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Förord

Studien är skriven och genomförd under våren och sommaren 2012 på hyllan, Luleå tekniska

universitet. Idén till examensarbetet kommer ursprungligen från Håkan Söderberg i Vetlanda.

Examensarbetet redovisades den 26 september 2012.

Det dröjde drygt ett halvår in på mitt yrkesverksamma liv att färdigställa denna studie. Jag

har redan under de här sex månaderna i min roll som förrättningslantmätare kommit i kontakt

med delning av fiske vid fastighetsbildning.  Erfarenheterna och kunskaperna som erhållits i

samband med denna studie har varit värdefulla.  Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till

alla deltagande respondenter som med sina erfarenheter bidragit till studien. Ett extra tack till

Glenn Berggård och Håkan Söderberg för deras utmärkta handledning.
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Sammanfattning

I svensk lagstiftning finns ett starkt skydd för fiskevården som ska tillämpas vid

fastighetsbildning och som medför att en fiskerätt uppdelas. Bestämmelserna kring delning av

fiske, som finns i FBL 3:8, representerar ett starkt allmänt intresse och är juridiskt tvingande

för fiskerättsinnehavaren. I korthet innebär det att en fiskerätt inte får delas genom

fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet av någon betydelse för fiskevården. Det är

lantmäteriet som i sin roll som fastighetsbildningsmyndighet ska pröva om en uppdelning av

fiske medför olägenheter för fiskevården.

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lantmäterimyndigheten tolkar och

tillämpar FBL 3:8 vid delning av fiske. För att undersöka detta har en enkät- och

intervjuundersökning genomförts med lantmätare över hela avgränsningsområdet. Dessutom

genomfördes en akt- och rättsfallsundersökning.

Studien visar att antalet fiskedelningsärenden skiljer sig mellan länen, vilket påverkar hur

vanligt det är att lantmätaren kommer i kontakt med paragrafen. Aktundersökningen visade på

att i ungefär var tredje fiskedelningsärende prövades aldrig FBL 3:8. Tillämpningen av FBL

3:8 skiljer sig länsvis, men även mellan kontor och enskild handläggare. På vissa håll är man

väldigt restriktiv till en uppdelning av fiske medan andra lantmätare anser att en uppdelning är

godtagbar i speciella situationer. Förrättningslantmätarens bedömning huruvida det uppstår

olägenheter för fiskevården skiljer sig tydligt då vissa t.ex. grundar sitt beslut utifrån en

djupare prövning. Studien visar dock på att samråd med fiskeexperter på länsstyrelsen är

väldigt ovanligt trots att det är rekommenderat i lantmäteriets handbok. En viktig faktor vid

förrättningslantmätarens bedömning är att antalet fiskerätter inte ökar mer än vad

fiskebeståndet klarar av. Förrättningslantmätaren tar även hänsyn till att för många fiskerätter

i ett fiskevatten leder till fler viljor och en besvärligare förvaltning.
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Abstract

In Swedish law, there is a strong protection for fish conservation applicable to land

parcelling as a result of which fishing is divided. The provisions regarding the split of

fishing, as found in FBL 3:8, represents a strong public interest and is legally binding for

the fishing right holder. In short, this means that a fish right bounded to property may not

be divided by land parcelling in a manner that cause problem of any significance for fish

conservation. Lantmäteriet in its role as authority shall examine whether the division of

fishing causes problems for fish conservation. The purpose of this study was to investigate

how the authority interprets and applies FBL 3:8 when dividing fishing. To investigate

this, a survey and interview survey was handed out to the authority. The result shows that

the number of fish dividing cases differ between surveyors which affects how common

they handle FBL 3:8.The study also showed that about every third fish case had not an

investigation to FBL 3:8. The  application of FBL 3:8 differs by province, but also

between every single surveyor. In some areas the surveyors are very restrictive and in

some other areas they find dividing of fishing acceptable in certain special situations.
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Lagar och förkortningar

KLM Kommunala lantmäterimyndigheten.

SLM Statliga lantmäterimyndigheten.

FBL Fastighetsbildningslagen .

JDL Jorddelningslagen.

RLF Riksförbundet Landsbygdens Folk

SOU Statens offentliga utredningar.

Prop Proposition

FD Fastighetsdomstolen.

JD Jordabalken.

Lagen om gräns mot allmänt vattenområde.

Lag om fiskevårdsområden.

Fiskelagen.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I Sverige bedrivs ungefär 14 miljoner fiskedagar inom landets vattenområden fördelade på

uppskattningsvis en miljon utövande fiskare. Förklaringen till fiskets popularitet kan hänföras

till att Sverige är ett land med stort utbud av sjöar, älvar och hav.1 Sveriges insjöar utgör ca 10

% av landets totala landyta, vattendrag i form av älvar och åar uppgår till en total sträcka av

192 000 km och utöver detta finns en havskustremsa som sträcker sig från norska gränsen på

västkusten till Torneälvens mynning vid finska gränsen.2

Rättigheten att fiska i Sveriges enskilda vatten tillfaller den som äger fiskerätten i vattnet.

Fiskerätten ingår i fastigheten men kan även upplåtas till fastigheter och personer genom

exempelvis servitut eller försäljning av fiskekort.

Enligt en undersökning gjord av AgriFood uppskattades antalet fastigheter med fiskerätt i

Sverige till 405 000 st vilket ger att 14 % av Sveriges totala fastighetsobjekt innehar en

fiskerätt.3 Fastigheter förändras med tiden, det ombildas och nybildas fastigheter kontinuerligt

och enligt lantmäteriets siffror så nybildas det ca 20 000 fastigheter varje år.4

Utifrån dessa siffror kan det konstateras att fiskerättsfrågor förekommer i en betydande

utsträckning inom svensk fastighetsbildning. Enligt svensk lag är sämjedelning ej tillåtet,

vilket betyder att privat uppdelning av fastigheter inte har någon rättslig verkan.5 När

fastigheter ombildas och nybildas ska det hanteras av lantmäterimyndigheten.6

I svensk lagstiftning finns ett starkt skydd för fiskevården som ska tillämpas vid

fastighetsbildning när en fiskerätt uppdelas. Bestämmelserna kring delning av fiske, vilka

finns i FBL 3:8 , representerar ett starkt allmänt intresse och är juridiskt tvingande för

fiskerättsinnehavaren. I korthet innebär det att en fiskerätt inte får delas genom

fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet av någon betydelse för fiskevården.

1 Havs och vattenmyndigheten 2012-02-06
2 SMHI 2010
3 AgriFood 2011
4 Lantmäteriet 2012-02-07
5 JB 1:1 2 st
6 FBL 2:2
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Fiskeservitut kan bildas med stöd av FBL och en sådan servitutsåtgärd innebär alltid någon

form av uppdelning av fisket i aktuellt vatten, vilket innebär att FBL 3:8 ska beaktas även i

sådana situationer. Studien utförs som ett examensarbete på uppdrag av lantmäteriet. Idén till

examensarbetet kommer ursprungligen från Håkan Söderberg i Vetlanda och går ut på att

undersöka hur FBL 3:8 tillämpas av lantmäterimyndigheten. Det bör även uppmärksammas

att liknande studier som denna genomförs parallellt på andra håll i Sverige.

1.2 Syfte

Studien syftar till att undersöka hur lantmäterimyndigheten tolkar och tillämpar FBL 3:8 vid

delning av fiske. Studien syftar också till att undersöka om det finns regionala skillnader i den

praktiska tillämpningen av paragrafen.

1.3 Frågeställningar

 Hur vanligt är det med fiskedelningsärenden?

 Prövas FBL 3:8 i alla fiskedelningsärenden, och hur omfattande redogörs prövningen i

beslutet?

 För vilka ändamål delar lantmäteriet fiske?

 Gör lantmäteriet olika bedömningar utifrån fiskevattnets skyddsvärde?

 Samråder lantmäteriet med länsstyrelsen när FBL 3:8 är tillämpbar och vad utreds vid

dessa samråd?

 Samråder lantmäteriet med fiskevårdsföreningar och samfällighetsföreningar när FBL

3:8 är tillämpbar och vad utreds vid dessa samråd?

 Vad är lantmäteriets inställning till delning av fiske och hur tolkas begreppet

olägenheter för fiskevården?



