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Abstract 
This bachelor thesis was performed at the Royal Institute of Technology in Stockholm on 
behalf of the Land Survey Authority. The thesis is about fish conservation and division of 
fishing water at official duty. It is the Land Survey Authority that examines division of 
fisheries, but before a case can be implemented, certain requirements must be achieved 
such as FBL 3:8, which prevent divisions that are deleterious for fish conservation. The 
purpose of this thesis is: to obtain a clearer view how FBL 3:8 should be applied in practice, 
how the application differs between the offices in central Sweden, and how fish care is 
regulated at both international and national levels. 

At an international level, in EU the commercial fishery is regulated through the common 
fisheries policy (CFP). The fisheries policy consists of a reform that will last for 10 years. CFP 
is a multi-objective policy, consisting of four principal components: a conservation policy, a 
structural policy, a market policy, and finally, third-country agreements and international 
conventions. National, it is the recreation fishery that is regulated. The authority in Sweden 
that is responsible for the fish conservation areas is the county administrative board and is 
also the one who ensures that the regional objectives are followed.  

To find out how the application of FBL 3:8 appears in central Sweden, a questionnaire was 
sent to the counties in Stockholm, Uppsala and Örebro, containing 15 questions of both fish 
conservation and fish easement character. The survey responses show wide agreement with 
each other. For example, that the numbers of cases that include dividing fishing water are 
few, that fishing easements basically had never been granted and that the land surveying 
authority consults with the County Administration Board when the issues of fish dividing 
occurs. The three land surveying offices also say that they follow the consultant statements 
from the consultation. The archipelago In the Baltic Sea is already so fragmented that further 
division almost never happen because the county opposes it. 

To finding out how FBL 3:8 should be applied, the land surveying authority’s manual was 
useful. When a surveyor decides how the fish conservation is affected by a real estate 
action, consultation with fishery consultant in the county is the most important basis. The 
County Board is an authority with supervision but it also has an advisory role. 
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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats är utförd vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm på uppdrag av 
Lantmäterimyndigheten. Uppsatsen handlar om fiskevård och delning av fiske vid 
lantmäteriförrättningar. Uppdelning av fiske prövas av lantmäterimyndigheten och för att ett 
sådant ärende ska kunna genomföras krävs att vissa rekvisit är uppfyllda, bland annat FBL 
3:8 som hindrar skadlig uppdelning för fiskevården. Syftet med denna uppsats är: att få en 
tydligare bild av hur FBL 3:8 bör tillämpas i praktiken, hur tillämpningen skiljer sig åt mellan 
lantmäterikontor i Mellansverige och att reda ut hur fiskevården regleras på internationell 
respektive nationell nivå.  

På internationell nivå regleras yrkesfisket genom en gemensam fiskeripolitik inom EU. 
Fiskeripolitiken består av en reform som varar i 10 år med målsättningar och 
tillvägagångssätt för att bevara fiskbestånd och sträva efter en god fiskevård. EU kontrollerar 
även fisket genom fyra uppsatta strategier: bevarandestrategin, strukturstrategin, 
marknadsstrategin och strategin för EU:s relationer med omvärlden. På nationell nivå 
regleras fritidsfisket. I Sverige är länsstyrelsen den myndighet som är insatt i fiskevårdsfrågor 
och det är även den som ser till att Sveriges regionala målsättningar följs. 

För att undersöka tillämpningen av FBL 3:8 i Mellansverige skickades en enkät ut till 
Stockholms, Uppsala och Örebro län, med 15 frågor av både fiskevårds- och 
fiskeservitutskaraktär. Enkätsvaren visar att i majoriteten av frågorna hade kontoren 
överensstämmande svar, bland annat att antalet rena fiskdelningsärenden, som endast 
handlar om att dela fiske, är få och att fiskeservitut i princip aldrig bildas samt att 
lantmäterimyndigheten samråder med länsstyrelsen när frågor om fiskedelning uppkommer. 
Alla tre lantmäterikontoren påstår också att de följer länsstyrelsens uttalande vid samrådet. I 
Östersjöns skärgård är dock fisket redan så uppdelat att ytterligare delning i princip aldrig 
kommer till stånd, då länsstyrelserna där allmänt motsätter sig detta.  

För att besvara frågan om hur tillämpningen av FBL 3:8 ska ske togs lantmäterimyndighetens 
handbok till hjälp. När en lantmätare ska avgöra hur fiskevården påverkas av en 
fastighetsbildningsåtgärd är samrådet med länsstyrelsens fiskerikonsulent det viktigaste 
underlaget. Länsstyrelsen är alltså inte enbart en tillsynsmyndighet utan har även en 
rådgivande roll. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet ger en översiktlig syn till bakgrunden i arbetet. Det kommer att redogöras 
för vilka frågeställningar som finns, syftet med arbetet samt hur metod och avgränsningar 
för uppsatsen görs.  

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns ett stort intresse för fiske (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). Dels för att 
det finns ett stort utbud av sjöar, vattendrag och kustvatten men också för den unika 
allemansrätten som ger svenskar en god möjlighet till friluftsliv. Sverige har fritt 
handredskapsfiske, som innebär att fiske med handredskap får ske längst kusterna samt i de 
fem största sjöarna i Sverige (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön). Det vatten 
som inte innefattas av dessa får man alltså inte fiska fritt i. På enskilt vatten är det endast 
fiskerättsinnehavaren som får fiska. Gäller fiskevårdsområde för enskilt vatten kan vem som 
helst få fiska genom att lösa fiskekort och efter fiskevårdsområdets uppsatta bestämmelser. 
Fiskerätt finns bland annat i form av äganderätt, dom, hävd och skattläggning. Det finns 
också som nyttjanderätt, en rättighet knuten till en person men också i form av avtals- och 
officialservitut, det är då knutet till en fastighet. För att intresset för fiske ska kunna bestå 
krävs det en omsorgsfull fiskevård. I lagstiftningen finns därför skydd för fiskevården, ett av 
dem är fastighetsbildningslagen (FBL) 3:8. Den paragrafen innebär att fiske inte får delas om 
det medför någon olägenhet av betydelse för fiskevården. Vid avtalsservitut gäller dock inte 
FBL och då saknas därför detta skydd för fiskevården. Då officialservitut bildas är det alltid 
Lantmäterimyndigheten (LM) som beslutar om dem, vilket innebär att FBL fortfarande är 
tillämplig.  

Vid alla typer av och fastighetsbildningsåtgärder finns det vissa krav som måste vara 
uppfyllda för att åtgärden ska vara tillåten. FBL 3:8 ska bevaka samhällsintressena vad gäller 
fiskevården och är en strikt juridiskt bindande bestämmelse. Vid prövning av 
fastighetsbildning kombinerat med fiskefrågor görs i följande ordning: 

Vid alla typer av och fastighetsbildningsåtgärder finns det vissa krav som måste vara 
uppfyllda för att åtgärden ska vara tillåten. Innan FBL 3:8, skyddet för fiskevården, prövas 
finns det alltså andra skyddsregler som ska testas först. Dessa är: 

– FBL 3 kap, de allmänna lämplighets- och planvillkoren. 
– FBL 5 kap, om bestämmelserna till fastighetsreglering (till exempel båtnads- och 

fastighetsskyddet).  
– FBL fjärde avdelningen. Där finns ytterligare fastighetsbildningsåtgärder reglerade. 

Kap 10-12 gäller nybildning av fastighet och kap 13 reglerar fastighetsbestämning. 

Även 6 kap FBL är tillämpligt om åtgärden berör en samfällighet. Är det istället ett servitut 
eller en ledningsrätt som är inblandad är 7 kapitlet aktuellt. Innan man prövar en mer 
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specifik regel, som FBL 3:8 utgör, prövar man alltså att åtgärden först uppfyller 3 kap 1-3 §§ 
FBL.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att reda ut hur fiskevården regleras på både internationell och 
nationell nivå, få en tydligare bild av hur FBL 3:8 bör tillämpas i praktiken samt hur 
tillämpningen skiljer sig åt mellan olika lantmäterikontor i Mellansverige. För att kunna 
uppnå syftet behandlas dessa frågeställningar i arbetet: 

• Hur är fiskeripolitiken uppbyggd? 
• Finns det en tydlig definition på vad lagstiftaren till FBL 3:8 menar med fiskevård? 
• Hur påverkar fastighetsbildning fiskevården? 
• Hur tillämpar enskilda lantmäterimyndigheter FBL 3:8? 

1.3 Metod och avgränsningar 
Denna uppsats baseras på både teoretiska studier: lagtext, förarbeten och rättsfall men 
också en empirisk studie i form av enkätundersökningar. Undersökningen består av 15 
stycken frågor som skickades ut till lantmäterikontoren i Stockholms, Uppsala och Örebro 
län. Resultaten jämfördes sedan och analyserades.  

I de teoretiska studierna undersöks inte enbart den svenska lagstiftningen utan även vad 
som gäller för hela Europeiska unionen. Detta eftersom Sverige är medlem i EU och den 
svenska lagstiftningen är underordnad den europeiska. 

1.4 Disposition 
Studien inleds med en beskrivning av hur fiskevården är uppbyggd i lagstiftningen. Regelverk 
och målsättningar utifrån både EU och Sverige undersöks (kap 2). Denna undersökning 
mynnar ut i hur begreppet fiskevård definieras i FBL 3:8. Därefter beskrivs vilka olika sätt 
fiske kan vara knutet till fastigheter. Sedan redogörs för innehållet i FBL 3:8 och för vilka 
situationer paragrafen behöver prövas. För att förstå lagregeln bättre kommer förarbeten till 
den att studeras och för att få ytterligare insyn i hur det ser ut i praktiken redogörs ett antal 
rättsfall som alla har stark anknytning till FBL 3:8 (kap 3). Avslutningsvis presenteras 
resultaten av våra enkätundersökningar och en jämförelse och diskussion förs kring dessa 
(kap 4-5). 
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2 Fiskeripolitik och fiskevård 
Här beskrivs hur skyddet för fiskevården är uppbyggt, inte bara i Sverige utan även i Europa. 
En genomgång av fiskeripolitiken i EU med dess bakgrund, historia, strategier och mål 
kommer att göras. Sedan redogörs för de av Sveriges miljömål som berör fiskenäringen och 
fiskevården samt hur bra dessa mål har uppfyllts. Till sist kommer en definition av fiskevård 
att finnas. 

2.1 Fiskevård, bakgrunden till fiskeripolitiken 
Fisk är en förnybar resurs men inte en outtömlig sådan. Fisk får därför inte tas upp i 
snabbare takt än vad fiskbeståndet hinner med att förökas. Det är här fiskevården kommer 
in i bilden. Med fiskevård enligt Nationalencyklopedin menas ”åtgärder som syftar till att 
öka och bibehålla en jämn avkastning av, för exploatering attraktiva fisk- och 
skaldjursbestånd” (Nationalencyklopedin, 2012).  

I Sverige är det länsstyrelsen som ansvarar för fiskevården. De utfärdar bland annat 
bestämmelser och ser till att de följs (Länsstyrelsen, 2012). Svensk lagstiftning är emellertid 
underordnad den Europeiska unionens fiskeripolitik. EU:s fiskeripolitik reglerar alla aspekter 
på fisket från haven till konsumenten, men är begränsad till yrkesfisket (SOU 2005:27 sid. 
29). Den svenska lagstiftningens bestämmelser gäller alltså vid fritidsfiske och yrkesfiske i 
inlandsvatten.  

2.2 Den gemensamma fiskeripolitikens historia  
Fisken är ett djur och därmed en rörlig resurs som inte tar hänsyn till länders gränser, därför 
kan det vara svårt att kontrollera fiskbestånden. I slutet av 1980-talet sattes de 
grundläggande ramarna och samarbetet igång för en gemensam fiskeripolitik för alla EU:s 
medlemsländer (Havs- och vattenmyndigheten, 2011). Då bestämdes att fiskekontrollen 
skulle vara rättvist fördelad mellan medlemsländerna och den bestämda mängden fisk som 
skulle få tas upp skulle ske genom överenskommelser. Ett fristående politikområde för fiske 
började dock inte formas förrän några år senare (Riksdagen, 2007 sid. 28). Vid 1990-talets 
början genomgick fiskeripolitiken en genomgripande reform. Den viktiga delen i den 
ombildningen var ett införande av en gemenskapsordning inom EU för fiske och vattenbruk. 
Efter det har ännu en reformation skett som Europeiska kommissionen gav förslag till, den 
trädde i kraft år 2003. Den nya reformen kommer att gälla i 10 år och därefter får ännu en ny 
göras till år 2013. 

2.3 EU-strategier 
För att kontrollera fisket har EU satt upp fyra strategier med ramar för hur, när, vem och vad 
det är tillåtet att fiska (SOU 2005:27 sid. 33). De fyra strategierna är: bevarandestrategin, 
strukturstrategin, marknadsstrategin och strategin för EU:s relationer med omvärlden.  
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2.3.1 Bevarandestrategin 
Tanken med bevarandestrategin är att det ska vara möjligt att reglera hur mycket man får 
fiska av varje art samt i vilka områden fisket får ske (SOU 2005:27 sid. 33-40). Fångsttekniken 
och fiskeredskapen regleras även i denna strategi.  

För att kunna reglera fiskefångsterna fastställer EU:s ministerråd så kallade TAC:er (Total 
Allowed Catch) alltså den högsta tillåtna fångstmängden (SOU 2005:27 sid. 33-40). Denna 
mängd fördelas mellan alla EU-länder, men också till länder utanför EU som har rätt att fiska 
i EU:s vatten. Varje land får en procentandel för fiskemöjligheterna för respektive art och 
bestånd. Sedan får de enskilda länderna avgöra hur dess andel ska fördelas bland fiskarna i 
landet. Det går även att byta kvotandelar mellan EU-länder sinsemellan efter underrättelse 
till Europeiska kommissionen, men när kvotandelen är fylld är vidare fiske förbjudet.  

