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 Bolmsö 22/10 2022 

 

Till: Regeringskansliet Miljödepartementet 

m.registrator@regeringskansliet.se  

Yttrande över M2022/01470 gällande Återställande av natur. 

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) är ett riksförbund som sedan 1897, och i nuvarande 

namn sedan 1937, organiserar det svenska yrkesfisket i sötvatten. Förbundet företräder ca 150 

medlemsföretagare. Det svenska yrkesfisket i sötvatten omfattar ca 13% av värdet av den svenska 

fiskenäringens landningar. 

 

Materialet är inte alldeles lätt att ta till sig. Konsekvenserna och kostnaderna är svåröverblickbara. 

Vilket uppenbarligen delas av Regeringen. Emellertid är det fråga om ganska stora konsekvenser då 

svenska myndigheter anser att återskapad natur skall återställas till förindustriell tid. Det ser inte ut 

på det viset hos våra nordiska grannar.  

Det är också en märklig ordning att medborgarinitiativ (som konstigt nog framhåller vertikalodlingar!) 

ens beretts. Med dessa konsekvenser!   Det kan då utan vidare uppfattas som märkligt att 

länsstyrelserna idogt försöker förmå mindre vattenkraft- och dammägare att riva ut sina dammar och 

dämmen vilka varit uppdämda sedan medeltiden eller tidigare…  

För det svenska insjöfisket är konsekvenserna oöverskådliga. Vi har det fiske vi har och vi fiskar de 

fiskar och kräftor som uthålligt kan fiskas. Konsekvenserna av fria vandringsvägar kan vara ringa, 

dåliga eller rent av gynnsamma. Samtidigt öppnas stora möjligheter för invasiva arter att ta sig långt 

upp i sjösystemen. Invasiva arter är ett mycket påtagligt hot mot insjöfisket och vattendragens 

biologi. Av den anledningen anser SIC att man måste vara mycket försiktig vid ändring av 

vattendragens karaktär intill dess att alla konsekvenser av utrivningar är klarlagda. Vidare är det en 

ganska märklig ordning att ivrigt titta på de små kraftproducenterna högst upp i sjö- eller 

älvsystemen istället för att börja längst ned, närmast havet. Det är nog bättre att arbeta sig uppåt 

från havet i några utpekade vattendrag som sedan kan iordningställas för musslor, öring, asp, lax och 

ål. 

 Återställande av vattendrag kan också leda till större variationer av sjöarnas nivå samt kraftigare 

strömmar vilket kan vara problematiskt för de fasta redskapen, båthusen och båtarna. Allt detta kan 

man få svar på om man börjar i rätt ända (havet) och i mindre skala. SIC utgår från att jakt och fiske 

kan bedrivas som nu även om del av, eller hela sjöar, anses som återställda. Får fiske inte bedrivas 

kräver vi i första hand att Regeringskansliet avfärdar direktivet, i andra hand att det justeras så att 

jakt och fiske kan bedrivas med den utrustning som finns och i tredje hand att ersättning årligen 

betalas ut för den skada fiskaren lidit.  
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Konsekvenserna av uteblivet skogsbruk tror vi inte påverkar oss. Däremot ser vi fram mot en 

återgång till mer och fler betande djur, främst kor, på våra stränder. Detta för att hålla tillbaka vassen 

och ge gäddan fler och bättre lekplatser i blåzonen innanför vassen. Viktigare ändå är dock att 

vattendomar följs. Det är vår uppfattning att det är lite si och så med den saken. Vårpuckeln i sjöarna 

är otroligt viktig för att gäddleken skall lyckas.  

Signalkräftan klassas numera som invasiv. Den är dock en mycket viktig inkomstkälla för många av 

våra medlemmar. Den bör få vara kvar intill det att vi vet hur flodkräftan skall kunna återföras. 

 

 

 

Mats Eriksson Ordförande    Per Pettersson Ombudsman 
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