3

1.4 Avgränsningar

Studien är geografiskt avgränsad till Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Rättsfallsundersökningen är ett undantag i avgränsningen och är utökad till att omfatta

rättsfall från hela landet eftersom att antalet rättsfall inom avgränsningsområdet ej utgör ett

tillräckligt underlag. Hela studien är tidsmässigt avgränsad från fastighetsbildningslagens

införande 1972 till 2012.
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2 Metod

För att besvara studiens syfte har följande datainsamlingsmetoder använts:

 Litteraturstudie

 Enkät- och intervjuundersökning

 Aktundersökning

 Rättsfallsgranskning

2.1 Insamling av primärdata

2.1.1 Metodiskt angrepp

Med avseende på vilken sorts information man undersöker så talas det om två stycken skilda

metodiska angreppssätt, kvantitativa och kvalitativa metoder. Båda metoderna har fördelar

och nackdelar beroende på vilken typ av studie som genomförs, den grundläggande skillnaden

mellan metoderna är användandet av siffror och statistik.7 Kvalitativ forskning innebär en

djupdykning i ett problem utifrån ett begränsat material och kopplas ihop med småskaliga

studier som berör ett mindre antal deltagare. 8 Kvalitativ data består av ord och beskrivningar

och kännetecknas av detaljer och nyanser medan kvantitativ data består av sådant som kan

räknas eller klassificeras, t.ex. antal eller andelar. Bearbetningen av informationen skiljer sig

mellan de olika metoderna. Den kvantitiativa analysen kännetecknas av statistisk analys

medan den kvalitativa analysen riktar sig mot sortering och kategorisering. En kombination av

dessa metoder är i många fall fördelaktig när det gäller avancerade problem där människor

och deras agerande ingår.9

7 Holme, Solvang 1996 s 13-14
8 Svenning 2003 s 159
9 Höst, Regnell, Runesson 2006 s 30
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Enkäter och intervjuer har legat till grund för insamling av studiens primärdata.

Enkätundersökningen har genomförts i syfte att undersöka hur lantmäterikontoren inom

avgränsningsområdet tillämpar FBL 3:8 och därför har studien strävat efter en kvalitativ

metod med öppna frågor där respondenterna har svarat med beskrivande ord och meningar.

Enkäten har även en kvantitativ prägling där en del frågor i undersökningen uppmanat

respondenten till kortfattade och obeskrivande svar för att ta fram statstik för området.

Intervjuundersökningen som genomförts har haft en renodlad kvaltiativ prägling som baserats

på enkätundersökningens frågor och fokuserat på respondentens djupgående och utsvävande

svar. Intervjun har gett författaren möjlighet att sätta sig in och förstå problemen på en

djupare nivå.

2.1.2 Val av undersökningsenheter

Vid utförandet av en kvalitativ studie är statistik, generalisering och representativitet inte av

större betydelse. Däremot är valet av relevanta undersökningsenheter en viktig beståndsdel till

en bra undersökning. Kvalitativa intervjuer ska leda till ett ökat informationsvärde, vilket kan

tillförsäkras genom att studiens urvalsgrupp har en stor variationsbredd och består av personer

som ofta funderar kring dessa frågor och har tillräcklig kunskap inom det område som

undersökningen behandlar. Om respondenterna saknar den kunskapen kan undersökningen bli

missvisande i förhållande till studiens syfte.10 Därför har urvalet av respondenter i denna

undersökning bestått av förrättningslantmätare som genom sitt yrke kommit i kontakt med

paragrafen.

Enkätundersökningen

Enkätundersökningen har genomförts i syfte att undersöka hur lantmäterikontoren inom

avgränsningsområdet tillämpar paragrafen FBL 3:8. Författaren har inte varit delaktig i

undersökningens urval av respondenter utan överlåtit det till länslantmätaren på

lantmäterikontoret, som därefter besvarat enkäten tillsammans med medarbetarna. Varje

lantmäterikontor inom avgränsningsområdet har blivit erbjuden att delta i undersökningen

10 Holme, Solvang 1996 s 101
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Intervjuundersökningen

En intervjuundersökning har genomförts i syfte att mer djupgående och detaljerat studera hur

FBL 3:8 har tillämpats och därför har intervjun riktat sig mot förrättningslantmätare med lång

erfarenhet av fiskedelningsfrågor. Eftersom många lantmätare med lång erfarenhet och stor

kunskap är pensionerade så har även dessa erbjudits att delta i undersökningen. Strävan har

även varit att tillgodose en bra geografisk spridning vid urvalet av respondenter. Därför har

intervjuerna genomförts med respondenter på olika kontor inom avgänsningsområdet.

Lämpliga intervjurespondenter har kontaktats efter förslag från lantmäteriet. Sammanlagt

deltog fem respondenter i undersökningen. Två av respondenterna var fortfarande

yrkesverksamma när studien genomfördes medan de tre övriga var pensionerade

förrättningslantmätare.

2.1.3 Genomförandet

Enkätundersökningen

Frågorna till enkätundersökningen har tillhandahållits av Håkan Söderberg på lantmäteriet i

Vetlanda och består av 15 öppna frågor. Undersökningsprocessen började med en tidig

telefonkontakt med ansvariga på lantmäteriet, för att försäkra sig om att det fanns intresse av

att delta i en enkät samt för att förbereda respondenterna. För att på ett effektivt och

tidssparande sätt utföra enkätundersökningen så har enkäten skickats ut med mail, därefter har

respondenten fått två veckor på sig att besvara enkäten.

Intervjuundersökningen

Intervjuprocessen startade med en tidig kontakt med respondenterna där de erbjöds att delta i

en undersökning, därefter bokades lämpliga datum in. Intervjun genomfördes på telefon och

grundar sig på samma frågor som i enkätundersökningen men skiljer sig i den meningen att

telefonintervjun är av mer djupgående karaktär. Efter intervjun kontaktades respondenterna

via mail och telefon där de fick tillfälle att bekräfta och godkänna att det som framkommit vid

intervjun har varit korrekt.
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2.2 Insamling av sekundärdata

2.2.1 Aktundersökning

En aktundersökning av tidigare genomförda lantmäteriförrättningar har genomförts i syfte att

utreda i hur stor omfattning lantmäteriet prövat FBL 3:8 vid delning av fiske. Akterna har

tagits fram med hjälp av en registerförteckning som innehöll fastigheter där fiske delats.

Registerförteckningen har tillhandhållits av lantmäteriet. Akterna har därefter granskats och

sammanfattats i text för att skapa en bild av ärendet. I varje ärende finns en medföljande

kommentar som redogör för hur lantmäteriet beaktat FBL 3:8.

2.2.2 Rättsfallsundersökning

En rättfallsanalys av FBL 3:8 har genomförts i syfte att undersöka domstolarnas bedömningar

av överklagade fiskedelningsärenden. De undersökta rättsfallen har återfunnits i lantmäteriets

rättsfallsregister genom frisökning på paragrafen. Rättsfallen har därefter granskats och

sammanfattats för att skapa en bild av fallet. I analysen har sedan domstolens bedömningar

kommenterats.

2.2.3 Litteraturstudie

Studiens teoretiska avsnitt har grundats på en genomförd litteraturstudie. Den juridiska delen

har främst inhämtats från lagtext, lagbokskommentarer, förarbeten och handböcker. Utöver

detta har vetenskapliga rapporter och information från myndigheter legat till grund för

teoriavsnittet.
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3 Teori
Avsnittet introducerar läsaren till  kopplingen mellan fiskerätt och fastighetsbildning.

Kapitlet  avslutas med en genomgång av FBL 3:8 utifrån handböcker och lagkommentarer.

3.1 Vattenområden

Enligt lagen om gräns mot allmänt vattenområde kan vattenområden sorteras in i två

kategorier, allmänt vatten och enskilt vatten. Den grundläggande skillnaden är att i det

enskilda vattnet är äganderätten knuten till en fastighet medan allmänt vatten inte ingår i

fastigheter. 11

3.1.1 Allmänt vatten

Vattenområden som saknar enskild ägare och som är tillgänglig för alla benämns som allmänt

vatten. Det är staten som har rättigheten att utvinna resurser i allmänt vatten. 12 Inom

kategorin allmänt vatten ingår de svenska haven samt sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och

Storsjön.13 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten regleras i lagen om gräns mot allmänt

vattenområde där det i 2 § framgår följande:

1. Allt vatten inom trehundra meter från fastlandet eller från ö av minst etthundra meters

längd även som, på de ställen där den stranden följande kurvan för högst tre meters djup går

längre ut, allt vatten inom denna djupkurva

2. Allt vatten, som har förbindelse med öppna havet allenast över vatten som nu sagts;

dock att ej på grund av vad under 2 upptagits vatten vid Bohusläns kust från och med

Gullmarsfjorden till och med Hakefjorden må hänföras till fastigheterna.