2.3.2 Strukturstrategin 
Det finns ungefär 90 000 fiskefartyg totalt bland EU-länderna (SOU 2005:27 sid. 33-40). 
Målet med strukturstrategin är idag att fiskeflottans storlek ska minskas och att 
fångstförmågan på fartygen inte ska ökas. För att nå det regleras in- och utträdet i varje 
medlemslands fiskeflotta. Man använder sig då av en så kallad referensnivå, i den ingår 
fartygens lastförmåga och motorstyrka. Landets totala fiskekapacitet får inte överstiga ett 
gränsvärde som landet har tilldelats. Som en morot ger EU ut stödbidrag till de länder som 
försöker anpassa sina fiskeförhållanden.  

2.3.3 Marknadsstrategin 
När fiskeripolitiken började utformas förändrades mycket. Gemenskapsarbetet utökades, 
tullhinder för fiskeriprodukter försvann och gemensamma regler för marknaden sattes upp 
(SOU 2005:27 sid. 33-40). Numera har den gemensamma marknaden utformats till tre delar: 

• Gemensamma försäljningsnormer för produkter avseende färskhet, storlek, vikt, 
presentation, förpackning och märkning 

• Frivilliga sammanslutningar av fiskare, så kallade producentorganisationer. De 
skyddar fisken mot att efterfrågan på fisk plötsligt kommer att öka 

• Regler för handel med länder som inte är medlemmar i EU  

2.3.4 Strategin för EU:s relationer med omvärlden 
För att få så många som möjligt att sträva efter att säkerställa fiskbestånden samarbetar och 
förhandlar EU i medlemsländernas ställe med länder, organ och organisationer som inte är 
medlemmar i EU (SOU 2005:27 sid. 33-40). Samarbetet kan till exempel handla om hur fiske 
av EU-länderna får bedrivas på deras vatten i utbyte mot olika former av kompensationer. 
EU är även medlem i ett antal organ för fiske. För Sverige har deras medlemskap i 
Internationella fiskekommissionen för Östersjön och Nordostatlantiska fiskerikommissionen 
mest betydelse.  
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2.4 Målsättningar inom EU och Sverige  

2.4.1 Fiskeripolitikens mål, EU 
De gemensamma målen för fiskeripolitiken finns fastställda i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, främst i artikel 39 (EUT, 2010 C 83/63 artikel 39). Jordbrukspolitikens 
mål är desamma som fiskeripolitiken mål och enligt artikel 39 är det att:  

• Höja produktiviteten 
• Tillförsäkra utövarna en skälig levnadsstandard 
• Stabilisera marknaderna 
• Trygga försörjningen 
• Tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser 

2.4.1.2 Reformens allmänna mål 
EU har även mer precisa mål och strategier för den gemensamma fiskeripolitiken, ett av dem 
är det allmänna målet (SOU 2005:27 sid. 33). I den nuvarande förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken framgår det att det allmänna målet är att:  
”den gemensamma fiskeripolitiken skall säkerställa att levande akvatiska resurser utnyttjas 
på ett hållbart sätt i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende”. Mellan de olika 
punkterna (ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet) ska det inte råda någon 
konkurrens. De hänger alla ihop med varandra på något sätt och samtliga är beroende av 
fungerande ekosystem i haven. Den allra viktigaste aspekten för att kunna nå dessa mål är 
att långsiktiga åtgärder sätts in.  

2.4.2 Sveriges miljökvalitetsmål 
Som tidigare nämnts gäller EU:s lagar och mål enbart för yrkesmässigt fiske i haven (SOU 
2005:27 sid. 29). Det är en av anledningarna till att en redogörelse för de nationella mål som 
finns i Sverige görs i detta avsnitt. En annan anledning är att mål på nationell nivå kan vara 
mer precisa för de svenska förhållandena. 

År 1999 antog Sveriges riksdag 15 (numera 16) stycken nationella miljökvalitetsmål, varav de 
allra flesta ska vara uppfyllda år 2020 (Regeringen, 2006). Syftet med målen är att få en 
hållbar utveckling för miljön på lång sikt För att flera av dessa mål ska kunna vara möjliga att 
uppfylla krävs att en hållbar fiskevård bedrivs. Här nedan beskrivs de miljökvalitetsmål som 
berör fiskevården.  

2.4.2.1 Levande sjöar  
Det kvalitetsmål som ligger närmast fiskenäringen och fiskevården är målet om levande sjöar 
och vattendrag (Naturvårdsverket, 2012a). Målet handlar om att sjöar och vattendrag ska 
vara ekologiskt hållbara och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

Som det ser ut idag är det möjligt att nå detta mål inom tidsramen som sattes upp, om 
ytterligare åtgärder sätts in (Naturvårdsverket, 2011 rapport 6433 bilaga 8). Problem som 
gör det svårt att nå målet är bland annat att vandringshinder (till exempel vattenkraftverk) 
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försvårar spridning av arter och gör det svårt eller till och med omöjligt för fisken att leka. Ett 
annat problem är den ökade efterfrågan på energi och framförallt vattenkraft. 
Vattenkraftverk orsakar bland annat att fisk dras in i turbinen. För att lösa dessa problem 
krävs att resurser läggs på att skydda fisken från dessa hot. 

2.4.2.2 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
För Svealands kustnära områden är målet att ”haven ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras” av stor vikt 
(Naturvårdsverket, 2012). Idag störs havsområden av både miljögifter, övergödning, 
överfiske och båttrafik (Naturvårdsverket, 2012b). Även bebyggelse i kustnära områden 
påverkar den marina miljön och dess biologiska mångfald negativt. Som det ser ut idag är 
flera arter i Östersjön hårt drabbade av överfiske. För att komma till rätta med detta 
problem, samt även problemet med övergödning, krävs både en bra nationell åtgärdsplan 
och ett internationellt samarbete.  

Då haven berör så många länder är det verkligen viktigt att alla omkringliggande länder 
strävar efter samma mål och lägger resurser på att nå dem. Därför är detta problem relativt 
svårt att få bukt med och just nu ser det inte ut som att detta miljökvalitetsmål kommer att 
uppnås inom en generation, vilket var syftet. 

2.4.2.3 Myllrande våtmark 
”Våtmarkens ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden” (Naturvårdsverket, 2012c). Fisken påverkas inte 
direkt av våtmarkernas status men för att få en god vattenförsörjning i vattendrag och på så 
sätt ge fisken ett bra levnadsutrymme krävs att vattenförekomsten över huvudtaget är stor 
(Naturvårdsverket, 2012d). Skälen till att våtmarker försvinner är människans påverkan 
genom intensivt skogs- och jordbruk. Dikesrensning och sjösänkning har gjort att flera 
miljoner hektar våtmark försvunnit i Sverige sedan början av 1800-talet.  

Detta miljömål är möjligt att nå inom utsatt tidsram, men då krävs att flera åtgärder sätts in 
(Naturvårdsverket, 2012d). I dagsläget ingår många våtmarksmiljöer i Natura 2000 (ett 
nätverk av områden som enligt EU klassats ha särskilda skydds- och bevarandevärden 
(Naturvårdsverket, 2011). Det är ett steg som hjälper våtmarkerna i Sverige att bibehållas.  

2.4.2.4 Ett rikt växt- och djurliv 
Målet ett rikt växt- och djurliv antogs något senare, år 2005 (Notisum, 2012). Det innebär att 
det ska finnas en biologisk mångfald både på land och i vatten. En biologisk mångfald i våra 
vatten innebär en stor resurs, även för oss människor.  

Trots att arbete med detta miljömål pågår är det ett svårt mål att nå (Naturvårdsverket, 
2012e). För att hejda förlusten av arter krävs ett brett perspektiv och arbetssätt. Inte enbart 
enskilda arter eller ekosystem måste betraktas för att få ett bra resultat. När man utvärderar 
målet om ett rikt växt- och djurliv får man tänka på att det inbegriper både havs- och 
landlevande djur. Vad gäller just vattenområden och dess djurliv krävs en hållbar 
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fiskeripolitik. Planeringen av fiskekvoter och hotade arter måste tas på stort allvar. Dessutom 
måste man ta hänsyn till vattenlivet vid bebyggelse nära och i vatten. 

2.4.2.5 Hur kan målen uppfyllas 
Flera av Sveriges miljömål skulle med ökade resurser gå ganska enkelt att lösa. Till exempel 
skulle lektrappor avhjälpa de hinder som vattenkraftverk utgör. Andra mål kräver skyddande 
regler. Ett exempel är att det i stora områden av Svealand är förbjudet med markavvattning 
(Naturvårdsverket, 2012d). För vissa mål krävs ett gott samarbete mellan olika landsdelar 
och även olika länder emellan. För att exempelvis Östersjön inte ska drabbas av överfiske 
krävs att alla länder som fiskar i Östersjön aktivt bidrar till en hållbar fiskeripolitik. I detta fall 
smälter de nationella målen ihop med de mål som EU har satt upp. 

Alla målen, både internationella och nationella mål har kommit till för att bevara fiske och 
fiskevård. Fiskevård är ett stort begrepp och i nästa stycke kommer därför en definition på 
fiskevård att benas ut. Frågeställningen är om det finns en tydlig definition på vad som 
menas med fiskevård i lagstiftningen. 

2.5 Definitionen fiskevård 
I propositionen till fastighetsbildningslagen lämnade fastighetskommittén ett förslag till hur 
fiskevården bör anges: ”En sammanfattande benämning på alla åtgärder som är ägnade att 
främja tillkomsten av ett rikt och allsidigt sammansatt fiskbestånd och ett i vidaste mening 
ändamålsenligt utnyttjande av fisket” (proposition 1969:128 s 165). Denna definition kom 
dock inte med i lagen utan återfinns enbart i förarbetet. Så även om lantmäterimyndigheten 
använder sig av denna definition när de handlägger ärenden i FBL så finns den inte inskriven i 
någon lag (Lantmäteriets handbok, 2012 sid. 204). 

Ett av förslagen i propositionen om ändringar till lag om fiskevårdsområden var att göra det 
tydligare av vad som avses med begreppet fiskevård (Proposition 2009/10:227 sid. 30). Det 
skulle även bli tydligare vilka djur som innefattades av fiskevården. En ändring behövde 
därför göras. Resultatet blev att ett stycke tillkom i första paragrafen i lag om 
fiskevårdsområden, med texten: 
”Med fiskevård enligt första stycket avses åtgärder till skydd och stöd för fisk samt 
vattenlevande blöt- och kräftdjur”.  
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1 § 
I syfte att samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen 
kan enligt denna lag fiske som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter sammanföras till ett 
fiskevårdsområde och fiskerättsägarna inom detta bilda en fiskevårdsområdesförening. 
Föreningens verksamhet får inte omfatta fiske som enligt fiskelagen (1993:787) får bedrivas i 
enskilt vatten utan stöd av enskild fiskerätt.  

Med fiskevård enligt första stycket avses åtgärder till skydd och stöd för fisk samt vattenlevande 
blöt- och kräftdjur.  

Om det finns särskilda skäl, får ett fiskevårdsområde bildas av fiske som tillhör endast en 
fastighet, om fastigheten har flera ägare. Detta gäller också fiske som utgör en fastighet.  

Den närmaste definitionen på vad lagstiftaren menar med fiskevård hittas alltså i lag om 
fiskevårdsområden. Den definitionen är ganska allmängiltig och inga precisa exempel finns 
nämnda där. I och med att fiskevården kan komma att utvecklas och förändras under tidens 
gång med nya förutsättningar, idéer och tekniker är det nästintill omöjligt att göra en 
alldeles exakt definition av var fiskevården innebär. Däremot finns det i förarbetet till lag om 
fiskevårdsområden några uppräknade exempel på vad fiskevård kan vara: Insatser för att 
bevara hotade fiskarter, utsättning av fisk, återställande eller förbättrande av vattenmiljö, 
regler för fiskets bedrivande, fisketillsyn och åtgärder som främjar den biologiska 
mångfalden (Proposition 2009/10:227 sid. 21). 

2.5.1 Uppnå en god fiskevård 
En god Fiskevård är något som eftersträvas. Propositionen 2009/10:227 om 
fiskevårdsområden och den tidigare propositionen (Proposition 1980/81:153) proposition 
om åtgärder för att främja fritidsfisket, m.m. (innehållande förslag till lagändringar av bland 
annat lag om fiskevårdsområden) kom båda fram till hur en god fiskevård kan uppnås: 

• Propositionen 1980: ”All allsidigt och väl avvägt fiske är god fiskevård” 
• Propositionen 2009: ”En bra fiskevård fås genom att göra en allsidig fångst av 

fiskarterna och att allmänhetens fiske är en del i god fiskevård” 

Propositionerna är eniga om hur fiskevården kan uppnås, de har nästintill samma 
formulering. Vi tolkar deras uttryck som att det är bättre att befolkningen fiskar för eget 
bruk med sina hushållsredskap än att företag, som använder sig av komplicerade fiskenät 
och verktyg som kan inverka på ekosystemet och fokuserar på enbart en slags fisk, fiskar. 
Åtgärder som ger allmänheten rätt till fiske faller på så sätt också in under begreppet 
fiskevård.  
 
 

  

https://lagen.nu/1981:533#P1S1
https://lagen.nu/1993:787
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3 Fiskevård vid fastighetsbildning 
Kapitlet börjar med en övergripande redogörelse för vilka lagar om fiske och fiskevård det 
finns i den svenska lagstiftningen, följt av en genomgång av hur fiske kan vara knutet till en 
fastighet. Sedan introduceras en övergripande text om FBL:s skyddsbestämmelser i 3:e 
kapitlet som mynnar ut i en analys av FBL 3:8, av dels själva lagen men också hur tidigare 
förarbeten och rättsfall tolkat paragrafen.  

3.1 Allmänt om fiske i svensk lagstiftning 
Det första lagrummet man tänker på angående fiske är fiskelagen, men både fiske och 
fiskevård finns reglerat på många fler ställen. Här kommer exempel att ges på lagar om fiske 
och fiskevård. 

