsyn

• Fisksjukdomar



2 §

1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala 

förhållanden och förutsättningar,

2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens 

ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser, 

3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det 

som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet,

4. inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och 

andra relevanta aktörer i länet, och

5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. Förordning 

(2019:1125).

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion



Länsstyrelsens roll: 

Verka för att den nationella politiken får genomslag 
i länet och fungera som en länk mellan länets 
medborgare och kommuner och regering, riksdag 
och centrala myndigheter.



Vilka verktyg har länsstyrelsen?

• Lagstiftning

• Pengar (resurser)



”..reglerna i länsfiskestadgan är skitdåliga…”



Lagstiftning

• EU:s rättsakter

• Svensk fiskelagstiftning
Lagar

▪ Fiskelagen (1993:787) 

▪ Lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter 

▪ Lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken 

▪ Lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde 

▪ Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden 

▪ Lagen (1957:390) om fiskearrenden

Förordningar

▪ Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (inkl. Gränsälven)

▪ Förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter 

▪ Förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVFS = gamla FIFS)

Gäller i hav och kust, i de stora sjöarna och i vattendragen upp till första vandringshindret.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:787
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:866
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1994:1709&rm=1994&bet=1994:1709
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1950:595&rm=1950&bet=1950:595
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1981:533&rm=1981&bet=1981:533
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1957:390&rm=1957&bet=1957:390
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1716
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:867
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1998:1343&rm=1998&bet=1998:1343


Vem bestämmer fiskereglerna?
Havs- och vattenmyndigheten

• Föreskriftsrätt på kusten och i 
älvarna upp till första 
vandringshindret

Länsstyrelsen
• Ingen föreskriftsrätt
• Begränsad delegerad beslutsrätt 

för vissa dispenser och tillstånd

I övrigt faller ansvaret för fiskeregleringar på fiskerättsägaren….

• Får endast reglera av fiskevårdsskäl
• Får ej fördela och prioritera 

resursen mellan intressegrupper

• Reglerna i gränsälven beslutas gemensamt av Sveriges och Finlands regeringar



Vilka verktyg har länsstyrelsen?

• Lagstiftning

• Pengar (resurser)



Vad kan länsstyrelsen göra då?

• Regionalt ansvar för miljömål

• Ansvar för att medverka till regionalekonomisk utveckling

• Ej begränsad av fiskelagstiftningen på samma sätt som HaV



Hur använder länsstyrelsen sina resurser?

• Finansiering och medverkan i olika projekt

•Påverkan



Projekt

•Miljörestaurering 

•Utvecklingsprojekt   











”Påverkan..?”

•Regionalt: Information, rådgivning, etc.

•Nationellt: 3-meters nätfiskereglering, laxfiskereglering

• Internationellt: Främst Finland

• EU-nivå: Laxfiskereglering och laxförvaltningsplan









Länsstyrelsernas uppdrag vad gäller fisketillsyn:

• Att förordna fisketillsynsmän……..

Fisketillsyn



• Kontroll/bevakning

• Information

Fisketillsynen kan delas upp i två verksamhetsdelar:









Länsstyrelsens fisketillsynsverksamhet

Fisketillsyn i gränsälven

• Bedrivs med stöd av Förordning 

om fisket vattenbruk och 

fiskerinäringen (SFS 1994:1716, 

§16)

• Finansieras av fiskekortintäkter

• Utförs av lst-personal och 

frivilliga fisketillsynsmän efter 

älvdalen. Timersättning utgår.

• Tillsynen sker i nära samarbete 

med tillsynen på finsk sida

• Polis medverkar ibland

Fisketillsyn i laxälvar och 

vid kusten

• Bedrivs på länsstyrelsens 

initiativ – inget lagkrav

• Finansieras av statliga 

fiskevårdsmedel

• Utförs av lst-personal och 

frivilliga fisketillsynsmän 

efter älvdalarna. 

Timersättning utgår

• Kusttillsynen sker i samråd 

med kustbevakningen

• Polis medverkar ibland

Fisketillsyn ovanför 

odlingsgränsen

• Bedrivs i egenskap av 

fiskerättsägare

• Finansieras av 

fiskekortintäkter

• Utförs av lst-personal och 

frivilliga fisketillsynsmän 

bosatta i fjällkommunerna

• Polis medverkar ibland



Fisksjukdomar?





Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) –
Expertmyndighet med beredskapsuppdrag



Tack för att 
ni lyssnade!













Område Finansiering Lagstöd ”Upplägg”

Statens vatten ovanför 
odlingsgränsen

Fiskekortsintäkter Fiskerättsägare Frivillig ideell organisation + 
lst. - personal

Vildlaxälvar Statliga fiskevårdsmedel Eget initiativ Lst.- personal + frivilliga , viss 
arvodering

Kust Statliga fiskevårdsmedel Eget initiativ Lst.-personal

Gränsälven Fiskekortintäkter SFS (1994:1716), 2a 
Kap., §16

Lst.-personal + frivilliga +
samarbete finsk tillsyn