Det finns även avvikelser från gränsreglerna som gäller speciella vattenområden. Enligt 3 § i

lagen om gräns mot allmänt vattenområde så gäller kilometerregeln längs hela kuststräckan

från Norrbotten till Blekinge. Kilometerregeln innebär att om anslutningen till öppna havet

inte uppnår en bredd på en kilometer så räknas allt vatten innanför som enskilt och inte

allmänt.14

11 Fiskelagen 1§, Prop 1992/93:232
12 Julstad 2011 s 46
13 Lag om gräns mot allmänt vattenområde 1§,5§
14 lag om gräns mot allmänt vattenområde  3§



10

3.1.2 Enskilt vatten

Vattenområden som inte är allmänt vatten räknas som enskilt vatten. Enskilt vatten kan

tillhöra en viss speciell fastighet som då har ensam äganderätt till vattenområdet. Det kan

också ägas gemensamt med flera fastigheter så kallat samfällt vatten. Att en fastighet gränsar

mot vatten behöver inte alltid betyda att vattenområdet ingår i fastigheten. Vattenområdet kan

ingå i en annan fastighet eller vara samfällt för flera fastigheter. Fastighetsägaren har däremot

en rättighet att utnyttja en del av vattnet om fastighetsgränsen går i strandlinjen och

vattenområdet ingår i en annan fastighet. Denna rättighet möjliggör uppförande av brygga,

båthus och dylikt. 15 Enligt bestämmelserna i JB 1:5 för gränsbestämmelser i vatten är det den

aktuella strandlinjen vid tiden för fastighetsbildningen som avgör vattengränsens position.

Eftersom strandlinjen kan förändras med tiden så behöver den nuvarande gränslinjen inte säga

något om vattenområdets riktiga avgränsning. JB 1:5 tillämpas i de fall då en vattengräns inte

kan avgöras på annat sätt. 16

3.2 Fiskerätt i vattenområden

Rättigheten att fiska i ett vattenområde skiljer sig beroende på om det är ett enskilt eller

allmänt vattenområde fiskerätten tillhör, vilket regleras enligt fiskelagen. Enligt 4 och 5 § i

fiskelagen så är fiske en verksamhet som går ut på att fånga eller döda fritt levande fisk och

innefattar även vattenlevande blötdjur och kräftdjur. 17

3.2.1 Fiske i allmänt vatten

Enligt fiskelagens 8 § så får svenska medborgare fiska i allmänt vatten och i haven vid

stränder, holmar och skär som vid datumet 30 juni, 1986 var statligt ägt.18 För utländska

medborgare gäller lika rättighet dock med undantag att endast handredskap är tillåtet vilket

framgår av fiskelagens 13 §.19 Staten ansvarar för fiskevården inom allmänt inlandsvatten och

fiskeriverket har befogenhet att upprätta föreskrifter om fiskevården och hur fisket ska

bedrivas.20

15 Julstad 2011 s 44
16 Julstad 2011 s 45
17 Fiskelagen 4§, 5§
18 Fiskelagen 8§
19 Fiskelagen 13§
20 SOU 2005:27 s 163
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3.2.2 Fiske i enskilt vatten

I fiskelagens 9 § framgår det att inom ett enskilt vatten så är det fastighetsägaren som har

rättigheten att fiska.21 Fastighetsägaren kan som lagfaren ägare till fastigheten inneha fiskerätt

genom att:

 Fastigheten har andel i samfällt fiske som är antigen bundet eller fristående till

vattenområdet

 Fastigheten har enskild fiskerätt som antigen är bunden eller fristående till

vattenområdet

 Fastigheten har en servitutsrättighet att fiska på en annan fastighet, så kallat

       fiskeservitut

 Fastigheten har en nyttjanderätt som rättfärdigar fiske 22

I vissa områden finns undantag från fastighetens ensamrätt till fisket vilket framgår av bilagan

till fiskelagen. I Storsjön i Jämtlands län är det tillåtet för allmänheten att fiska med

handredskap i vissa områden där vattnet är enskilt. 23 I enskilt vatten är det fiskerättsägaren

som har ansvaret för fiskevården och det finns ingen rätt för fiskeriverket att upprätta

föreskrifter för fiskevården förutom i ett undantagsfall. Undantagsfallet innebär att

fiskeriverket endast kan upprätta föreskrifter i syfte att skydda särskilt hotade arter eller

stammar som är av nationellt intresse. I de fiskevatten där fiskeriverket inte har upprättat

föreskrifter i enlighet med undantagsfallen så finns ingen vidare insyn från statens sida om

hur fisket hanteras och bedrivs i ett enskilt fiskevatten. Genom upprättande av

fiskevårdsområden anses kontrollen ha förbättrats. 24

21 Fiskelagen 9 §
22 HandbokFBL 2007 s 46
23 Julstad 2011 s 47-48
24 SOU 2005:27 s 163
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3.3 Fiskets ägarstruktur i fastigheter

3.3.1 Samfällt Fiske

Med samfällighet menas att flera fastigheter tillsammans äger ett markområde utifrån

andelar.25 Samfällt fiske innebär således att fiskerätten är gemensam för flera fastigheter i ett

vattenområde. Skiftesreformerna under 1700 och 1800 talet medförde att de gemensamt ägda

byarna på landsbygden delades upp och varje delägare i byn fick en egen fastighet att råda

över. Marksamfälligheter bildades för att tillgodose gemensamma behov och äganderätten till

dessa baserades på andelstal som kopplades till fastigheten. Fisket påverkades dock sällan av

skiftesreformernas uppdelning utan kvarstod hela tiden samfällt, vilket medför att

äganderätten till fiskesamfälligheten baseras på de tidigare andelstalen innan

skiftesreformerna. 26 Förvaltning av samfällt fiske regleras enligt lagen om samfälligheter.

Lagstiftningen tillåter två typer av förvaltningsformer, delägarförvaltning och

föreningsförvaltning.

3.3.2 Fiskevårdsområde

Enligt lagen om fiskevårdsområden så kan två eller fler fastigheter med fiskerätt sammanföra

fisket och bilda ett fiskevårdsområde. Åtgärden har som syfte att främja fiskerättsägarens

intressen samt att samordna fisket och fiskevården. Fiskerättsägarna kan i sin tur starta en

fiskevårdsförening för förvaltning av fiskevårdsområdet. 27 En fastighet som har fiskerätt

inom ett fiskevårdsområde är medlem i fiskevårdsföreningen.28  Begreppet fiskevård syftar i

denna lag till skyddsingrepp för fiskar, kräftdjur och andra blötdjur som förekommer i vatten.

Fiskevårdsföreningens stadgar ska innehålla grunderna för bedrivandet av fiskevården och

fiskets utnyttjande. Föreningen kan även besluta att endast vissa redskap får användas samt att

bara vissa fiskearter får fiskas. Ett fiskevårdsområde kan bildas även om det bara är en

fastighet som äger fisket, men flera ägare till fastigheten. Dock kan bildandet bara

genomföras om det finns särskilda skäl.29 Det är Länsstyrelsen som beslutar om ett

25 Julstad 2011 s 108
26 Österberg s 12
27 Lag om fiskevårdsområden 1§ 1st
28 lag om fiskevårdsområden 4§
29 Lag om fiskevårdsområden 1§ 3 st
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fiskevårdsområde kan bildas genom att granska och godkänna föreningens obligatoriska

stadgar som finns uppställda i 16§.30

3.3.3 Enskilt fiske

Enskild fiskerätt är motsatsen till samfällt fiske och innebär att endast en fastighet har

fiskerättighet i ett indelat vattenområde.

3.4 Fiskerättens koppling till vattenområdet

3.4.1 Bundet fiske

Med bundet fiske menas att fiskerätten tillhör vattenområdet, alltså att ägaren till

vattenområdet även äger rättighet att fiska i vattenområdet. När fisket är bundet så är antigen

fisket och vattnet enskilt eller samfällt. 31

FBL 2:3:

”Fastighetsbildning, som innebär ändring av fastighetsindelningen och berör vattenområde,

omfattar även fisket, om detta ingår i äganderätten till området. Med stöd av 3 kap 8§ får

dock annat bestämmas”

Enligt FBL 2:3 framgår det att vid en fastighetsbildningsåtgärd där fastighetsindelningen

ändras så måste fiskerätten följa med vattenområdet. Med hänvisning till denna lag så kan

alltså inte ett bundet fiske bli fristående förutom genom undantaget som nämns i paragrafens

andra mening där det framgår att med hjälp av FBL 3:8 får dock annat bestämmas. 32

30 Lag om fiskevårdsområden 3§
31 HandbokFBL  s 47
32 HandbokFBL s 55
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3.4.2 Fristående fiske

Med begreppet fristående fiske menas att fisket inte tillhör vattenområdet, fiskerätten är alltså

inte sammanhållen med ägandet av vattenområdet.33 Enligt FBL 1:4 framgår det att fristående

fiske är fast egendom och betraktas som mark vilket medför att fristående fiske kan ändras

genom fastighetsbildning under samma premisser som mark och vattenområden.