Lagar om Sveriges fiske finns främst i fiskelagen (1993:787). Enligt 1 § i fiskelagen regleras 
rätten till fiske samt fisket inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon. 
Fiskevården däremot är främst reglerad i lag om fiskevårdsområden (1981:533). I den 
framgår det bland annat vad som anses vara fiskevård, varför fiskevårdsområden finns och 
när de får bildas. Även i miljöbalken finns det lagstiftning om fiske, ett exempel är MB 7:12 
som handlar om skydd för djur och växtskyddsområden. Ur denna lag framgår det att om det 
behövs särskilt skydd inom visst område (utöver de förbud och begränsningar som redan 
finns) så får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker på 
fiskerätten eller allmänhetens respektive markägarens rätt att uppehålla sig på marken. 
 
Förutom de lagar och lagrum som redan har nämnts finns fiske även reglerat i: 

- Lag om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken (1994:1 709) 
- Lag om gräns mot allmänt vattenområde (1950:595) 
- Lag om fiskearrenden (1957:390) 
- Lag om ersättning för intrång i enskild fiskerätt (1985:139) 
- Lag om överlåtbara fiskerättigheter (2009:866) 
- Förordning om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (1994:1 716)  
- Förordning om stöd till fiskevården (1998:1 343)  

I fastighetsbildningslagen finns det dessutom en paragraf om hur delning av fiske får ske vid 
lantmäteriförrättningar (FBL 3:8). Paragrafen ska skydda fisket från skadlig delning och 
därför prövas FBL 3:8 alltid vid fastighetsbildningsåtgärder som berör någon form av 
fiskerätt. 

3.2 Bundet respektive fristående fiske samt fiskeservitut 
Äganderätten till fiske kan vara bundet respektive fristående till vatten och grund 
(Lantmäteriets handbok, 2012 sid. 34). Bundet fiske innebär att den som äger marken (i 
detta fall mark som är täckt av vatten) också äger rätten att fiska. Fiske som är bundet kan 
antingen vara samfällt eller enskilt. Regler om bundet fiske finns i FBL 2:3. Där står att vid 
förändring av fastighetsindelning som berör vattenområden följer fisket med marken. 
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Eftersom fisken lever i vattnet ter det sig som ett naturligt sätt att se på fiskets anknytning 
till marken och därför bygger lagstiftningen på denna princip. Detta är dock inte det 
vanligaste sättet fiskerättigheten förhåller sig till ägandet av vattenområdet i verkligheten 
(Lunds universitet, 2012). Det vanligaste är istället att fisket är samfällt medan vattnet är 
uppdelat mellan fastigheterna och ägs enskilt.  

Fisket kan också vara fristående, då är äganderätten till vattnet skild ifrån äganderätten till 
fisket (Naturvårdsverket, 2008). Fristående fiske kan vara både samfällt, utgöra en särskild 
fiskefastighet samt höra till en fastighet enskilt (utgöra en så kallad fiskelott). Enligt FBL 1:4 
utgör fristående fiske fast egendom och jämställs därför med mark då FBL tillämpas. 
Ändringar av fristående fiske kan på grund av detta göras på samma sätt som ändringar av 
markområden (Lantmäteriets handbok, 2012 sid. 37). För att bilda fristående fiske genom 
fastighetsbildning måste dock skyddet för fiskevården i FBL 3:8 alltid säkerställas. Att 
fristående fiske utgör fast egendom medför även att fisket kan utgöra en egen fastighet, 
fiskefastighet. Fördelen med fiskefastigheter är att de kan avse endast vissa fiskesorter 
medan övriga arter lämnas kvar som bundna till vattnet. 

Ytterligare ett sätt att kunna förfoga över fisket är fiskeservitut. Det råder skilda meningar 
inom LM om hur fiskeservitut ska klassificeras idag. I och med att handboken är relativt ny 
(år 2012) och vi inte finner något skäl till att betvivla handbokens tillförlitlighet så behandlar 
vi dess syn på fiskeservitut. Fiskeservitut kan upplåtas i både bundet och fristående fiske och 
ser likadan ut i båda fallen (Lantmäteriets handbok, 2012 sid. 34). Enligt handboken är det 
varken en typ av bundet eller fristående fiskerättighet utan en särskild typ av rättighet. För 
att få bilda ett fiskeservitut måste de allmänna krav som ställs på andra typer av servitut vara 
uppfyllda. Dessutom krävs att skyddet för fiskevården i FBL 3:8 uppfylls. Liksom 
fiskefastigheter kan fiskeservitut komma att omfatta enbart vissa fiskesorter men också 
begränsas till vissa utvalda fiskeredskap eller en viss fångststorlek. Detta gör att skadan för 
fiskevården blir mindre än när traditionell uppdelning av fisket görs. 

Om skyddet för fiskevården inte skulle vara uppfyllt och FBL 3:8 därmed utgöra ett hinder 
mot den tänkta fastighetsåtgärden, kan det ändå finnas en möjlighet att genomföra 
åtgärden (Lantmäteriets handbok, 2012). Det kan ske genom att lämna fisket orört vid en 
förrättning enligt FBL 3:8 andra stycket. Då blir inte antalet fastigheter med fiskerätt fler och 
skadan för fiskevården blir därmed betydligt mindre. När fiske lämnas orört blir det 
fristående. 

Både bundet och fristående fiske ingår alltså i själva fastigheten (Lantmäteriets handbok, 
2012 sid. 34). Fiskeservitut är däremot en egen speciell rättighet som är knuten till 
äganderätten till den härskande fastigheten enligt LM:s handbok.  

3.3 Skyddsvillkor vid fastighetsbildning, FBL 3 kap 
Fastighetsbildningslagen reglerar all form av fastighetsbildning, alltså alla åtgärder som 
syftar på att ändra fastighetens utformning. Det innefattar både ombildning 
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(fastighetsreglering) och nybildning (avstyckning, klyvning och sammanläggning). Villkor i FBL 
finns bland annat till för att reglera när och hur en fastighetsreglering får ske. I 3 kap FBL 
finns villkor som gäller all fastighetsbildning till skydd för allmänna intressen. Det finns alltså 
regler för vilka allmänna intressen som måste tillgodoses i samband med fastighetsbildning. 
Det innebär att fastighetsbildning endast får ske om de villkoren har uppfyllts.  

Tredje kapitlet i FBL är uppbyggt i olika delar, först kommer de allmänna lämplighets- och 
planvillkoren (1-4 §§). Där ges minimikraven för att en fastighetsbildning oavsett slag ska 
kunna genomföras. Lämplighetsvillkoren innebär att fastigheten med hänsyn till belägenhet, 
omfång och övriga förutsättningar ska vara lämplig för sitt ändamål och antas få varaktig 
användning inom överskådlig tid. Det ska heller inte vara mer lämpligt att ändamålet 
tillgodoses på annat sätt än genom fastighetsbildning. För planvillkoren krävs det främst att 
ändring måste stämma överens med detaljplan och andra beslut om markanvändning. Nästa 
område som FBL:s 3 kap reglerar är specialregler beroende på vilket fastighetsslag det gäller, 
till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske (5-8 §§). Utöver dessa finns det undantagsregler 
(9-10 §§) och villkor för fastighetsbildning över kommungräns (11 §).  

Skyddsvillkor för fiskevård återfinns i specialreglerna, närmare bestämt i FBL 3:8. För att FBL 
3:8 ska kunna prövas krävs som tidigare nämnts att de allmänna lämplighets- och 
planvillkoren i 3 kap 1-3 §§ FBL först är uppfyllda (Sjölander, 2007 sid. 7-8). Lämplighets- och 
planvillkoren är alltid de villkor man först prövar om de är uppfyllda innan ett specialvillkor 
eller annat villkor prövas. Är lämplighets- och planvillkoren inte uppfyllda kan dock 
fastighetsbildning ändå ske, men endast med hjälp av undantagsreglerna. 

3.3.1 Lagregeln FBL 3:8 

3.3.1.1 Redogörelse för FBL 3:8 
3 Kap Fastighetsbildningslagen  
8 § Fiske får ej uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet av någon 
betydelse för fiskevården. Uppdelning får dock ske, om den är nödvändig för att möjliggöra en 
eljest angelägen ändring i fastighetsindelningen och icke medför avsevärd olägenhet för 
fiskevården. 

Ingår fiske i äganderätten till vattenområde och föreligger enligt första stycket hinder mot 
fastighetsbildningsåtgärd beträffande området, får bestämmas att fastighetsbildningen icke skall 
omfatta fisket, om fastighetsbildningen är av synnerlig vikt för en lämplig fastighetsindelning 
eller i övrigt av betydande allmänt intresse. Även om fastighetsbildningen ej är av den betydelse 
som nu angivits, får sådan bestämmelse meddelas, om vattenområdet är gemensamt för flera 
fastigheter. 

 

Första stycket inleds tämligen bestämt, såvida olägenhet av betydelse uppkommer för 
fiskevården får inte fiske uppdelas. I andra meningen finns dock en undantagsbestämmelse 
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som innebär att en uppdelning får ske om det är nödvändigt för att genomföra en angelägen 
ändring i fastighetsindelningen, men det får fortfarande inte innebära en alltför stor 
olägenhet för fiskevården. Enligt en lagkommentar bör en sådan angelägen ändring i 
fastighetsindelningen gynna allmänt intresse eller möjligen ha en påtaglig betydelse för en 
enskild sakägare (Bonde et al, 2011).  

Ytterligare en undantagsbestämmelse finns i paragrafens andra stycke. Det är tillåtet att 
uppdela fisket om man kan åstadkomma ett mer ändamålsenligt resultat. Om skadan är 
större då äganderätten till marken och fisket sitter ihop, än den blir när man delar på dem, 
ska det alltså kunna vara möjligt att skilja dem åt. 

Vid bildande av fiskeservitut kan även villkor ställas upp för att fisket ska skadas så lite som 
möjligt (Lantmäteriets handbok, 2012 sid. 209). Fiskeservitut kan därför göra det möjligt att 
lättare ta hänsyn till fiskevårdsintressena samtidigt som fiskeresurser tas till vara på. Ett 
begränsande villkor skulle exempelvis kunna vara att endast vissa fiskeredskap får användas 
vid fisket eller att en gräns finns på hur mycket fisk som får tas upp. Skadan på fisket kan bli 
mindre då än om traditionell uppdelning används.  

I vissa fall kan en fastighetsbildningsåtgärd genomföras trots att hinder föreligger i FBL 3 kap 
8 § 1st (Lantmäteriets handbok, 2012 sid. 209). Det genom att bestämma att fisket inte ska 
omfattas i fastighetsbildningen, fisket kommer då inte längre vara bundet till vattenområdet 
utan istället bli fristående. Denna regel gör att nya fastigheter kan bildas samtidigt som 
antalet fiskerätter inte blir fler.  

3.3.1.2 Samråd vid FBL 3:8 
Åttonde paragrafen i FBL:s 3 kap finns som tidigare sagts till för att fiskevården inte ska 
skadas. När en förrättning som angår FBL 3:8 uppkommer ska LM enligt FBL 4:25, vid behov, 
samråda med de myndigheter som berörs. Vid en fastighetsbildningsåtgärd där man prövar 
FBL 3:8 är det länsstyrelsen som LM bör samråda med i och med att det är de som ansvarar 
för fiskevården. Prövningen av FBL 3:8 är väldigt bred så vid samrådet kan det krävas att 
någon från länsstyrelsen som är insatt i fiskevårdfrågor deltar. Fiskerikonsulenten i 
respektive län brukar därför delta vid samråd (Lantmäteriets handbok, 2012 sid. 207). 

3.3.1.3 Tillämpning av FBL 3:8, LM:s handbok 
Lantmäterimyndigheten har upprättat en handbok för FBL. Den är uppdelad efter 
paragrafernas ordning i FBL och är ett hjälpmedel för hur respektive paragraf ska tolkas och 
tillämpas. Det viktigaste underlaget för bedömningen huruvida fiskevården skadas vid 
delning är samrådet med länsstyrelsens fiskerikonsulent, men en sakkunnig kan även i vissa 
speciella fall förordnas (med stöd från FBL 4:34) (ibid.). I de fall fiske förvaltas av en 
samfällighetsförening eller ett fiskevårdsområde framgår det av handboken att även dessa 
ska ges tillfälle att lämna synpunkter. 

I bedömningen av huruvida uppdelningen är skadlig eller ej, kan andelar uppskattas (ibid.). 
En andel kan till exempel vara hur många kilo fisk som motsvarar ett husbehov utan att 
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fisket överutnyttjas. En uppdelning som då ger mindre andelar än det som täcker 
husbehovet skulle kunna vara ett exempel på skadlig uppdelning för fiskevården. En viss 
minsta andel bör alltså finnas kvar som inte kan uppdelas (storleken på andelen är olika 
beroende på fiskart). 

I de fall då uppdelning vägras bör det i Lantmäterimyndighetens beslut framgå hur, och i 
vilken omfattning, fiskevården skulle lida men (ibid.). 

3.3.2 Redogörelse för olika typer av delningar av fiske 
Det centrala i FBL 3:8 är huruvida uppdelning av fiske är skadlig eller ej. Uppdelningar kan 
ske på flera olika sätt men det alla har gemensamt är att antalet fastigheter som får fiskerätt 
ökar (Ekbäck, 2000 sid. 53). Bundet fiske följer med äganderätten till marken. Därför finns 
det en risk för en skadlig uppdelning av fisket vid klyvning och avstyckning (Lantmäteriets 
handbok, 2012 sid. 45). Vid dessa typer av fastighetsbildningar bildas nya fastigheter och i de 
fall det tillhör fiskerättigheter eller vattenområden kan flera fastigheter med fiskerättigheter 
automatiskt bli flera. Vad gäller fristående fiske kan uppdelning av fiske ske till exempel 
genom att andelar i samfällt fiske delas i flera mindre områden. Ytterligare en åtgärd som 
kan medföra ett ökat antal fiskerättigheter är bildande av fiskeservitut.  