FBL 1:4:

”vad som i denna lag sägs om mark eller område gäller i tillämpiga delar även beträffande

fiske som ej ingår i äganderätten till vattenområdet och ej utgör servitut”

Den vanligast förekommande varianten av fristående fiske är när vattenområdet är enskilt ägt

men där fisket är samfällt. Fristående fisket kan även förekomma på följande sätt:

 Samfällt vattenområde men enskilt fiske

 Fiskesamfälligheten och vattensamfälligheten stämmer inte överens med varandra.

 Fisket tillhör en annan fastighet eller samfällighets vattenområde

 Fiskefastighet innehar allt fiske eller några särskilda fiskarter.34

Att fisket ska vara bundet till vattenområdet har varit eftersträvande i FBL och tidigare

lagstiftning. I dagsläget är det dock vanligare att fisket är samfällt och vattnet uppdelat mellan

fastigheterna, d.v.s. såkallat fristående fiske. 35 Efter att FBL trädde i kraft så kunde fristående

fiske bara bildas genom att fisket skiljts från vattenområdet med hänsyn till FBL 3:8. Innan

1972 kunde det fristående fisket skapas genom följande fem scenarier:

33 HandbokFBL s 45
34 HandbokFBL s 48
35 HandbokFBL s 45
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 Fisket har hela tiden varit samfällt medan det tillhörande vattenområdet som innan var

samfällt har delats mellan fastigheterna.

 Fisket har innan varit uppdelat mellan fastigheter men efter en tid ändrats till att vara

samfällt medan vattenområdet hela tiden kvarstått uppdelat.

 Fisket har uppdelats i områden som skiljer sig från vattenområdets uppdelning.

 Fisket av en speciell fiskart kan ha skattats för sig och inskrivits i jordeboken och

fastighetsregistret som särskild fastighet.

 En fastighet med enskilt bundet fiske har delats genom avstyckning och om det vid

avstyckningen beslutats att endast fisket och inte vattenområdet ska vara samfällt för

stamfastigheten och dess styckningslott. Detta scenario kan ha inträffat under JDL och

frångick lagstiftningens bestämmelser. 36

3.4.3 Fiskeservitut

Allmänt om servitut

En fastighets behov kan inte alltid tillgodoses inom dess fastighetsgränser. För att främja en

lämplig användning av marken så är det möjligt att en fastighet upplåter en rättighet inom sin

fastighet till förmån för ägaren av en annan fastighet. Av JB kap 14 framgår det att servitut

kan skapas genom ett privat avtal mellan två fastighetsägare och sådant servitut kallas

avtalsservitut. Om ett avtalsservitut registreras i fastighetsregistret så gäller det även för

framtida ägare av fastigheterna. Servitut kan även bildas antingen av en myndighet som t.ex.

lantmäteriet i samband med fastighetsbildning eller genom ett domstolsbeslut, så kallat

officialservitut. 37

36 HandbokFBL 2007 s 48-49
37 Servitut en handbok s74, s 23
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Fiskeservitut

För både bundet och fristående fiske gäller det att fisket ingår i själva fastigheten, medan ett

fiskeservitut är en speciell rättighet som är behäftad med äganderätten till den härskande

fastigheten.38 Fiskeservitut är giltigt som avtalsservitut mellan två fastighetsägare och enligt

förarbetena till FBL så uppstår inget problem med att bilda fiskeservitut vid en

fastighetsbildningsförättning.39 Fiskeservitut behandlas under samma reglering som vanliga

servitut och för bildande, ändring och upphävande krävs det att de allmänna servitutsreglerna

vid fastighetsbildning uppfylls.40 Bildandet av fiskeservitut innebär en uppdelning av fisket

vilket betyder att fler fastigheter får fiskerätt, därför krävs det även att åtgärden inte medför

skador på fiskevården enligt FBL 3:8. 41 Skadan av att fiske uppdelas genom fiskeservitut kan

bli mindre än om fisket uppdelas genom en annan fastighetsbildningsåtgärd eftersom

bildandet av fiskeservitut ger upphov till fördelaktigheter som inte kan tillgodoses genom

andra fastighetsbildningsåtgärder. Servitutet kan begränsas att gälla fiske av en viss fiskesort

eller med ett speciellt fiskeredskap.42 Enligt JB 7:9 framgår det att servitut inte kan bildas på

andelsupplåtelse vilket innebär att fiskeservitut i samfällt fiske inte har någon rättslig verkan.

Fiskeservitut låter sig därför enklast bildas i vattenområden för enskilt fiske.43

38 HandbokFBL 2007 s 45
39 Prop 1970:20, Prop 1969:128 s B172
40 Nilsson,  Sjödin 2003, HandbokFBL 2007 s45
41 Landahl, nordström 1991 s 85
42 Landahl nordström 1991 s85, handbokFBL s171
43 JB 7:9
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3.5 Roller

3.5.1 Lantmäterimyndigheten

Lantmäteriet är en statlig myndighet som arbetar för ett hållbart utnyttjande av mark och

vatten, samt för ett tryggare ägande av fastigheter. Lantmäteriet ansvarar för

fastighetsbildning. En fastighetsbildningsåtgärd börjar med en ansökan som prövas och

handläggs genom en förrättning av lantmäteriet. En person som handlägger en

lantmäteriförrättning kallas förrättningslantmätare.

Fastighetsbildning

Med begreppet fastighetsbildning menas att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga

fastigheter förändras. I Sverige är det reglerna i FBL som styr hur fastighetsbildningen ska

utföras och detta sköts av lantmäteriet.44 Nya fastigheter kan bildas genom de tre åtgärderna

avstyckning, klyvning och sammanläggning.45Den vanligast förekommande åtgärden för

nybildning av fastigheter är avstyckning vilket innebär att en fastighet eller samfällighet

separerar ett markområde som i sin tur blir en ny fastighet.46 Klyvning är en åtgärd som

innebär att en gemensamt ägd fastighet delas upp i nya fastigheter utifrån de andelstal som

varje delägare besitter.47 En delägare som t.ex. innehar en tredjedel av en fastighet erhåller

efter klyvningen en ny fastighet som ska motsvara värdet av en tredjedel av den ursprungliga

fastigheten.48 För att klyvning ska komma till stånd räcker det med att en delägare i den

ursprungliga fastigheten kräver det.49 Sammanläggning innebär att minst två fastigheter

sammanförs och bilder en ny fastighet. 50 För att genomföra en sammanläggning krävs det att

fastigheterna har samma ägare och samma ägarförhållanden.51 Exempelvis kan en delägd

fastighet sammanföras om två delägare vardera innehar halva äganderätten i två fastigheter.

Efter sammanläggningen upphör de ursprungliga fastigheterna.52

Fastighetsbildning som innebär att redan befintliga fastigheter förändras kallas för

fastighetsreglering. Genom fastighetsreglering tillåts följande åtgärder:

44 Julstad 2011
45 FBL 2:1
46 FBL 10.1, Julstad 2011
47 FBL 11:1
48 Julstad 2011
49 FBL 11:1
50 Julstad 2011
51 FBL 12:1 2 st
52 Julstad 2011
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 Mark flyttas från en fastighet till en annan fastighet.

 Samfällighetsandelar flyttas från en fastighet till en annan fastighet.

 Bildande av samfällighet.

 Bildande, ändring och upphävande av servitut.

 Byggnader eller anläggningar flyttas från en fastighet till en annan fastighet.53

3.5.2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns representerad i Sveriges samtliga län. Syftet

med länsstyrelsen är i stora drag att utveckla länet, se till att landets politiska mål förs vidare

till länet samt vara en förvaltningsmyndighet. När det gäller fiskefrågor så arbetar

länsstyrelsen mer detaljerat med att främja fiskebeståndet och för en hållbar fiskenäring

genom olika fiskevårdsprojekt. För att främja fiskevården utdelar länsstyrelsen statliga

stödpengar och fiskevårdsbidrag. 54

3.5.3 Samråd mellan Lantmäteriet och länsstyrelsen

När det gäller fastighetsbildningsförättningar som berör strandskydd, värdefull natur,

fornlämningar, lantbruk och fiske så samråder lantmäteriet med länsstyrelsen för att få en

annan myndighets syn på dessa intressen. Länsstyrelsen har till uppgift att bevaka allmäna

och statliga intressen och om en lantmäteriförrättning strider mot dessa kan länsstyrelsen

driva frågan vidare och överklaga frågan hos mark och miljödomstolen. 55

När det gäller uppdelning av fiske vid en lantmäteriförättning så ska förättningslantmätaren på

lantmäteriet utreda om fiskevården skadas. Utifrån rekomendationer i lantmäteriets handbok

framgår det att vid bedömningsskedet är samrådet med fiskerikonsulenten på Länsstyrelsen en

viktig del av beslutet. I speciella situationer kan kontakt med sakkunnig med fackkunskap

anlitas i enlighet med FBL 4:34. När fisket ligger under förvaltning av en

samfällighetsförening eller ett fiskevårdsområde bör lantmäteriet även ge dem möjlighet att

avge sin åsikt i fiskevårdsfrågan. 56

53 FBL 5:1
54 Länsstyrelsen
55 Länsstyrelsen
56 HandbokFBL 2007
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3.6 Fisket inom avgränsningsområdet

Fiskelagen är inte tillämpbar på statens vatten ovanför odlingsgränsen i fjällområdet, istället

gäller särskilda bestämmelser från en mängd andra lagar. Jordbruksverket ansvarar för fisket

på statens vatten och förvaltningen av fisket sköts av länsstyrelsen i Jämtland, Norrbotten och

Västerbottens län. När det gäller fisket i älvarna som gränsar mellan Sverige och Finland så

regleras detta genom svensk-finska gränsöverenskommelsen.57

3.6.1 Jämtlands län

Inom Jämtlands län finns det totalt 450 000 hektar vattenyta fördelat på ungefär 17000 sjöar,

samt åar och älvar till en sammanlagd sträcka av 280 mil. Länets största sjö är Storsjön som

ligger på femte plats i stoleksordning bland Sveriges samtliga sjöar. Beräkningar visar på att

den naturliga produktionen av fisk uppgår till 3000 ton varje år och en stor del av den

produktionen består av åtråvärda fiskearter som öring, röding, harr och sik. Genom en

statistisk undersökning framkom det att ungefär 75 % av länets invånare besitter ett

fiskeintresse och utöver dessa så besöks länet av uppemot 120 000 sportfiskare.58 I Jämtlands

län finns en lång erfarenhet av fiskevård, som sträcker sig 150 år tillbaka i tiden då man

bedömde att fiskevården var viktigt för folkhushållningen. Från 1930 talet och framåt började

det även gälla fritidsfisket som blev alltmer vanligt. Fiskeodlingar och

romkläckningsanläggningar tillskapades redan i mitten på 1800 talet för att få till en ökad

fiskeuppfödning och redan på den tiden fanns noga reglerade fiskevatten. På åttiotalet och 15

år framåt genomfördes en omfattande satsning från länsstyrelsens sida där fiskeplaner

upprättades för alla länets kommuner. 5000 personer representerande stat, kommuner,

fiskerättsägare och andra intressenter kom tillsammans överens om hur man vill bevara och

behandla sjöar och vattendrag. Detta innebar att lokala fiksevårdsföreningar blev den nya

förvaltningsformen för skötsel av fiskevatten nedanför renbetesfjällen.

På renbetesfjället skiljer sig förutsättningarna för nyttjande och skötsel av fiskevatten och där

förvaltas fisket av länsstyrelsen där samebyns renägande medlemmar besitter en fiskerätt för

nätfiske sedan en lång tid tillbaka. Det dröjde fram till 1900-talets mitt innan fjällvärlden blev

tillgänglig för sportfiske och idag handhar staten ca 2000 fiskevatten på renbetesfjället där

man reglerat fisketrycket genom att kvotera vattenområden, begränsa tillåtna redskap och

57 SOU 2005:27 s 74-75
58 Länsstyrelsen
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införa fiskefria perioder.59 I dagsläget finns det ungefär 200 fiskevårdsföreningar som arbetar

med fiskevårdande åtgärder och försäljning av fiskekort. Drygt 100 av dessa föreningar satsar

på turistfisket och det finns ca 50 fiskecamper i länet.

3.6.2 Västerbottens län

Västerbottens län innefattar en sjövattenyta på 500 000 hektar fördelat på 17000 sjöar varav

5700 av dessa är statligt ägda. Skogsbolag, kyrkan och privata markägare äger en stor andel

av övriga vattenområden. Länets vattendrag uppgår till 140 mil laxälvar samt flera hundra mil

mindre vattendrag. I fjällområdet står staten som förvaltare, undantaget vattenområden vid

fjälldalarna som är bebyggda, där privata fastighetsägare står som förvaltare.60

Fiskevatten belägna i fjällområdet på nivåer ovanför 500 möh domineras främst av öring och

röding vilket framkommer av en undersökning som genomfördes av länsstyrelsen i

Västerbottens län. I samma undersökning konstaterades det att under 500 möh linjen är de

vanligaste fiskearterna gädda-mört-aborre vilket utgör omkring 20-60 % av sjöarnas bestånd.

Totalt finns det ungefär 23 fiskearter inom länet. 61 I dalgångar och på lägre nivåer

förekommer harr, lake och sik. I Västerbottens län har länsstyrelsen gjort betydande åtgärder

de senaste 20 åren inom länets lax och havsöringvattendrag. I början på 2000 talet avslutades

även fjällfiskeprojektet och inlandsfiskeprojektet där fiskevården haft en betydande roll.

Privata fiskevatten förvaltas till stor del av de 250 organiserade samfällighets- och

fiskevårdsföreningarna som finns inom länet. 62

3.6.3 Norrbottens län

I Norrbottens fjällvärld tillhör ca 90 % av fiskevattenområdena staten som förvaltas av

länsstyrelsen, den återsttående andelen fiskevatten är privatägd. Fjällområdet innehåller 20

000 sjöar och flera hundra mil strömmande vatten. I de högst belägna fiskesjöarna finns

fjällrödingen medan fiskevatten på lägre nivåer innehåller öring, harr och lax. Längre ner i

skogslandskapet återfinns gädda och abbore i stor utsträckning.63

59 Länsstyrelsen Jämtland
60 Länsstyrelsen Västerbotten
61 Länsstyrelsen Västerbotten publikation Bedömningsgrunderför fiskfaunans status i sjöar
i Västerbotten
62 Länsstyrelsen Västerbotten
63 Länsstyrelsen norrbotten



21

3.6.4 Fisketurismens betydelse för glesbygden
I rapporten "Förutsättningar för fisketurismens utveckling i Sverige" framgår det att attraktiva

fiskevatten förekommer inom många områden som benämns glesbygd och där behovet av

sysselsättning är stor. Fisketurismen är idag betydande för många människor som lever i

glesbygden och innebär förutom inkomsten från turismföretagen även en samhällsekonomisk

nytta för andra verksamma företag i bygden. Fisketurismen bidrar till ett lokalekonomiskt

värde. Bara i Västerbottens län ökade antalet fisketurismföretag från 47 till 70 stycken på tre

år i början av 2000 talet. I sötvattenområden med enskild fiskerätt förvaltas oftast fisket

genom samfällighetsföreningar eller fiskevårdsområden och i många vatten finns det stora

möjligheter till fisketurism. Bäst möjlighet finns vid områden belägna nedanför fjällområdet

där det finns mycket gädda och abborre. Sjöar inom fjällområdet, som innehåller röding, harr,

öring och sik har redan idag ofta hög belastning på fisket och här kan ett ekonomiskt utbyte

öka endast med hjälp av förändringar i fiskeregleringen. Fisketurismföretag med egna

arrendevatten letar efter möjligheter att utöka arrendet, men antalet tillgängliga områden är

inte lika många som förut då skogsbolagen arrenderade ut fiskevatten mer generöst.

Skogsbolagen ser numera oftare möjligheter i sitt fiske och behåller vattnen för att på egen

väg anordna fisketurism. Av rapporten framgår det också att turismföretag som inte arrenderar

fiske utan innehar fiskerätt och på så sätt förfogar över sina egna vatten har de bästa

förutsättningarna att tillskapa en attraktiv fiskeverksamhet. Som exempel finns det

fiskevårdsföreningar som bildar bolag och driver turismverksamhet. Även lantbruksföretag

söker nya försörjningsmöjligheter i och med strukturomvandlingar i jordbruket, vilket kommit

att innebära intresse för fisketurism. I studien lämnas även förslag på att turistdelegationen

och övriga intressenter ska komma fram till användbara lösningar och goda exempel som

leder till ökad rådighet över fisket för fisketurismföretag. 64

3.7 FBL 3:8

3.7.1 Tidigare lagstiftning

Enligt JDL kunde enskilt vattenområde avstyckas antigen tillsammans med ett landområde

eller för sig utan att något landområde ingick i avstyckningen. I fall fisket i ett vattenområde

64 Naturvårdsverket, fiskeriverket
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enskilt tillhörde styckningsfastighet så var fisket tvunget att följa med vattenområdet vid

avstyckning och kunde alltså inte skiljas från vattnet vid en fastighetsdelning. Om

vattenområdet enskilt tillhörde styckningsfastigheten men där fisket var gemensamt för

styckningsfastigheten och fler fastigheter så var det möjligt att tilldela den avstyckade

fastigheten en andel i fisket som var mindre eller lika stor som styckningsfastighetens andel i

fisket. När det gällde andel i samfällt vatten så kunde det bestämmas att stamfastighetens

andel i vattnet helt eller delvis följde med till den avstyckade fastigheten. Var fisket i detta fall

bundet och samfällt så fick den avstyckade fastigheten lika stor andel av fisket som andel i det

samfällda vattnet. En avstyckad fastighet kunde inte dela upp vattnet från fisket genom att

endast få andel i det samfällda vattnet eller andel i fisket. 65

I samband med utredningen om en ny fiskelag framgår problematiken med att fiskerätten

fördelas på fler fastigheter vid avstyckning. Den enskilde andelsägaren till fisket ansågs

många gånger sakna viljan att företa fiskevårdande åtgärder med ökat antal fiskerätter.