Fiskeservitut innebär, precis som andra servitut, en rätt för den härskande fastigheten att 
utöva en rättighet på den tjänande fastigheten (Nilsson, 2000 sid. 95-96). Vid fiskeservitut 
gäller det rätten att fiska. Servitut kan bildas både genom ett myndighetsbeslut, då blir det 
ett så kallat officialservitut och genom ett privat avtal, avtalsservitut. Officialservituten 
kommer i de flesta fall till genom FBL:s bestämmelser, medan regler om avtalsservitut hittas 
i JB. För att bilda ett servitut finns vissa rekvisit i JB och FBL som måste vara uppfyllda. Även 
då servitut bildas enligt FBL ska de allmänna rekvisiten i JB:s 14 kap följas. Servitutet ska 
enligt JB 14:1 vara till nytta för den härskande fastigheten och vara av stadigvarande 
betydelse. Förutom i JB 14 kap finns det i FBL 3 kap allmänna lämplighets- och planvillkor, i 
FBL 5 kap regler om fastighetsreglering och i FBL 7 kap särskilda bestämmelser om servitut, 
som ska vara uppfyllda. Sedan finns speciella regler som tillämpas bara då det handlar om 
vissa typer av fastighetsbildningsåtgärder. Då det gäller fiskeservitut är det FBL 3:8 som 
tillämpas och det krävs således att förutom de allmänna kraven som gäller för all 
servitutsbildning också att FBL 3:8 är uppfylld.  

För att bilda officialservitut gäller alltså både JB:s och FBL:s regler. Men när det gäller 
avtalsservitut krävs bara att kraven i JB är uppfyllda. Det innebär att då avtalsservitut bildas 
finns det inget skydd för fiskevården (Nilsson, 2000 sid. 95-96). 

3.4 Förarbeten och rättsfall 

3.4.1 Förarbeten 
Bakgrunden till fastighetsbildningslagen 3 kap 8 § undersöks i detta kapitel för att få mer 
förståelse för paragrafen. Förarbetena studeras och en kort beskrivning av hur 
fiskerättigheterna såg ut innan FBL upprättades presenteras. Syftet är att förstå hur 
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lagstiftarens syn på fiskeservitut har förändrats under 1900-talet och vilka diskussioner som 
fördes då ny lagstiftning infördes. Avsikten är också att öka förståelsen för hur lagstiftaren 
menade att paragrafen skulle tillämpas. 

3.4.1.2 Lagändring av jorddelningslagen år 1950 
Till 1950 års lagändring av jorddelningslagen (JDL) hade en fiskerättskommitté tillsatts, 
bestående av sakkunniga. År 1947 utkom de med ett betänkande om förslag till en fiskelag 
och tillhörande författningar. I betänkandet framgick det att de avstyckningarna av tidigare 
genomförda fiskerätter hade lett till missförhållanden i fiskevården (SOU 1963:68 sid.190). 

Fiskerättskommittén ansåg att en bättre lagstiftning behövde införas. De föreslog att fiske 
genom avstyckning inte skulle få uppdelas på flera fastigheter om det skulle komma att 
uppstå men för fiskenäringen. Detta föranledde till kritik från remissinstanser, en av dessa 
var Lantmäteristyrelsen. Enligt kritikerna var det inte rätt att begränsa möjligheten till 
avstyckningar där styckningslotten skulle få del i fisket inom sitt eget vattenområde (ibid.). 

Jordbruksdepartementet arbetade med förslaget till lagändringen. Resultatet presenterades 
i en proposition för 1950 års riksdag. Samtidigt som departementschefen menade att 
behovet av lagar som reglerade uppdelning av fiske var stort, höll han med om kritiken som 
hade anförts. Redan på 1940-talet togs alltså frågan om regler till skydd för fiskevården i 
samband med lantmäteriförrättningar upp. Tiden var dock inte riktigt mogen då, kritikerna 
var för många och tongivande. Propositionen från 1950 innehöll inte någon ny lag till skydd 
för fiskevården utan enbart en ändring av ett lagrum i den gamla jorddelningslagen (ibid.). 

Innehållet som lades till i JDL innebar, att en ägovidd som avstyckats inte får ges en andel i 
fiske om det skulle uppkomma men för fisket. Däremot fanns inget i bestämmelsen som 
hindrade att den avstyckade ägovidden fick del i vattenområde och därigenom även rätten 
till fisket i detta område. Resultatet blev alltså att fiske visserligen inte fick uppdelas som 
fristående rättighet, men det fanns inget förbud mot att dela upp vattenområden med därtill 
hörande fiske (ibid.).  

3.4.1.3 Fastighetsbildningskommitténs förslag 
Redan efter ett par år började det återigen ställas krav på ett bättre skydd i lagstiftningen för 
fiskevården. Det innebar att när fastighetsbildningskommittén (den grupp av sakkunniga 
som skulle utreda vad fastighetsbildningslagen skulle innehålla) tog ställning till hur den nya 
fastighetsbildningslagen skulle utformas fanns många intressen och åsikter att ta hänsyn till. 
Enligt kommittén borde ett heltäckande förbud mot skadlig uppdelning av fisket införas, 
samtidigt som intressen av stor vikt inte skulle stoppas i onödan. Därför var deras förslag till 
paragrafen att: ”En uppdelning av fiske som fiskevården lider men av ska vara förbjudet om 
inte åtgärden krävs för att en angelägen ändring i fastighetsindelningen ska åstadkommas” 
(SOU 1963:68 sid. 189-190). Dessutom fick avsevärd olägenhet för fiskevården aldrig uppstå. 
Emellertid insåg kommittén att om en avsevärd olägenhet för fiskevården uppstod, skulle 
ingen typ av uppdelning av fisket få ske. Det skulle inte ens kunna ske om det var av stort 
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intresse för samhället, exempelvis ett vattenkraftverk. Därför borde en möjlighet i lagen 
skapas för sådana omständigheter. Fastighetsbildningskommitténs förslag var således att 
äganderätten till fiskerättigheten i första hand alltid ska följa äganderätten till vatten och 
grund (FBL 2 kap 3 §), men under vissa speciella omständigheter borde det vara möjligt att 
frångå den grundsynen. Kommittén uttryckte sig sålunda: ”… om man därigenom kan vinna 
ett resultat som på det stora hela taget är mera ändamålsenligt än det som eljest skulle vara 
möjligt att uppnå”(SOU 1963:86 sid. 190). På så sätt skulle det vara möjligt att genomföra 
samhällsnyttiga projekt trots att fiskevården skulle kunna riskera att skadas.  

När det gällde frågan om fiskeservitut menade fastighetsbildningskommittén med 
lagförslaget att det skulle vara tillåtet att bilda fiskeservitut på samma sätt som servitut för 
andra typer av rättigheter. Fiskeservituten skulle uppfylla samma grundkrav som alla servitut 
men de skulle heller inte uppföras på ett sätt så att fiskevården skadas av deras existens. 

Genom den föreslagna utformningen av lagen ansåg fastighetsbildningskommittén att 
fiskerinäringens intressen i fastighetsbildningsavseende borde vara uppfyllda. Dessutom 
hade kraven från det ökande intresset för sportfiske, tillgodosetts på ett tillfredställande 
sätt. Precis som enligt den gamla lagstiftningen skulle fiskerättigheter i första hand upplåtas 
med nyttjanderätter. Däremot, då det inte kunde genomföras fanns nu en möjlighet att 
säkerställa fiskerättigheten även med servitut. Även om fiskevården genom fiskeservitut inte 
får lida men, kan servitut fortfarande vara möjliga att upplåta. Dessa kan som tidigare 
nämnts begränsas med exempelvis restriktioner om att enbart vissa arter får fiskas eller 
användningen av vissa typer av fiskeredskap förbjuds. Det påpekas också i utredningen att 
fiskeservitut i största utsträckning kommer att användas för fritidsfastigheter (SOU 1963:68 
sid. 190). 

3.4.1.4 Utredningens bemötande 
Utredningen skickades på remiss. De flesta remissinstanser var positiva till 
fastighetsbildningskommittén förslag till FBL 3 kap 8 §:s första och andra stycke. Däremot var 
inställningen till frågan huruvida fiskeservitut skulle få bildas vid en förrättning mer blandad. 
Överlantmätare i flera län menade att rätten till fiske kan tillförsäkras på andra sätt och att 
några problem med den gamla lagstiftningen inte hade förekommit. Därför ansåg de att man 
inte borde få bilda servitut för fiskeändamål över huvud taget. Departementschefen ansåg 
emellertid att servitut för fritidsfiskeändamål under vissa omständigheter kunde vara den 
bästa lösningen (Proposition 1969:128 del B sid. 163-169). Skälen för detta ansåg han vara 
att intresset för sportfiske hade ökat kraftigt samt att statsmakten tidigare hade vidtagit 
åtgärder för att främja dessa intressen. Dessutom menade han att det skulle vara möjligt att 
bilda servitut för sportfiske på ett sådant sätt att fiskevården inte skadas. Förslaget till FBL 
3:8 som lämnades till riksdagen innehöll alltså en möjlighet att bilda servitut för bland annat 
sportfiskeändamål. Detta slutgiltiga förslag infördes i lagen och är där ännu. 

Innan FBL trädde i kraft fördes alltså ganska många diskussioner om hur 3:8 skulle utformas 
och användas. Det tyder på att det inte var självklart hur fiskevården skulle skyddas vid 
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fastighetsbildningsförrättningar som medför en delning av fisket. Meningarna bland insatta i 
fastighetsbildningsfrågor gick isär. 

3.4.1.5 Kommentar 
Avslutningsvis kan tilläggas att fastighetsbildningslagens inställning till bildande av 
fiskeservitut och fiskevård alltså inte har ändrats sedan år 1972 då den trädde i kraft, men 
frågan är om tolkningen av den har gjort det? Kan de meningsskiljaktigheter som fanns vid 
införandet av FBL på något sätt ha lyst igenom i rättspraxis och hur har hanteringen av de 
farhågor som fanns på 1960-talet ändrats? Svaren söks bland rättsfallen och sammanställs i 
avsnittet diskussion utifrån rättsfallsutslagen. 

3.4.2 Rättsfall 

3.4.2.2 NJA 1976 s. 242 
Frågan om fiskeservitut togs upp i domstol år 1974. Inskrivningsmyndigheten kunde inte 
bevilja ett servitut för fiske till förmån för en fastighet, då de menade att rättigheten inte var 
nödvändig för fastighetens användning utan enbart tillgodosåg de nuvarande ägarnas 
subjektiva intresse. Beslutet överklagades till hovrätten men även de höll med 
inskrivningsmyndigheten och fastställde deras beslut på samma grunder. Fallet fick 
prövningstillstånd i Högsta domstolen samtidigt som det förordnades att 
”Lantmäteristyrelsen skulle inkomma med yttrande i anledning av besvären” (NJA 1976 sid. 
242). Detta yttrande är en intressant diskussion om hur servitut definieras av lagstiftaren, 
vad som var syftet med lagen samt hur det kan tolkas i praktiken. 

Lantmäteristyrelsens yttrande: 
Enligt förarbetena till jordabalken framkom det att servitut bildade enligt JB endast får bildas 
så att den fasta egendomen utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt (Proposition 1969:128 s B 
541). Men även servitut bildade enligt FBL ska uppfylla samma krav som servitut bildade 
enligt JB, då servitutsbegreppet är detsamma i de båda lagarna. Syftet med servitut är i 
grund och botten att skapa ett totalt sett, effektivare nyttjande av fastigheterna. 
Nettoeffekten ska vara positiv då man tar hänsyn till både härskande och tjänande fastighet. 
Alltså bör det i huvudsak inte vara möjligt att upplåta rättigheter genom servitut om det inte 
främjar ett ändamålsenligt utnyttjande av den fasta egendomen. Detta måste anses vara en 
viktig fråga att fundera över då fiskeservitut bildas. Kan en fiskerättighet anses vara till nytta 
för en fastighet?  

Intressant i sammanhanget är att departementschefen, i förarbetena till FBL, ansåg att 
fiskeservitut enligt FBL skulle få bildas till förmån för sportfiskeändamål. Detta eftersom 
sportfisket hade vuxit och statsmakten tidigare främjat intresset för det. Om det enligt FBL 
är att anse, att fiskeservitut främjar en ändamålsenlig användning av markanvändningen 
betyder det, på grund av att servitutsbegreppet är detsamma i FBL och JB, att det även inom 
ramen för JB:s regler är tillåtet att bilda servitut för sportfiskeändamål. Därför konstaterade 
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Lantmäteristyrelsen att de argument som finns emot fiskeservitut för fritidsändamål som 
tidigare använts inom rättspraxis inte längre var aktuella att behandla.  

Då inskrivningsärendet ska handläggas behöver frågan, huruvida fiskeservitut kan ge 
fastigheterna en positiv nettoeffekt utredas. Genom förarbetena till FBL framgår det att ett 
fiskeservitut som princip ger fastigheterna en positiv nettoeffekt. Därför behöver inte detta 
krav prövas då det redan är uppfyllt. Däremot måste andra krav uppfyllas: Tjänande och 
härskande fastighet måste ligga nära varandra och servitut för fritidsfiskeändamål får enbart 
bildas till fastighet som används för bostadsändamål. 