Konkurrensen som uppstod med ett ökat antal delägare bidrog till överfiske, fisk återväxten

försummades och som följd ett minskat fiskebestånd. Det framgår också i utredningen att

fördelningen av fiskerätter var orättvisa med hänsyn till fiskebeståndet i vattenområdet.

Fastigheter med små andelar ägdes i många fall av personer bosatta i en annan del av landet

och kunde genom sin fiskeätt fiska så mycket i vattenområdet att det inte motsvarade

storleken på sin andel i förhållande till andra fastigheter med betydligt större andelstal. För

jordbruksfastigheter med större andelstal ansågs detta stötande då fisket var betydande för

dessa fastigheters existens som självförsörjande jordbruk. Lantbruksstyrelsen framhävde i ett

yttrande i SOU 1947:47 problemen med att fler fastigheter erhåller fiskerätt vid avstyckning.

Yrkesfiskare och husbehovsfiskare var den mest utsatta gruppen. Nya fiskerättsinnehavare

ansågs kunna ägna mycket tid till att fiska och om fiskerätten i ett begränsat fiskevatten fick

många nya fiskerättsinnehavare så skulle det påverka fiskebeståndet avsevärt. De ursprungliga

fiskerättsägarna som bedrivit fiske under lång tid får försämrade fångstmöjligheter vilket

påverkar yrkesfiskarna så långt att det inte för denna grupp lönar sig att fiska i dessa vatten.

Även husbehovsfiskarna kunde påverkas av det minskade fiskebeståndet i sådan utsträckning

att de inte längre får tillräckligt med fisk att det uppfyller deras behov.66 Fiskerättskommittén

ansåg att frågor som gäller avstyckningar där fiskenäringen påverkas måste beaktas bättre. I

de fall där fisket i ett vattenområde är av värde måste det vid avstyckning tas hänsyn till

65 Prop 1969:128 s B 162-164
66 SOU 1947:47 s 312
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fiskenäringen.67 Utredningen låg till grund för den ändring som genomfördes i JDL 19:12 där

lagen utökades med bestämmelsen att ”ägovidd som avstyckats inte fick läggas andel i fiske,

om därigenom skulle för fisket uppkomma men av någon betydelse" 68

Avsikten med lagändringen var att vid avstyckning förhindra fisket från att uppdelas i för

många fraktioner. I JDL fanns nämligen ingen reglering som tog hänsyn till fiskevården och

fiskenäringen vid delning av fastigheter.69 Lagändringen gällde för fristående fiske genom att

t.ex. vattenområdet delats upp medan fisket kvarstått odelat eller genom att vattenområdet och

fisket haft särskilda delningar. Lagändringen hindrade därför inte delning av bundet fiske där

en avstyckad fastighet fick vattenområde med medföljande fiskerätt. 70

1953 tillkallades en fastighetsbildningskommité med uppdrag att utreda behovet av en ny

fastighetsbildningslag som senare sammanställdes i SOU 1963:68. Riksförbundet

Landsbygdens Folk (RLF) rapporterade redan 1952 till jordbruksdepartementet att JDL var

otillräcklig gällande skadlig uppdelning av fiske med hänsyn till fiskevården. RLF påpekade

att det fanns ett starkt behov att avstyra en alltför långtgående delning av fisket när en

avstyckad fastighet erhåller ett vattenområde. Som exempel hänvisade RLF till problem som

skulle kunna uppstå i norrlands inland där fiskevattnet ansågs vara en viktig resurs för den

lokala befolkningens uppehälle. RLF ansåg det var viktigt att skydda fisket från att uppdelas i

allt för många andelar så att lokalbefolkningen även i framtiden skulle kunna försörja sig på

fisket utan att riskera att deras andel av fisket blev för liten.71

67 SOU 1947:47 s 314
68 Landahl, Nordström 1991 s 73
69 Prop 1969:128 b.162
70 Landahl, Nordström 1991 s 83
71 Prop 1969:128 b.164
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3.7.2 Fiskevårdsskyddet i Fastighetsbildningslagen

FBL 3:8:

”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 första meningen

”Fiske får ej uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet av någon

betydelse för fiskevården"

I första styckets första mening behandlas grundregeln om skyddet för fiskevården vilket är en

påbyggnad av JDL reglering av skyddet för fisket.72 JDL strävade efter att fisket och

vattenområdet skulle vara en sammanhängande enhet vilket inte har ändrats i FBL trots att

vissa undantag kan accepteras enligt FBL 3:8.73 Bestämmelsen i första stycket första

meningen syftar till att hindra en uppdelning av fiskerätter vid en fasighetsbildningsåtgärd om

en olägenhet av något slag uppkommer för fiskevården. Om fisket uppdelas blir påföljden att

fler fastigheter än tidigare har fiskerätt i ett vattenområde.74

72 Landahl, Nordström 1991
73 HandbokFBL 2007 s168
74 HandbokFBL 2007 s 169
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I förabetena till FBL menade kommittén att begreppet ”men för fisket” i JDL 19:12 har en

otydlig definition som kan vilseleda tolkningen av ordet fiske. I utredningen till FBL framgår

kommitténs tolkning av begreppet fiske och fiskevård:

”Kommittén reserverar för sin del termen fiske som beteckning på rättighet att fiska som är

knuten till fastighet eller utgör särskild fastighet. Som en sammanfattande benämning på alla

åtgärder som är ägnade att främja tillkomsten av ett rikt och allsidigt sammansatt

fiskebestånd och ett i vidaste mening ändamålsenligt utnyttjande av fisket använder

kommittén begreppet fiskevård”

Kommittén var övertygad om att det åtminstonde behövdes ett lika starkt skydd för

fiskevården i FBL som det tidigare skyddet för fiske i JDL, samt att det nu i FBL skulle gälla

för alla typer av fastighetsbildningsåtgärder och inte bara vid avstyckning. I tidigare

lagstiftning har skyddet för fisket bara gällt det fristående fisket och huruvida även det bundna

fisket ska ingå i skyddet för fiskevården framgår av kommitténs överläggning. Här talas det

om att det bundna fisket inte är oviktigt ur fiskevårdssynpunkt och att det bundna fisket kan

anses vara av betydelse för ägarens försörjning vilket bör medföra att det bundna fisket ska

skyddas på samma villkor som det fristående fisket och därmed skyddas mot delning med

hänsyn till fiskevården.

Första stycket andra meningen

"Uppdelning får dock ske, om den är nödvändig för att möjliggöra en eljest angelägen

ändring i fastighetsindelningen och icke medför avsevärd olägenhet för fiskevården."

Andra meningen i första stycket innehåller en bestämmelse som möjliggör undantag i första

styckets förbud mot delning av fiske. Enligt lagtexten är det möjligt att tillåta uppdelning av

fisket om fastighetsbildningen inte medför en avsevärd olägenhet för fiskevården samt om

uppdelningen är nödvändig för att genomföra en angelägen ändring i fastighetsindelningen.

En angelägen ändring i fastighetsindelningen bör i detta avseende vara av storleksordningen

att det råder ett allmänt intresse eller att det finns ett starkt enskilt intresse av att en ändring av

fastighetsindelningen genomförs. 75

75 Landahl, Nordström 1991 s85, Prop 1969:128 s b164-166,172
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I förarbetena till FBL påpekade fastighetsbildningskommittén i sitt utlåtande att det var

nödvändigt med ett förbud av skadlig uppdelning av fiske med hänsyn till fiskevården, men

att det samtidigt måste tas hänsyn till att övriga viljor och intressen inte stoppas vilket i så fall

bör regleras med en bestämmelse med undantag för delning. Som exempel hänvisades till

jordbruksfastigheter som saknade fiskerättighet och att dessa borde kunna tilläggas en sådan

rättighet trots att det skulle innebära en mindre skadlig uppdelning av fisket. Denna delning

borde då ändå få godkännas eftersom det skulle gynna en sådan viktig verksamhet som

jordbruksnäringen.76 I remissyttrandena hävdade lantmäteristyrelsen att fiskets betydelse för

jordbruksnäringen inte var av sådan storlek som kommittén påstod i sitt förslag och därför

inte behövde omnämnas i lagtexten.77 Departementschefen anslöt sig inte heller till

kommitténs förslag och motiverade det med att jordbrukets behov av fisket minskat och att

det inte var av sådan betydande storlek som förr i tiden. Departementschefen ansåg däremot

att uppdelning av fiske borde tillåtas om den är nödvändig för att möjliggöra en eljest

angelägen ändring i fastighetsindelningen och den inte medför avsevärd olägenhet för

fiskevården. Däremot förkastade departementschefen förslaget att det behövdes en särskild

bestämmelse i lagtexten som tog hänsyn till jordbruksnäringen när det gäller tillåtelse att dela

fiske.78

Andra stycket

"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."