I fallet NJA 1976 s. 242 prövas fiskeservitut till förmån för en mindre sportstuga som enbart 
går att nå vattenvägen. Dessutom är den uppförd i syfte att vara bas för sportfiske och har 
bara använts för det ändamålet. Därför ansåg domstolen att fastigheten utan rätt till fiske 
inte kunde användas i någon större utsträckning. Med hänsyn till de fakta som nyss 
presenterats om den specifika fastigheten, tillsammans med att fritid och fritidsaktiviteter 
blivit allt viktigare menade Högsta domstolen att servitut för sportfiskeändamål bör godtas. 
Högsta domstolen undanröjde inskrivningsmyndighetens och hovrättens beslut och 
återförvisade ärendet till inskrivningsmyndigheten för ny behandling. Högsta domstolen 
menade alltså att i detta fall kunde en fastighet vara i behov av ett servitut för 
sportfiskeändamål 

3.4.2.3 Hovrätten övre Norrland 1979-10-11 
I detta fall önskade sökande att avstycka en tomt för fritidsändamål med andel i vatten och 
samfällt fiske (Lantmäteriets rättsfallsregister 79:50). Hovrätten kunde inte se att fisket i det 
specifika fallet skulle ”splittras i någon nämnvärd grad”. Inte heller skulle den tänkta 
fastighetsbildningsåtgärden medföra sådan stor olägenhet för fiskevården att den kunde 
anses vara av betydelse. I sjöarna som var berörda var den största andelen av fisket, fiske för 
fritidsändamål. Eftersom intresset för både fritidsaktiviteter och fritidsfiske i allmänhet ökat 
antog rätten att också ansökningar om avstyckningar för fritidsändamål med andelar i 
stamfastighetens andel i fiskevatten skulle komma att öka. Om detta skulle ske skulle 
uppdelningar av fiskerättigheter leda till skada för fiskevården. Därför fick fastigheten i det 
aktuella fallet inte avstyckas om den skulle ha andel i fiske. Hovrätten beslutade alltså att en 
uppdelning av fisket skulle strida mot FBL 3:8. Därför fick inte avstyckningen genomföras om 
inte fisket lämnades orört. Fastigheten skulle få avstyckas utan andel i samfällt vatten och 
fiske, men inte med andel. 

3.4.2.4 Hovrätten västra Svealand 1983-02-10 
Den sökta överföringen av andelar i en samfällighet skulle medföra en ökning av antalet 
fastigheter med andel i fisket (Lantmäteriets rättsfallsregister 83:6). För det första ansåg 
rätten att fisket inte kunde utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt utan att organiserade 
fiskevårdande åtgärder sattes in. Dessutom var de aktuella fastigheterna 
skogsbruksfastigheter. Med tanke på detta kunde fiskerättigheterna inte bedömas vara av 
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stadigvarande bruk. Med dessa argument tilläts inte överföringen av andelar i det samfällda 
fiskevattnet. 

3.4.2.5 Hovrätten övre Norrland 1992-07-17  
Det här rättsfallet behandlar en klyvning (Lantmäteriets rättsfallsregister 92:17). En fastighet 
klövs och resulterade i 3 fastigheter. Fastighetsbildningsmyndigheten (FBM) ansåg att det 
var olämpligt att dela upp den andel i samfällt fiske som klyvningsfastigheten haft på de olika 
lotterna. Därför lades andelen till en av lotterna. Detta upprörde delägare till en av de andra 
lotterna. Men både fastighetsdomstolen och hovrätten ansåg att en ytterligare uppdelning 
skulle strida mot FBL 3:8. 

3.4.2.6 Göta hovrätt 2006-08-25 
LM: Detta fall handlar om en överföring av 95 % av en fastighets (1:14) andel i samfällt fiske 
till en annan fastighet (1:23) i närheten. Tidigare hade 1:23 ingen andel alls i fisket. Därför 
ökade antalet fastigheter som hade del i fisket i sjön från 59 till 60. Den andel som 1:14 fick 
kvar i fiske efter avstyckningen var inte längre så stor. Lantmäterimyndigheten beslutade att 
varken ökningen av antalet andelar i det samfällda fisket eller den minskade storleken på 
1:14s andel stred mot FBL 3:8 och förrättningen gick därmed igenom. 

Länsstyrelsen: Länsstyrelsen överklagade dock överföringen av andelen i fisket. De ansåg att 
denna stred mot FBL 3:8. Att ytterligare en fastighet fisk rätt att fiska med fasta redskap 
skulle öka trycket på fisket i sjön. Det skulle medföra en olägenhet av betydelse för 
fiskevården.  

Fastighetsdomstolen: I fastighetsdomstolen framkom det att en fiskevårdsområdesförening 
har hand om fiskevården i sjön. De säljer fiskekort till allmänhet för fiske i sjön. Enligt 
föreningen skulle inte uppdelningen av fisket genom den ansökta avstyckningen medföra ett 
så stort tryck på fisket att det skulle bli skadligt. Det skulle inte heller uppstå några 
olägenheter för fiskevården. På grund av dessa argument fastslog fastighetsdomstolen 
Lantmäteriets beslut. 

Lantmäteriverket: Fallet överklagades till hovrätten. Där yttrade sig Lantmäteriverket i 
frågan. I yttrandet anfördes bland annat att en ökning från 59 till 60 fastigheter med fiskerätt 
i sjön, inte skulle medföra en olägenhet som hade betydelse för fiskevården. De menade att, 
behovet av fiske för människors försörjning inte längre har samma betydelse som när 
paragrafen FBL 3:8 infördes. Dessutom pekar faktumet, att fiskekort för sjön finns att köpa, 
på att det redan finns många fritidsfiskare i sjön och att fiskevården klarar det trycket. Ännu 
en fastighetsägare med fiskerätt i sjön borde inte ge upphov till olägenhet av betydelse för 
fiskevården. 

Hovrätten: Hovrätten fann att, då man ska avgöra vad som är en olägenhet av betydelse för 
fiskevården måste man ta hänsyn till att behoven av fisket för människor i dagens samhälle 
har minskat. Vidare använde sig hovrätten av enkäter som år 2003 besvarats av fiskande i 
sjön. Då ställning till dessa fakta hade tagits kom hovrätten fram till att överföringen inte 
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stred mot FBL 3:8 genom att antalet fastigheter ökade. Däremot var det problem med 
stamfastigheten. Den skulle ju endast ha kvar 5 % av sin ursprungliga andel i det samfällda 
fisket. Då det gav upphov till en sådan liten fångstmöjlighet, ledde det till en sådan 
uppdelning av fisket som strider mot FBL 3:8. Förrättningen ställdes in (Lantmäteriets 
rättsfallsregister 06:26). 

3.4.2.7 Diskussion utifrån rättsfallsutslag 
Det kan vara svårt att dra slutsatser från utgången av domarna i gamla rättsfall. Alla fall är 
unika och omständigheterna är alltid olika på något sätt. Vi vill akta oss för att dra för 
långtgående allmänna slutsatser av rättspraxis enbart på dessa fall. Samtidigt framför 
domstolarna argument för sina domslut som kan säga något om hur synen på fiskeservitut 
var vid just den tidpunkten. Nedan kommer de utfall vi finner mest intressanta att 
diskuteras. 

I fallet NJA 1976 s.242 hade underinstanserna svårt att se hur ett servitut för fiske ändamål 
kunde vara till nytta för fastigheten. Diskussionerna som uppkom liknade de som fördes 
under förarbetena till FBL några år tidigare. Det underliga är dock att förarbetena kom fram 
till att just sådana här typer av servitutsändamål skulle anses vara godtagbara. Men så långt 
kom aldrig underinstanserna i sitt resonerande. Det långa yttrande som Lantmäteristyrelsen 
gjorde, gav en bra sammanfattning av förarbetena till FBL och gjorde att den sökande till slut 
fick sin ansökan omprövad. Under vår genomgång av förarbetena till FBL framkom det tydligt 
att det skulle vara tillåtet att bilda servitut av detta slag. Det känns därför konstigt att 
domstolarna bortsåg från detta faktum. Enligt den gamla JDL var det inte tillåtet att bilda 
fiskeservitut för fritidsfiskeändamål, kanske låg det fortfarande kvar i domstolarnas 
tankesätt. 

En åsikt som framkom i hovrätten 1979 var argumentet, att eftersom trycket på fiskeservitut 
för sportfiskeändamål väntades öka kraftigt skulle inte den sökande få rätt att bilda ett 
fiskeservitut, trots att fiskevården inte skulle lida men av uppdelningen. Norrlands hovrätt 
har alltså tolkat FBL 3:8 som en förebyggande paragraf. 

Ett allmänt drag som återkommer är att instanserna har olika synpunkter och bedömningar. 
Underinstanserna har oftast inte lika omfattande diskussioner och därför förs inte samma 
långtgående resonemang där som i de högre instanserna. Dessutom har överinstansen också 
oftare tillgång till utlåtanden från sakkunniga, det ger en mer nyanserad bild av argumenten, 
för och emot. Intrycket blir att överinstanserna i större utsträckning gör en djupare och 
bredare bedömning av fallen.  

Det märks i NJA 1976 s. 242 att det kommit en ny lagstiftning med ändrad syn på 
fiskeservitutsbildning. Det krävdes långa utredningar innan man kom fram till ett beslut, ett 
beslut som många argumenterade emot. År 1979 uttrycktes en oro för hur framtiden skulle 
kunna se ut om man började bevilja servitut för sportfiskeändamål. En farhåga som fanns då 
var ju att det skulle komma att bildas ett stort antal fiskeservitut den nästkommande tiden. 
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Efter detta fall verkar det (på våra undersökta rättsfall) som om åsikterna stabiliserades. Det 
känns även som att man blivit mer bekväm och säker på hur man ska döma. År 2006 tog 
rätten även i beaktning att samhället förändrats sedan FBL:s införande och ansåg därför att 
hänsyn ska tas till det när ett fiskeservitut ska bildas. Det finns inga senare fall än 2006 men 
hovrättens uttalande, att behovet av fiske i samhället förändrats, kan tänkas vara en 
vändning och påverka även senare rättsfall.  
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4 Undersökning av LM:s tillämpning av FBL 3:8 

Enkäter skickades ut till lantmäterikontoren i Stockholms län, Uppsala län och Örebro län. 
Resultatet av deras svar redovisas i detta kapitel. En diskussion kring skillnader och likheter 
kommer också att föras. 

4.1 Empirisk undersökning 
För att reda ut hur LM tillämpar FBL 3:8 i både fiskevårdsrelaterade och 
fiskeservitutsrelaterade frågor skickades en enkät ut till olika lantmäterikontor. Frågorna är 
spridda men täcker in det man behöver veta för att få en uppfattning om hur FBL 3:8 
tillämpas. Det handlar om hur ofta fiskedelningsärenden görs, vem som gör dessa ärenden, 
vilka LM samråder med, faktorer för att bedöma skadlig delning, om vissa fiskevatten har 
större värde, hur ofta FBL 3:8 2 st. (att göra bundet fiske fristående) tillämpas, om synen på 
skyddet förändrats sedan tillkomsten av FBL samt om rättsfall finns i regionen angående 
delning av fiske.  

I denna rapport ligger fokus på Mellansverige. Där är författarna belägna och intresset för att 
se hur det ser ut i det egna området var övervägande. Enkäten skickades därför till 
lantmäterimyndigheten i Stockholms län, Uppsala län och Örebro län. För att se den 
utskickade enkäten och respektive kontors svar, se bilaga. Enkäten börjar med frågor 
angående fiskevård och går sedan över till att handla om fiskeservitut. I redovisningen av 
resultaten i detta kapitel kommer ordningen vara densamma, det vill säga först om fiskevård 
och sedan om fiskeservitut.  

4.1.1 Enkätfrågor om fiskevård 
Antalet rena fiskdelningsärenden, som endast handlar om att dela fiske, är inte särskilt 
många. Det rör sig endast om uppemot några enstaka fall per år, förutom i Uppsala län som 
svarar att de inte bildar några över huvud taget. Antalet övriga ärenden som innefattar FBL 
3:8 är däremot betydligt fler. Stockholms och Örebro län uppskattar en högre siffra 
gentemot vad Uppsala gör, 10-15 respektive 20 ärenden mot Uppsalas 2-3. I Uppsala tas FBL 
3:8 i princip endast upp vid klyvning. Detta eftersom fisket då måste tas om hand och 
sakägare i andra fall inte brukar vara villiga att betala för att utreda om det finns fiske eller 
ej. I Stockholm är fisket oftast samfällt, vilket gör att det ligger kvar oförändrat vid 
fastighetsbildning (fråga 1+2 i enkäten). 

Svaret på frågan om det finns någon särskild förrättningslantmätare på kontoret som tar 
hand om frågor som behandlar FBL 3:8 skiljer sig åt mellan länen. Inom Uppsalas myndighet 
så tar varje lantmätare hand om sin egen förrättning. Alltså behandlar alla lantmätare dessa 
frågor om de blir aktuella. I Stockholm finns det en speciell lantmätare för 
fiskedelningsärenden och i Örebro finns det två lantmätare som handlägger de rena 
fiskedelningar som uppkommer, medan sådana delningar som förekommer vid klyvning eller 
fastighetsreglering även kan handläggas av andra lantmätare. Örebros lantmätare har även 
som regel att diskutera ärenden med dem som har längre erfarenhet av detta eftersom 
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fiskefrågor ofta är känsliga. Dock antar vi att även de andra lantmäterikontoren diskuterar 
frågor som känns osäkra med dem som har mest erfarenhet inom området. Inget av de tre 
kontoren har anställt lantmätare med meriter avseende fiskebiologi eller fiskevård, men 
sportfiskare och någon som har fiskebiologi eller fiskevård som intresse finns. Det är dock 
slumpartat (fråga 3+4 i enkäten).  

I stycke 3.3.1.2, som handlar om samråd vid förrättningar som rör fiskevården, går det att 
läsa att LM ska samråda med länsstyrelsen vid förrättningar som rör FBL 3:8, om skadlig 
delning av fiske. I enkäten framgår det att alla de tre kontoren samråder med länsstyrelsen i 
de fall det behövs. Om det är uppenbart att fisket inte skadas anser Stockholm att det är 
onödigt med samråd och i Örebro anser man sig ha så bra kunskaper om fiskets art och 
värde att det i enklare fall inte behövs samråd med länsstyrelsen. Angående om kontoren 
samråder med samfällighetsföreningar eller fiskevårdsområdesföreningar i de fall fisket 
förvaltas av en sådan, framgår det i LM:s handbok (även skrivet i 3.3.1.3) att LM bör ge 
sådana föreningar tillfälle att lämna synpunkter. Enkätsvaren visar att Stockholms län 
samråder med sådana föreningar även om det inte är aktuellt särskilt ofta. Uppsala har i 
princip inte haft några sådana ärenden men svaret, ”det kan vara lämpligt” visar ändå att om 
ärenden skulle bli aktuella så kommer handbokens rekommendationer att följas. I Örebro 
kan samråd med förening ske men det verkar inte vara så vanligt, de samråder främst med 
länsstyrelsen. Eventuellt samråder de med förening om det förekommer yrkanden som kan 
leda till en ökad uppdelning som skulle kunna vara till skada (fråga 5+6 i enkäten). 

Enligt FBL 3:8 får delning av fiske genom fastighetsbildning inte medföra olägenhet av någon 
betydelse för fiskevården. Utifrån detta ställdes frågan vilka faktorer som bedöms för att 
avgöra huruvida olägenheter uppstår för fisket. Inga sådana faktorer finns i Stockholm eller 
Uppsala. I Uppsala kommer nämligen inte frågan om skadlig uppdelning så långt. Eftersom 
fisket i Uppsala län redan är väldigt uppsplittrat så motsätter sig länsstyrelsen allmänt 
ytterligare uppdelningar. Det gör det svårt att över huvudtaget genomföra förrättningar där 
fiske kan komma att delas upp. Lantmäterimyndigheten i Stockholm förlitar sig på 
länsstyrelsens kunskap. Örebro däremot har en del faktorer som de bedömer olägenhet för 
fiskevård utifrån, nämligen; fiskets biologiska art, allmänintresset i form av fiskeupplåtelser 
samt försvårad förvaltning. I de fall det finns en risk för skadlig uppdelning av fiske samråder 
man i Örebro alltid med länsstyrelsen och följer sedan samrådssvaret. Därför är det 
fiskerikonsulenten på länsstyrelsen som graderar faktorer och inte förrättningslantmätaren 
på kontoret (fråga 7+8 i enkäten). 

När det gäller frågan huruvida lantmäterikontoren gör olika bedömningar av skadlig delning 
för fiske beroende på vilket fiskevatten det handlar om, svarar alla tre kontor indirekt att de 
tar hänsyn till hur fiskevården skadas i det aktuella fallet. Både Stockholm och Uppsala 
förlitar sig på vad länsstyrelsen säger. De antar att fiskerikonsulenten där har bäst kunskap 
om fiskevattnens skyddsvärden och kontoren får genom konsulenten kunskap om hur 
skyddsvärt vattnet som prövas är. I Örebro finns det däremot kunskap om fiskevattens 
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skyddsvärden inom kontoret. Av enkätsvaret kan det utläsas att de där har kunskap om ett 
antal vattens ”värdefulla och skyddsvärda syfte”. När ett sådant vatten handläggs i en 
lantmäteriförrättning måste hänsyn tas till att det kan vara av speciellt intresse för enskilda 
att tillförskaffa sig rätt till fiske i dessa vatten. Därför är lantmätaren extra noggrann och 
restriktiv i dessa fall. Nästa fråga handlar om ifall det finns en särskild bedömningsnyckel för 
att kunna avgöra hur skyddsvärt fiskevattnet är. Då detta är en följdfråga till föregående 
fråga hänvisar både Uppsala, Stockholm och Örebro till att den kunskapen finns hos 
länsstyrelsen. Då det är länsstyrelsens fiskerikonsulent som undersöker fiskets status är ju 
inte LM aktivt inblandade i just denna fråga (fråga 9+10 i enkäten). 

Enligt andra stycket i FBL 3:8 kan i vissa situationer fisket vid en förrättning lämnas orört och 
därmed möjliggöra en fastighetsbildningsåtgärd som annars hade orsakat en skadlig 
uppdelning av fisket. I Stockholms län har det under de senaste åren dock inte förekommit 
någon förrättning där fisket lämnats orört av denna anledning. Även i Uppsala och Örebro är 
det ovanligt att genom FBL 3:8 lämna fisket orört vid förrättningar. Uppsala menar att de 
inte eftersträvar detta och att de få gånger de tvingas använda sig av denna bestämmelse är 
vid klyvningsåtgärder som annars inte skulle gå att genomföra (fråga 11 i enkäten). 

4.1.2 Enkätfrågor om fiskeservitut 
Att bilda fiskeservitut är väldigt sällsynt och alla de tillfrågade lantmäterikontoren har svarat 
”inga” på frågan hur många fiskeservitut de bildar per år. Ingen har heller något exempel på 
en situation eller ett fiskeändamål där ett fiskeservitut har bildats genom officialservitut. 
Däremot kände Uppsala till ett klyvningsärende från 2011 där fisket frigjordes för att det inte 
kunde delas och fastighetsägarna efteråt bildade ett avtalsservitut för fisket. Örebro län 
hävdar i sin tur att det inte funnits något behov att bilda fiskeservitut eftersom yrkesfiskarna 
tillgodoser sina behov själva genom att köpa eller arrendera vatten (fråga 12+13 i enkäten). 

Hur synen på ”skyddet för fisket” förändrats sedan tillkomsten av FBL 1971 var en fråga som 
ställdes. Varken Stockholm eller Uppsala hade tillräckligt med fall och kunskap för att kunna 
besvara den frågan. Örebro anser att det var restriktivt i början av ändringen och även under 
tiden 1970-1980 då fokus låg på fiskevårdsområden och fiskevård men att lättnader har 
smugits sig in från 1990-talet, dels för att möjliggöra vissa satsningar på signalkräftans 
införande, dels också i takt med jordbrukets avreglering och den samtida satsningen på att 
stimulera landsbygdsboende. Men det är ingen ”fri” marknad för fastighetsbildning utan 
alltjämt tämligen restriktivt. Ingen av kontoren hade dock något rättsfall som berör delning 
av fiske i den region som kontoren ligger i (fråga 14+ 15 i enkäten). 

4.1.3 Sammanfattning utifrån enkätsvar 
Skillnaderna mellan de olika kontorens svar på enkäten är få, den tydligaste skillnaden är hur 
de handlägger fiskedelningsärenden som uppkommer. I Uppsala sköter varje lantmätare sin 
egen förrättning, i Stockholm har de en anställd som sköter fiskeärenden och i Örebro finns 
det två lantmätare som handlägger de rena fiskedelningsärenden som uppkommer medan 
sådana delningar som förekommer vid klyvning eller fastighetsreglering även kan handläggas 
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av andra lantmätare. Att en och samma personer sköter alla fiskedelningsärenden ser vi som 
en fördel. Den personen får på så sätt större kunskap om fiskevård och blir mer bekväma 
med fiskedelning och tillämpningen av FBL 3:8.  

Även om vissa skillnader förekommer stämmer de flesta av enkätsvaren från de tre 
lantmäterikontoren överens. Till exempel bildar ingen av kontoren några fiskeservitut, 
antalet rena fiskedelningsärenden är väldigt få hos samtliga och alla samråder med den 
lokala fiskevårdsområdes- eller samfällighetsföreningen om det finns en sådan. Något annat 
som alla kontoren var överens om och förtydligade var hur viktigt samrådet med 
länsstyrelsen var. I det stora hela är det länsstyrelsen som sköter fiskevårdsfrågor och LM 
följer vad länsstyrelsen säger under samrådet.  

Enkätsvaren tyder på att LM inte har så stor kunskap om fiskevård utan i många fall hänvisar 
till länsstyrelsen och deras bedömning. Hur fiskerikonsulten ser på fiskedelning är därför en 
intressant följfråga. Henrik Andersson (fiskerikonsulent i Stockholms län) leder oss till 
ytterligare vetskap. Både via honom och av enkätsvaren framgår det att Stockholms och 
Uppsalas länsstyrelse anser att fisket i deras län är alltför uppsplittrat. De motsätter sig 
därför allmänt en ytterligare uppdelning. Henrik Andersson menar att problemet är absolut 
störst vid skärgården. Enligt honom är den stora uppdelningen av fisket där det största hotet 
mot en god fiskevård. Det är anledningen till att Stockholms länsstyrelse alltid motsätter sig 
ytterligare uppdelning av fisket i skärgården. Däremot är problemet med uppsplittrat fiske 
inte alls lika stort i icke kustnära vatten, exempelvis insjöar. I de fall där uppdelning av fiske 
ska ske inom ett fiskevårdsområde tar länsstyrelsen alltid hänsyn till fiskevårdsområdets 
åsikt om uppdelningen. Om de inte anser att den är skadlig gör inte länsstyrelsen det heller. 
Då både Uppsala och Stockholms län ligger vid skärgården delar de samma problematik med 
det uppsplittrade fisket. Örebro län ligger däremot mer inåt land. Därför är vår hypotes att 
utsikterna för en ny ytterligare uppdelning av fisket möjligtvis är större där.  
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5 Diskussioner utifrån frågeställningarna 
I detta kapitel kommer uppsatsens innehåll och resultat att diskuteras. Tyngdpunkten kommer att 
ligga på de frågeställningar som formulerades i uppsatsens inledande kapitel. 

Detta arbete innehåller både en teoretisk och en empirisk undersökning. Därför är det inte 
möjligt att diskutera och analysera arbetets resultat utifrån en enda fråga. Istället kommer 
de fyra frågeställningar som ställdes i inledningskapitlet kort att bevaras med hänsyn till de 
resultat som vi kommit fram till. I varje stycke analyseras resultaten och vi ger våra 
synpunkter och idéer kring vad vi kommit fram till i uppsatsen.  

5.1 Hur är fiskeripolitiken uppbyggd? 
Då fiskevård är någonting nödvändigt för att fiskbestånden ska ha en fungerande livsmiljö 
behöver det bli en viktig fråga för allmänheten. Svensk fiskeripolitik är underordnad EU-
beslut när det handlar om yrkesfiske. Att EU fattar beslut kan kännas avlägset och ens 
möjlighet att påverka kan te sig liten. Hur kan man då få så många som möjligt involverade i 
fiskevården?  

Snart är år 2013 här och då har den pågående reformen varat i 10 år och en ny ska göras 
med nya prioriteringar och mål för att förbättra fiskeripolitiken. En analys av den pågående 
reformen har gjorts av EU-kommissionen. Den visar att målen som EU hade satt upp för att 
förbättra fiskevården inte har uppfyllts. EU:s vatten lider än idag av överfiske, 
överdimensionerade fiskeflottor, stora subventioner och svag ekonomisk 
återhämtningsförmåga (BalticSea, 2012). Alltid när en ny lagstiftning ska införas i EU 
samordnar Europeiska kommissionen ett diskussionsdokument, grönboken. Där kan både 
privatpersoner och olika berörda instanser komma med tankar och synpunkter på den nya 
lagen innan förslag till ny lagstiftning beslutas (Havs- och vattenmyndigheten, 2011). 

Systemet med ett diskussionsdokument som grönboken ser vi som positivt. Att alla kan 
lämna sin åsikt om ett ämne inför en ny lagstiftning gör att fler blir involverade i ämnet och 
att alla får en chans att känna sig delaktiga. Även om just en enstaka individs åsikt inte väger 
så tungt i lagstiftningsprocessen kan det ändå ge människor en känsla av delaktighet och ge 
dem en vilja att förändra. Men för att den nya fiskeripolitiksreformen ska bli så bra som 
möjlig är det viktigt att så många som möjligt lämnar sina åsikter i grönboken. Grönboken 
kommer nämligen att utvärderas och eventuellt ligga till underlag för den nya reformen. 

Det räcker dock inte med att människor lämnar åsikter och synpunkter om lagar samt att en 
strängare reglering upprättas. Det behövs också att problem åtgärdas. Idag finns 
organisationer som aktivt arbetar för ett bättre vatten. En större uppmuntran av sådana 
organisationer skulle kunna lösa en del problem för vattenlivet. Ett av dessa problem som 
skulle kunna avhjälpas med större resurser till en organiserad verksamhet är, alla så kallade 
spöknät som ligger på havets botten. Det är gamla nätredskap som fiskare har tappat i 
vattnet och inte plockats upp. Fisken fortsätter att fastna och dö i de näten trots att vi inte 
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kan se det. För att få bukt på detta skulle Sverige kunna utnyttja den teknik som finns genom 
att till exempel skapa en databas där yrkesfiskare kan registrera tappade redskap. Det skulle 
underlätta arbetet att ta upp spöknät samt få alla att samarbeta och sträva efter ett och 
samma mål. Att bevara fiskbestånden. 

5.2 Finns det en tydlig definition på vad lagstiftaren till FBL 3:8 menar med 
fiskevård? 
I arbetet kom vi fram till att den tydligaste definitionen av fiskevård finns i lag om 
fiskevårdsområden (1981:533) ”Med fiskevård enligt första stycket avses åtgärder till skydd 
och stöd för fisk samt vattenlevande blöt- och kräftdjur” (1 § 2st). Tidigare propositioner till 
lag om fiskevårdsområden var även överens om hur en god fiskevård kan uppnås. Det 
genom att göra en allsidig fångst av fiskarterna och att allmänhetens fiske är en del i god 
fiskevård. Ett sätt som kom att främja allmänhetens fiske var det fria handredskapsfisket 
som infördes år 1985. Det gjorde det möjligt för allmänheten att få fiska med handredskap i 
enskilt vatten längs kusterna samt i de fem stora sjöarna. Denna lagregel har inneburit att 
fritidsfisket ökat. Tidigare krävdes ett tillstånd från markägaren vilket förhindrade 
tillgängligheten. Åsikterna om det fria handredskapsfisket är skilda vilket gör att konflikter 
uppstår. En sådan har uppkommit för att yrkesfiskare behöver betala ett arrende för att fiska 
i samma vatten som fritidsfiskarna får fiska i kostnadsfritt. Osämjan finns även mellan 
markägarna i skärgården och fritidsfiskarna. Markägarna får inte någon vinst eller fördel, då 
någon annan tar upp fisken på deras markområden. Av den anledningen vill inte markägarna 
göra några fiskevårdande insatser. Motivationen och intresset för fiskevården försvinner och 
det i sin tur skulle kunna ha negativa effekter på fiskevården som helhet (SOU 2001:82 sid. 
54-55). 