Andra stycket i FBL 3:8 tillåter att fastighetsbildningen inte behöver omfatta fisket vilket

medför att olägenheter för fiskevården kan minskas.79 Andra stycket behandlar det bundna

fisket och möjliggör undantag från FBL 2:3 som säger att en förändring i

fastighetsindelningen som påverkar ett vattenområde även innefattar fisket när fiskerätten är

76 Prop 1969:128 s b165
77 Prop 1969:128 s b169
78 Prop 1969:128 s b172
79 HandbokFBL s166
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bundet till vattenområdet. Om en nödvändig fastighetsbildningsåtgärd hindras av skyddet för

fiskevården i första stycket FBL 3:8 så kan ett bundet fiske tillåtas att skiljas från

vattenområdet utan att bestämmelsen i FBL 2:3 stoppar. Detta medför att

fastighetsbildningsåtgärden kan genomföras men att fiskerätten inte längre är bunden till

vattenområdet.  Det krävs dock att åtgärden medför ett resultat som jämfört med andra

tillvägagångssätt är det mest ändamålsenliga. Om de negativa aspekterna av att skapa en

särskild fiskerättighet inte innebär en större skada och om det anses vara mer skada att behålla

fisket kopplat till vattenområdet så kan det tänkas vara motiverat att fiskets koppling till

vattenområdet upphör. Andra stycket reglerar både fiskerätt som tillkommer en fastighet

enskilt eller om den är gemensam för flera fastigheter. Första meningen behandlar det

enskilda fallet. Kravet för att fisket skall skiljas från äganderätten till vattenområdet är att

fastighetsbildningen är av synnerlig vikt för en lämplig fastighetsindelning eller i övrigt av

betydande allmänt intresse. Andra meningen i andra stycket är tillämpbart då vattenområdet

och fisket är samfällt för flera fastigheter och då gäller inte kravet på att fastighetsbildningen

är av synnerlig vikt eller av betydande allmänt intresse. 80

80 Landahl, Nordström 1991 s86
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4 Resultat

I detta kapitel redovisas resultatet av studiens undersökningar.

4:1 Enkät och intervjuundersökning

Figur 1 visar respondenternas lokalisering i undersökningen. I den högra tabellen som hör till kartan är

respondenterna från enkäten kopplad till en sifra medan respondenterna från intervjun är kopplad till en

bokstav.
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4.2 Enkätundersökning

Resultatet av enkätundersökningen redovisas med en sammanställning där samtliga

respondentsvar grupperats per fråga. Samtliga nio lantmäterikontor inom

avgränsningsområdet kontaktades och enkäten besvarades av fem kontor, vilket ger en

svarsfrekvens på 56 %. I Norrbottens län besvarades enkäten av samtliga kontor med ett

mindre bortfall från område 1 där respondenten påpekade att enkäten endast var representativ

för Haparanda kommun. I Västerbottens län mottogs inget enkätsvar från något av de fyra

tillfrågade områden vilket ger att hela länet i denna enkätundersökning blir ett bortfall. I

Jämtlands län besvarades enkäten av samtliga två tillfrågade områden och på SLM valde

respondenterna att besvara enkäten med ett gemensamt svar som representerade två

chefsområden.

Enkätfrågornas syfte för studien

Fråga 1, 2 och 11 syftar till att undersöka i vilken utsträckning fiskedelningsärenden

förekommer inom avgränsningsområdet och för att få en uppfattning om hur ofta

lantmäterikontoren kommer i kontakt med ärenden där FBL 3:8 ska tillämpas.

Fråga 3 och 4 syftar till att utreda kontorens fiskekompetens.

Frågorna 5 och 6 syftar till att undersöka i vilken utsträckning lantmäterikontoren följer

Handbok FBL:s rekommendationer att samråda med länsstyrelsen och föreningar när FBL 3.8

är tillämpbar.

Fråga 7 och 8 syftar till att utreda hur lagrummet tolkas och används.

Fråga 9 och 10 syftar till att utreda om fiskevattnets värde påverkar bedömningen i FBL 3:8.
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1. Hur många fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämpbar, har ni per år? d.v.s.

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

Tabell 1 visar hur många fiskedelningsärenden som uppskattningsvis förekommer varje år inom

avgränsningsområdet utifrån svaren från enkätundersökningen

2. 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.

Samtliga kontor svarade att det inte förekommer rena fiskedelningsärenden inom deras

område.

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

kontor? Finns det någon som har specialistkunskap kring detta?

Samtliga kontor svarade att det inte finns någon särskild utsedd att handlägga dessa ärenden.

Lantmäriet i Östersunds kommun påpekade att det finns två specialister med erfarenhet av

bildande av fiskevårdsområden samt utredningar om vatten, grund och fiske.

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

bara den juridiska kunskapen?

Samtliga kontor förutom KLM i Östersund kommun svarade nej på frågan.

SLM i Jämtlands län påpekade att det inte finns någon utbildad personal i fiske men att det

finns medarbetare som besitter kunskap genom sitt privata fiskeintresse.

Län Kontor Svar

Norrbotten Haparanda 1 st

Norrbotten Luleå 3 st

Norrbotten Piteå-Älvdal Varierande

Jämtland SLM Jämtlands län 10 -20 st

Jämtland KLM Östersunds kommun 15-25 st
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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?

Haparandakontoret svarade att samråd i denna situation förekommer men att det bara inträffat

en gång. De övriga två kontoren från Norrbotten svarade att de inte samråder när FBL 3:8 är

tillämpbar. Luleå kontoret påpekade att det skulle blir aktuellt att samråda om det kommer en

fråga om att bilda en fastighet för ändamålet fiskecamp. För att bedriva sådan verksamhet

borde fiskerätt höra till fastigheten och frågan klaras ut med övriga fiskerättsägare.

I Jämtlands län svarade Östersunds kommun att det inte förekommit samråd i en sådan

situation medan SLM samråder vid avstyckning och fastighetsreglering. Vid klyvning

samråder de i princip aldrig, eftersom då bedöms nyttan med klyvningen överväga eventuell

olägenhet i fiskevården (FBL 3:8). Ytterliggare en anledning är att det är väldigt svårt att

värdera värdet av fiske vid klyvning.

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?

Inget av de tillfrågade kontoren svarade ja på frågan

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?

I Norrbotten svarade Haparandakontoret att för många fastigheter med fiske är en olägenhet.

Luleå kontoret svarade att man är väldigt restriktiv till uppdelning av fiske och anser sällan att

nybildade bostadsfastigheter behöver andel i bysamfällt fiske för att anses vara lämpliga för

sitt ändamål. De fall som varit aktuella är vid bildande av naturreservat.
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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?

Inget av de tillfrågade kontoren svarade ja på frågan

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?

I Norrbottens län svarade inget kontor att de gör olika bedömningar beroende på vilket

skyddsvatten det handlar om. I Jämtlands län svarade KLM i Östersund att de är försiktiga vid

enskilda, bundna fisken. Försiktiga även vid samfällda fisken med få delägare. Stor

försiktighet om det gäller fiskebestånd som man vet är skyddsvärda. Då kan det vara aktuellt

med samråd med Länsstyrelsen. SLM i Jämtlands län svarade att om det är stort tryck på

fisket i ett område så är de restriktiva med att dela fisket.

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

olika fiskevatten?

Samtliga kontor i Norrbottes län lämnade frågan obesvarad. I Jämtlands län svarade KLM att

de har tillgång till Fiskevårdsområdesakterna där det framgår vilka fiskebestånd som är

särskilt skyddsvärda. På SLM i Jämtland har de ingen bedömningsnyckel utan besitter istället

allmän kännedom om vilka fiskevatten som är attraktivast.

11. Hur många fiskeservitut bildas på ert kontor per år?

Samtliga kontor svarade inget eller att det är väldigt sällsynt.

På SLM i Jämtland anser man att om det är ett stort tryck på fisket i detta område så är de

restriktiva med att dela fisket. I självklara fall säger de nej till delning av fisket, utan att

samråda med länsstyrelsen. KLM i Östersund svarade att de aldrig lägger andel i fiske till

bostadsfastigheter, utom ibland till stora bostadsfastigheter som blir taxerade som jordbruk.