Att allmänhetens fiske är en del i god fiskevård stämmer alltså inte på lokal nivå där 
fritidsfisket är så stort och koncentrerat på en och samma plats. Där riskerar konflikter att 
uppstå och fiskevårdande insatser att utebli. Vi anser därmed att propositionens uttryck inte 
håller i alla lägen. 

5.3 Hur påverkar fastighetsbildning fiskevården? 
Anledningen till att FBL 3:8 finns är att skyddet för fiskevård ska säkerställas vid 
fastighetsbildningar. Ju fler fastigheter med fiskerättigheter desto mer uppsplittrat blir 
fisket. Som tidigare nämnts i uppsatsen är problemen med uppsplittrat fiske som störst i 
skärgården. I de områdena har det de senaste 100 åren bildats många nya fastigheter. Det 
har skett genom att stamfastigheter avstyckats i flera, framför allt, fastigheter för 
fritidsändamål. Enligt Henrik Andersson kan vissa områden som förut tillhörde en fastighet 
nu ha 70-100 tomtplättar med fiskerättigheter i. Det första steget i att kunna bedriva en god 
fiskevård är att undersöka hur områdets status är. Detta gör länsstyrelserna bland annat 
genom att provfiska för att kunna uppskatta hur stora de olika fiskbestånden är. 
Länsstyrelsen behöver dock markägarnas tillstånd för att få genomföra ett sådant provfiske. 
Och som ägarförhållandena ser ut idag i Stockholms och Uppsala läns skärgård är det 
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omöjligt för länsstyrelserna att hitta och kommunicera med alla markägare. Provfiske går 
därför inte att genomföra. I Stockholm har länsstyrelsen också kommit fram till att 
fredningsområden skulle behöva bildas, men inte heller denna åtgärd kan genomföras i 
dagsläget eftersom det är omöjligt att organisera det stora antalet fiskerättsinnehavare. 
Något som skulle kunna hjälpa till i processen att bedriva fiskevård kan vara att ändra 
lagstiftningen när det gäller provfiske. Om länsstyrelsen inte skulle behöva ha markägarens 
tillstånd vid provfiske skulle problemet kunna kringgås. 

Den stora uppsplittringen av fiskerättigheter som fastighetsbildning orsakat är alltså det allra 
största hindret idag för att en god fiskevård ska kunna bedrivas. Därför är det oerhört viktigt 
att vid fastighetsbildning ta hänsyn till hur fiskevården påverkas av åtgärden. Har fisket en 
gång uppdelats är det väldigt svårt att återskapa det ursprungliga förhållandet. 

5.4 Hur tillämpar enskilda lantmäterimyndigheter FBL 3:8? 
Tillämpningen skiljer sig inte så mycket mellan de kontoren som ingår i underökningen, de är 
väldigt snarlika förutom själva handläggningen av ärenden, även kunskapen varierar på de 
olika lantmäterikontoren i Stockholms, Uppsala och Örebro län. Emellertid beror det kanske 
mer på den skilda lantmätaren som handlägger ärendet än på själva kontoret. Att ett kontor 
har stor kunskap om fiske och fiskevård kan naturligtvis vara något positivt men det kan 
också innebära problem. Länsstyrelsen fiskerikonsulent har både utbildning, kunskap och 
erfarenhet på området och är den som ska rådgiva LM. En lantmätare som har kunskap om 
fiske, men inte lika stor som fiskerikonsulenten, kan bli alltför självsäker och kanske därför 
gör en lättare variant av samråd. En som vet med sig sakna tillräcklig kunskap har kan hända 
lättare att lämna över ansvaret för fiskevårdsfrågor på länsstyrelsen. Enligt 
fiskerikonsulenten Henrik Andersson i Stockholm så rådfrågar vissa endast via telefon medan 
andra anordnar möte och begär formella skrivelser. Det är med andra ord väldigt olika 
beroende på vem det är som sköter ärendet. 
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Bilagor 

Bilaga A: Enkät till LM i Stockholm, Uppsala och Örebro län. 
Kandidatarbete – Delning av fiske vid lantmäteriförrättningar 

Vi är två studenter som studerar Civilingenjör Mark och Fastighetsjuridik vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Under vårterminen 2012 skriver vi vårt Kandidatarbete, vilket handlar 
om delning av fiske vid lantmäteriförrättningar. Vid fastighetsbildningsåtgärder som berör 
någon form av fiskerätt skall skyddsbestämmelsen i FBL 3:8, som syftar till att skydda fisket 
från skadlig delning, tillämpas. 

3 Kap Fastighetsbildningslagen 

8 § Fiske får ej uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet av någon 
betydelse för fiskevården. Uppdelning får dock ske, om den är nödvändig för att möjliggöra en 
eljest angelägen ändring i fastighetsindelningen och icke medför avsevärd olägenhet för 
fiskevården. 

Ingår fiske i äganderätten till vattenområde och föreligger enligt första stycket hinder mot 
fastighetsbildningsåtgärd beträffande området, får bestämmas att fastighetsbildningen icke skall 
omfatta fisket, om fastighetsbildningen är av synnerlig vikt för en lämplig fastighetsindelning 
eller i övrigt av betydande allmänt intresse. Även om fastighetsbildningen ej är av den betydelse 
som nu angivits, får sådan bestämmelse meddelas, om vattenområdet är gemensamt för flera 
fastigheter. 

 

1. Hur många rena fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämplig har ni per år? d.v.s. 
ärenden som endast handlar om att dela ett fiske.  

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 
2. Hur många övriga fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämplig har ni per år? d.v.s. 

delningar i samband med t.ex. avstyckning, klyvning och fastighetsreglering.  

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 
3. Finns det någon särskild förrättningslantmätare som har hand om dessa frågor på ert 

kontor? Finns det någon som har specialistkunskap kring detta? 
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 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 
4. Finns det kunskaper inom ert kontor vad gäller fiskebiologi och fiskevård? d.v.s. inte 

bara den juridiska kunskapen? 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 
5. När FBL 3:8 är tillämplig, brukar ni då samråda med Länsstyrelsen i sådana frågor? 

Om ja hur vanligt är det med sådana samråd och vad utreds vid dessa? 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 
6. När FBL 3:8 är tillämplig och fisket förvaltas av en samfällighetsförening eller 

fiskevårdsområdesförening, brukar ni då samråda med dem i sådana frågor? Om ja 
hur vanligt är det med sådana samråd och vad utreds vid dessa? 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 
7. Vid delning av fiske enligt 3:8 får delningen inte medföra olägenhet av någon 

betydelse för fiskevården. Vilka faktorer bedömer ni för att avgöra om det uppstår 
olägenheter för fisket? 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 
8. Kan de faktorer som ni beaktar, i de fall när olägenheter vid uppdelning av fiske 

uppstår, graderas? Om ja, vilka är faktorerna, samt hur brukar ni gradera dessa? 

 ________________________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 
9. Gör ni olika bedömningar av skadlig delning för fiske, beroende på vilken typ av 

fiskevatten det handlar om? Har vissa fiskevatten större skyddsvärde än andra? 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
10. Om ja på föregående fråga, har ni då en bedömningsnyckel för hur man bedömer 

olika fiskevatten? 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 

11. Om man stoppar en förrättning enligt första stycket, hur ofta gör man då 
bedömningen att enligt andra stycket i FBL 3:8 bryta ut det bundna fisket från 
vattenområdet och därmed göra det till ett fristående fiske?  

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 

12. Hur många fiskeservitut bildar ni per år på ert kontor? 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 

13. För vilka situationer och för vilket fiskeändamål, bildar ni fiskeservitut?  

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
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14. Har ni någon uppfattning om hur synen på ”Skyddet för fisket” förändrats, sedan 

tillkomsten av FBL år 1971? (Dessförinnan reglerades detta i Jorddelningslagen, JDL). 

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 

15. Finns det några rättsfall inom den region ert kontor ligger i som berör delning fiske? 
Om ja, tillämpar ni dess innebörd?  

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 
Tack för din medverkan 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Emma Karlsson & Linnéa Faming  
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Bilaga B: Enkätsvar från Stockholms län 
 

1. Hur många rena fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämplig har ni per år? d.v.s. 
ärenden som endast handlar om att dela ett fiske.  
Ytterst få. Känner inte till något under det senaste året. 
 

2. Hur många övriga fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämplig har ni per år? d.v.s. 
delningar i samband med t.ex. avstyckning, klyvning och fastighetsreglering.  
Det är vanligare. Gissar att vi har ca 20 ärenden per år. Oftast är dock fisket samfällt, 
vilket innebär att det ligger kvar oförändrat när vi fastighetsbildar. 
 

3. Finns det någon särskild förrättningslantmätare som har hand om dessa frågor på 
ert kontor? Finns det någon som har specialistkunskap kring detta? 
Per Kjellman. 

4. Finns det kunskaper inom ert kontor vad gäller fiskebiologi och fiskevård? d.v.s. 
inte bara den juridiska kunskapen? 
Inte vad vi vet. Annat än rent hobbymässigt. 

5. När FBL 3:8 är tillämplig, brukar ni då samråda med Länsstyrelsen i sådana frågor? 
Om ja hur vanligt är det med sådana samråd och vad utreds vid dessa? 
Ja, om det inte är uppenbart att någon risk att skada fiskeintresset inte finns. Vi har 
väl ca 5-10 ärenden för samråd om fiske med Länsstyrelsen varje år. Det som utreds 
hos Länsstyrelsen är väl hur den tilltänkta fastighetsbildningen eventuellt kan skada 
fiskeintresset genom att fisket blir mer uppsplittrat, fler fiskerättsinnehavare och 
mindre samordning. Länsstyrelsen kan säkert svara mer ingående. 
 

6. När FBL 3:8 är tillämplig och fisket förvaltas av en samfällighetsförening eller 
fiskevårdsområdesförening, brukar ni då samråda med dem i sådana frågor? Om ja 
hur vanligt är det med sådana samråd och vad utreds vid dessa? 
Jo, vi samråder med sådana föreningar. Vi känner bara till ett ärende under senaste 
året. I princip samma frågor som ovan i fråga 5. 

7. Vid delning av fiske enligt 3:8 får delningen inte medföra olägenhet av någon 
betydelse för fiskevården. Vilka faktorer bedömer ni för att avgöra om det uppstår 
olägenheter för fisket? 
Det är så sällsynt, så vi har nog inte mycket kött på benen. Det faktorer vi tänka oss är 
just det här med att fisket riskerar att bli mer uppsplittrat, att det blir fler 
fiskerättsinnehavare och mindre samordning. Svårare att få till en ordnad förvaltning 
av fisket. 
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8. Kan de faktorer som ni beaktar, i de fall när olägenheter vid uppdelning av fiske 
uppstår, graderas? Om ja, vilka är faktorerna, samt hur brukar ni gradera dessa? 
Nej, någon gradering känner vi inte till. 

9. Gör ni olika bedömningar av skadlig delning för fiske, beroende på vilken typ av 
fiskevatten det handlar om? Har vissa fiskevatten större skyddsvärde än andra? 
Den kunskapen har ju främst fiskekonsulenten på Länsstyrelsen och ev. 
kommunekologen. Så det blir ju vid samråd med dessa vi får reda på skyddsvärdet av 
olika fiskevatten. 

10. Om ja på föregående fråga, har ni då en bedömningsnyckel för hur man bedömer 
olika fiskevatten? 
Vi känner inte till någon sådan. 

11. Om man stoppar en förrättning enligt första stycket, hur ofta gör man då 
bedömningen att enligt andra stycket i FBL 3:8 bryta ut det bundna fisket från 
vattenområdet och därmed göra det till ett fristående fiske?  
Mycket sällsynt förekommande. Vi känner inte till något ärende under de senaste 
åren. 

12. Hur många fiskeservitut bildar ni per år på ert kontor? 
Sannolikt inga. 

13. För vilka situationer och för vilket fiskeändamål, bildar ni fiskeservitut?  
Vi bildar inte fiskeservitut. 

14. Har ni någon uppfattning om hur synen på ”Skyddet för fisket” förändrats, sedan 
tillkomsten av FBL år 1971? (Dessförinnan reglerades detta i Jorddelningslagen, 
JDL). 
Denna fråga kan nog Länsstyrelsen besvara bättre än vi. Redan 1950 (SFS 1950:604) 
infördes en skärpning avseende skyddet för fisket i Jorddelningslagen 19 kap 12 §. 
Om FBL innebar än striktare skydd för fisket vet vi ej. 

15. Finns det några rättsfall inom den region ert kontor ligger i som berör delning fiske? 
Om ja, tillämpar ni dess innebörd?  
Känner inte till några HD- eller HovR-avgöranden i Stockholms län i modern tid. 
Möjligt att det finns äldre fall. Praxis i övrigt är väl ganska restriktiv gällande delning 
av fisket.  
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Bilaga C: Enkätsvar från Uppsala län 
Svaren var handskrivna, men vi skrev in det digitalt i vårt dokument. 

1. Hur många rena fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämplig har ni per år? d.v.s. 
ärenden som endast handlar om att dela ett fiske.  
Inga 

 
2. Hur många övriga fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämplig har ni per år? d.v.s. 

delningar i samband med t.ex. avstyckning, klyvning och fastighetsreglering.  
I stort sett kommer frågan endast upp vid klyvning eftersom det måste tas om hand 
då. I övrigt brukar sakägarna inte vara villiga att betala för att reda ut om det finns 
fiske eller ej. Under förra året hade vi även frågan i en avstyckning men de drog 
tillbaka yrkandet när länsstyrelsen sa nej. Det kan handla om ett par- tre ärenden per 
år. 2011 hade vi 3 st. 
 

3. Finns det någon särskild förrättningslantmätare som har hand om dessa frågor på 
ert kontor? Finns det någon som har specialistkunskap kring detta? 
Nej. Varje lantmätare tar hand om det i sin förrättning om frågan blir aktuell. 
 

4. Finns det kunskaper inom ert kontor vad gäller fiskebiologi och fiskevård? d.v.s. 
inte bara den juridiska kunskapen? 
Nej 

 
5. När FBL 3:8 är tillämplig, brukar ni då samråda med Länsstyrelsen i sådana frågor? 

Om ja hur vanligt är det med sådana samråd och vad utreds vid dessa? 
Ja. (se fråga 7) 

 
6. När FBL 3:8 är tillämplig och fisket förvaltas av en samfällighetsförening eller 

fiskevårdsområdesförening, brukar ni då samråda med dem i sådana frågor? Om ja 
hur vanligt är det med sådana samråd och vad utreds vid dessa? 
Det kan vara lämpligt om frågan uppkommer. Vid avstyckning 2011 fanns det ett 
fiskevårdsområde men länsstyrelsen motsatte sig fortfarande delning och frågan togs 
ej vidare. 
 

7. Vid delning av fiske enligt 3:8 får delningen inte medföra olägenhet av någon 
betydelse för fiskevården. Vilka faktorer bedömer ni för att avgöra om det uppstår 
olägenheter för fisket? 
Vi samråder med länsstyrelsens fiskevårdskonsulent som menar att fisket i Uppsala 
län är allt för uppsplittrat. Länsstyrelsen motsätter sig därmed mera allmänt 
uppdelning vilket gör det svårt att genomföra. Frågan har ännu inte gått vidare till 
domstol då sakägarna efter samråd dragit tillbaka sina yrkanden på delning.  
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8. Kan de faktorer som ni beaktar, i de fall när olägenheter vid uppdelning av fiske 
uppstår, graderas? Om ja, vilka är faktorerna, samt hur brukar ni gradera dessa? 

 
9. Gör ni olika bedömningar av skadlig delning för fiske, beroende på vilken typ av 

fiskevatten det handlar om? Har vissa fiskevatten större skyddsvärde än andra? 
Vi samråder med länsstyrelsen 

 
10. Om ja på föregående fråga, har ni då en bedömningsnyckel för hur man bedömer 

olika fiskevatten? 
Nej 
 

11. Om man stoppar en förrättning enligt första stycket, hur ofta gör man då 
bedömningen att enligt andra stycket i FBL 3:8 bryta ut det bundna fisket från 
vattenområdet och därmed göra det till ett fristående fiske?  
Om det inte går att dela fisket och länsstyrelsen motsätter sig att ytterligare 
fastigheter får del i fisket (vilket sker om man gör en fiskesamfällighet) så är det enda 
alternativet vid klyvning att frigöra fisket om båda lotterna måste ha vatten (t.ex. för 
att de har anläggningar där). I annat fall går förrättningen ej att genomföra.  

  
Vad jag fick fram hos oss som arbetar i Uppsala idag så är det endast jag som har 
gjort det. Förrättningen var klar i början av året. Normalt sett är det inte något att 
eftersträva men i mitt fall var det det enda sättet att kunna genomföra klyvningen 
eftersom det fanns anläggningar i vattnet som hörde till vardera klyvningslott men 
länsstyrelsen motsatte sig delning av fisket. Med andra ord är det ovanligt. Hur 
många år sedan det skedde senast kan jag inte svara på eftersom vi har bytt en del 
personal genom åren. Över lag så kommer frågan om fiske inte upp särskilt ofta i 
förrättningar eftersom det i stort endast måste tas om hand vid klyvning. Hoppas att 
det ger er ett något bättre svar på frågan. 
 

12. Hur många fiskeservitut bildar ni per år på ert kontor? 
Inga 
 

13. För vilka situationer och för vilket fiskeändamål, bildar ni fiskeservitut?  
I ett klyvningsärende 2011 frigjordes fisket för att ej delas. Efter förrättningen bildade 
fastighetsägarna själva avtalsservitut för fisket. 

 
14. Har ni någon uppfattning om hur synen på ”Skyddet för fisket” förändrats, sedan 

tillkomsten av FBL år 1971? (Dessförinnan reglerades detta i Jorddelningslagen, 
JDL). 
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Nej. Det finns inte tillräckligt med fall för att svara på det. De lantmätare som arbetat 
så länge har gått i pension. 
 

15. Finns det några rättsfall inom den region ert kontor ligger i som berör delning fiske? 
Om ja, tillämpar ni dess innebörd?  
Inte oss veterligen. Det finns ytterst få rättsfall i frågan. 
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Bilaga D: Enkätsvar från Örebro län 
 

1. Hur många rena fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämplig har ni per år? d.v.s. 
ärenden som endast handlar om att dela ett fiske.  
Det rör sig endast om enstaka, 1 à 2 ärenden per år. 
 

2. Hur många övriga fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämplig har ni per år? d.v.s. 
delningar i samband med t.ex. avstyckning, klyvning och fastighetsreglering.  
Ärenden av annat slag där yrkanden finns om fiskets delning eller annan förändring 
är något fler, kanske 10-15 ärenden där någon form av beslut om fiskets fördelning 
behöver tas 
 

3. Finns det någon särskild förrättningslantmätare som har hand om dessa frågor på 
ert kontor? Finns det någon som har specialistkunskap kring detta? 
Det är för närvarande i huvudsak två lantmätare som handlägger de rena 
fiskedelningarna. De delningar som kan förekomma inom ramen för t.ex. klyvning 
eller fastighetsregelring kan handläggas av flera. Däremot är fiskefrågorna alltid en 
aning känsliga och kan väcka en viss osäkerhet, vilket innebär att handläggningen 
kring detta som regel diskuteras med de som har länge erfarenhet av detta. 

4. Finns det kunskaper inom ert kontor vad gäller fiskebiologi och fiskevård? d.v.s. 
inte bara den juridiska kunskapen? 
Ingen lantmätare finns anställd på sådana meriter. Men undertecknad som råkar vara 
en av de två som nämnts inledningsvis är sedan mer än 50 år sportfiskare med en 
ganska stor erfarenhet av fiskeribiologi (förvaltar bl.a. eget fiskevatten). Så man kan 
säga att det ”råkar finnas” skaplig kunskap. Det finns för övrigt just nu flera 
passionerade fiskare på kontoret. 

5. När FBL 3:8 är tillämplig, brukar ni då samråda med Länsstyrelsen i sådana frågor? 
Om ja hur vanligt är det med sådana samråd och vad utreds vid dessa? 
Man kan säga att utvecklingen har gått dithän att samråd ofta sker. I vilket fall som 
helst där särskilda yrkanden finns om fiskets fördelning. I enklare fall där en 
uppdelning/omfördelning av fisket sker som en logisk del av en större markreglering 
kan samråd undvikas. Det beror ju lite på fiskets art och värde ur en biologisk och 
allmän synpunkt. Det har vi rätt bra koll på kontoret. 
 

6. När FBL 3:8 är tillämplig och fisket förvaltas av en samfällighetsförening eller 
fiskevårdsområdesförening, brukar ni då samråda med dem i sådana frågor? Om ja 
hur vanligt är det med sådana samråd och vad utreds vid dessa? 
Om det inte är som nyss nämndes en helt logisk följd av en större 
fastighetsomvandling så är det ingen rutin att samfällighetsförening/FVO hörs. Men 
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förekommer yrkanden som kan leda till en ökad uppdelning som skulle kunna vara till 
skada så kan det ske, även om det är länsstyrelsen som främst hörs i detta fall. 

7. Vid delning av fiske enligt 3:8 får delningen inte medföra olägenhet av någon 
betydelse för fiskevården. Vilka faktorer bedömer ni för att avgöra om det uppstår 
olägenheter för fisket? 
Fiskets biologiska art, allmänintresset i form av fiskeupplåtelser och försvårad 
förvaltning är sådana faktorer. Där fiskedelningar skett som enda åtgärd är det ofta 
kräftor som är grundorsaken till yrkande om delning. Tidigare var skälet mer specifikt 
att vissa delägare var intresserade att satsa ekonomiskt på utplantering medan andra 
önskade avstå. För att förhindra låsningar vid sådana satsningar som längre tillbaka 
ansågs riskabla så har delningar tillåtits för att möjliggöra kräftfiskevård. Idag när 
många vatten översvämmas av kräftor är sällan detta huvudmotiv. Snarare nu för att 
undvika konflikter vid kräftfiskets utövande som delning ar av det slaget söks. 

8. Kan de faktorer som ni beaktar, i de fall när olägenheter vid uppdelning av fiske 
uppstår, graderas? Om ja, vilka är faktorerna, samt hur brukar ni gradera dessa? 
Så snart en situation uppstår där länsstyrelsen behöver höras, dvs där risk för ev. 
skadlig uppdelning föreligger, så följer man samrådssvaret. Det innebär att det inte 
kan sägas att förrättningslantmätaren som gör graderingen. Där delning ändå kan ske 
så kan det dock vara så att lantmätaren behöver ta diskussionen med sakägarna med 
tanke på att olika yrkanden kan förkomma hur fiskelotter ska förläggas i förhållandet 
till godheten. I sådana fall kan fiskerikonsulenten istället fungera som sakkunnig. Jag 
har också själv deltagit i bedömning i fall där jag haft tillräcklig lokal erfarenhet av 
förhållanden. 

9. Gör ni olika bedömningar av skadlig delning för fiske, beroende på vilken typ av 
fiskevatten det handlar om? Har vissa fiskevatten större skyddsvärde än andra? 
Av svaren ovan så kan det ju utläsas att fiskevattnets värde ur fiskebiologisk synpunkt 
har betydelse. Ibland den främsta faktorn. Ett antal vatten är väl kända för sitt 
värdefulla och skyddsvärda fiske, Dessa kan ha särskilt intresse för enskilda att kunna 
tillskifta sig egna lotter. Där blir bedömningen mycket noggrann och restriktiv.  

10. Om ja på föregående fråga, har ni då en bedömningsnyckel för hur man bedömer 
olika fiskevatten? 
Som sagt bedömningsnyckeln finns hos det nära samarbetet med länsstyrelsens 
fiskerikonsulent. Där tillförs mycket kunskap. Det kan inflikas att där faktiskt ligger en 
fiskedelning och avvaktar där just vården av det värdefulla fisket är huvudskälet till 
ansökan. Man vill i det fallet bryta ut ett viktigt område av vattnet för att inom den 
tilltänkta fiskelotten mycket tydligare kunna begränsa fisket där (lekområden). 
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11. Om man stoppar en förrättning enligt första stycket, hur ofta gör man då 
bedömningen att enligt andra stycket i FBL 3:8 bryta ut det bundna fisket från 
vattenområdet och därmed göra det till ett fristående fiske?  
Bortsett från att ett fiskes utbrytning inte hade samband med annan 
fastighetsbildning, så är väl svaret på förra frågan ett exempel där man skapar en 
särskild fiskelott av ett särskilt skäl. Även bildandet av enskilda kräftfisken i några fall 
är exempel på detta. 

Svår fråga egentligen eftersom det är så ytterligt sällan man ställts inför detta. Så få 
ärenden att det knappast finns statistik. Den allra vanligaste situationen är trots allt 
att det råder obundet fiske. Dvs man kan hantera detta var för sig. Men vad jag kan 
påminna mig (och jag har också stämt av med en kollega) är att det någon gång 
skapats enskilda kräftfiskelotter i ett i annat samfällt vatten och fiske. Då har det 
aldrig handlat om annan fastighetsbildning som lett till denna prövning utan det är 
endast vad jag kan påminna mig fråga om ett formligt yrkande om en sådan 
uppdelning. Och jag tror inte att det skulle vara lämpligt/möjligt idag eftersom skälen 
till en sådan förrättning varit just att få till stånd en önskad satsning på signalkräftor 
som annars skulle ha stoppats. Idag är ju detta inget problem. Kräftor finns snart sagt 
överallt och ger god ekonomisk avkastning så något enskilt yrkande i något ärende 
kan jag inte påminna mig ha förkommit de senaste 5-6 åren. Möjligen som en 
underhandsfråga utan anknytning till någon sökt förrättning. 

12. Hur många fiskeservitut bildar ni per år på ert kontor? 
Fiskeservitut – aldrig. 

13. För vilka situationer och för vilket fiskeändamål, bildar ni fiskeservitut?  
Har inte funnits behov. Det yrkesfiske som förekommer har ordnat sina behov genom 
köp eller arrende.  

14. Har ni någon uppfattning om hur synen på ”Skyddet för fisket” förändrats, sedan 
tillkomsten av FBL år 1971? (Dessförinnan reglerades detta i Jorddelningslagen, 
JDL). 
Arvet från JDL var restriktivt. Tiden 70- och 80-tal var fokus på Fiskevårdsområden 
och fiskevård. Fortfarande restriktivt. Lättnader har smugit sig på dels för att 
möjliggöra vissa satsningar på Signalkräftans införande, dels också i takt med 
jordbrukets avreglering och den samtida satsningen på att stimulera 
landsbygdsboende, alltså från 90-talet och framåt. Men det är ingen ”fri” marknad 
för fastighetsbildning utan alltjämt tämligen restriktivt. Det är heller ingen hög 
frekvens av ärenden Bergslagsområdet (T-län). Frågorna ställs från hugade, men ofta 
blir det bara försiktiga frågor som aldrig leder till ansökan. 

15. Finns det några rättsfall inom den region ert kontor ligger i som berör delning fiske? 
Om ja, tillämpar ni dess innebörd?  
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Kan inte påminna mig något här och nu. Vi hade för en hel del år sedan en överklagad 
fiskedelning som var mindre principiell än infekterad, och som ledde till konkurs för 
ett Fiskevårdsområde. 
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