Målsättningen är att inte dela upp fisket mer än det redan är men ibland tillåter vi det, när det

finns en ordnad förvaltning av fisket (Fiskevårdområdesförening eller samfällighetsförening)
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4.3 Intervjuer

Totalt deltog fem respondenter i intervjun och avsnittet redovisar en sammanställning av

respondenternas svar. Samtliga län inom avgränsningsområdet representeras av två

respondenter bortsett från Norrbottens län där endast en respondent var intresserad av att

delta. Intervjurespondenterna har grupperats in länsvis.

4.3.1 Jämtlands län

Tom Brantheim

Brantheim har jobbat som förättningslantmätare på KLM i Östersund sedan 1997 och har

dessförinnan arbetat i 23 år på SLM i Jämtland. Brantheim har jobbat mycket med frågor om

vatten och fiske, särskilt i samband med nybildning av fiskevårdsområden.

Brantheim berättar att det inte är så vanligt med fiskedelningsfrågor inom Östersunds

kommun men det händer att han stöter på frågorna ibland och tillägger att det var vanligare

med fiskedelningsfrågor under hans tid på SLM i Jämtland. I Östersunds kommun är antalet

ärenden fördelat ganska jämnt mellan tätort och landsbygd och vid förättningar inom

landsbygden handlar det ofta om fastighetsregleringar där man flyttar över andelar i

fastigheter som denna fråga kommer upp, men det är ingen huvudfråga. När det gäller rena

fiskedelningsärenden kan Brantheim inte dra sig till minnes att han har stött på något sådant

ärende under sitt yrkesverksamma liv.

Brantheim berättar att det förekommer fiskedelningsärenden i samband med klyvningar och

avstyckningar och främst handlar det om att fördela andelar i samfälligheter. Vid en

jordbruksfastighet som avstyckas kan det t.ex. hända att man avstyckar brukningscentrumet

och gör en stor tomt för plats av odling och viss djurhållning och där den avstyckade

fastigheten även vill att andelar i samfällt fiske följer med. Han säger att man strävar efter att

inte dela upp fiskerätten, utan ger antigen stamfastigheten eller styckningslotten rätt till

andelar i samfälligheter och fiske. Brantheim påpekar att det ibland dock händer att de delar

så att både stamfastigheten och styckningslotten får rätt till fiske och alla andra delar i

samfälligheter.

När det tillkommer en delägare i samfällt fiske prövar man det i enlighet med FBL 3.8 för att

se om det uppkommer någon olägenhet för fiskevården Om området ingår i ett

fiskevårdsområde så anses det inte vara lika skadligt att dela upp fisket eftersom det finns en

ordnad förvaltning som sköter fisket.
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Brantheim berättar att vanliga bostadsfastigheter och fritidsfastigheter vid avstyckning aldrig

får rätt till andel i fiske. För att de ens ska överväga att fördela andelar i fiske så ska

fastigheten vara några hektar stor och bli taxerad som jordbruksfastighet. Förr i tiden förekom

det att avstyckade bostadsfastigheter fick andel i fiske, men från 1960-talet upphörde man

med detta och därefter förhållit sig restriktiv med att fördela ut fiskerätter till

bostadsfastigheter. Grundtanken är att fisket ska tillhöra jordbruksfastigheter. Brantheim

förklarar vidare att det förekommer i ansökningar att bostadsfastigheter vill ha fiskerätt men

att man övertygar dom att de inte behöver det, utan kan köpa fiskekort istället.

På frågan om länsstyrelsen kontaktas vid fiskedelningsärenden så säger Brantheim att det inte

är så vanligt förekommande och att det beror på att han har arbetat så mycket med

fiskedelningsfrågor att han vet hur länsstyrelsen tänker i dessa frågor.

I Jämtlands län har man jobbat väldigt hårt och aktivt med bildandet av fiskevårdsområden

och det anses nu vara färdigt. Alla områden som har ett behov ingår nu i ett fiskevårdsområde

och det beror på att personerna i fiskenämnden har varit drivande. Brantheim påpekar att

mycket av vattnet är samfällt vilket är speciellt i Jämtlands län. Angående fiskservitut så säger

Brantheim att det skulle kunna bildas för fastigheter vars ändamål är att bedriva en fiskeklubb

eller liknande verksamhet. Denna verksamhet skulle kunna bildas som inskrivna servitut

vilket möjligtvis förekommer ibland. Att det skulle bildas i en förättning är nog ytterst

sällsynt.
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Sten-Olof Schärdin

Schärdin är utbildad civilingenjör i lantmäteri på KTH och har jobbat på SLM i Gävleborg,

Dalarna och Jämtlands län från 1969 fram till sin pension.

På frågan om hur vanligt det är med rena fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämpbar så

svarade Schärdin att det är väldigt ovanligt med sådana ärenden och att det nästintill inte

förekommit alls.  Fiskedelningsärenden i samband med andra fastighetbildningsåtgärder har

varit något vanligare enligt Schärdin och nämner klyvning som den åtgärd där det förekommit

oftast. På frågan om det finns personer på kontoren med fiskekunskap så svarade han att det är

kunskap som är sidoordnad och att det är en brist inom kontoren om man saknar

grundkunskaperna i fiske.

Schärdin berättade att när FBL 3:8 är tillämpbar så förekommer samråd med länsstyrelsen till

och från och med skiftande resultat. I nutid är det inte lika vanligt att länsstyrelsen kontaktas

som det var förr i tiden och en anledning till detta kan vara att man inte vet att länsstyrelsen

har en fiskekompetens. En annan anledning kan vara att man inte bryr sig så mycket om att

den här regeln finns. En typsituation då länsstyrelsen kontaktas och FBL 3:8 är tillämpbar var

när ett hemman skulle klyvas till två eller flera fastigheter och i viss mån vid

fastighetsreglering. Vid avstyckning för fritidsändamål är det uppenbart att fisket inte ska

delas så där behövs inget samråd med länsstyrelsen.

Schärdin konstaterar att för fritidsändamål är det konsekvent nej till att uppdela fiskerätter och

att en sådan fastighet istället får erhålla fiskerätt genom fiskekort. Däremot för

bostadsändamål så borde det vara möjligt att uppdela en fiskerätt, i alla fall  i större

utsträckning än vad man gör idag. Utifrån de liberala reglerna om bildandet av

bostadsfastigheter på landsbygden för boende så borde det vara mer frekvent att man väckte

frågan om att den fastigheten skulle få tillgång till fiske. Vid klyvning av ett hemman är det

intressant att se om det finns inslag av boenden för att då underlätta att den lotten skulle ha

fått hela fiskerätten. Om det genom klyvning nybildas en skogsfastighet och en fastighet för

bostadsändamål så förespråkar Schärdin att bostadsdelen ska ha fisket för att ägaren till

skogsfastigheten då bara har skogen och borde klara sig utan fisket. Ändamålet måste ha en
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mer styrande roll vid uppdelning av fiskerätter vid en klyvning och normalt tror Schärdin att

det klentroget delas andelar i samfälligheter i enlighet med yrkandet.

För uppdelning av samfällt fiske tror Schärdin att man kanske för resonemanget att en

deltagare mer eller mindre inte spelar någon roll, till skillnad från uppdeling av ett enskilt

fiske där det kan vara lite mer avgränsat och påtagligt. Schärdin påpekade att det är viktigt att

vid uppdelning se till omfattningen av det enskilda fisket och vad det kan avkasta.

På frågan om lantmäteriet samråder med samfällighetsföreningar eller fiskevårdsområden när

FBL 3:8 är tillämpbar så svarade Schärdin att man inte samråder med dessa och anledningen

till det är att vid t.ex. en klyvningssituation där man har ett samägande så är ju dessa redan

fiskerättsägare och då fyller samrådet ingen funktion.

På frågan om vilka faktorer som avgör om det uppstår olägenheter för fiskevården hänvisade

Schärdin till ett antal rättsfall bakåt i tiden främst från södra Sverige. Där har man analyserat

att fisketrycket skulle bli för stort om man delade fiskevatten och avkastningen skulle inte bli

tillräcklig om det tillkom ytterligare en fiskerätt i vattnet och det är det synsättet man kan

anlägga på det hela. Normalt rör det sig om fiske för husbehov och då ska det uppstå en

avkastning som täcker ett husbehov utan att inkräkta på övriga ägares möjlighet till

avkastning av fisket. Vanligtvis tittar man på vad vattnet procucerar i form av antal kilofisk

per år och gör en bedömning om det utifrån det går att tilföra fiskevattnet ytterligare delägare.

Schärdin hävdade att man måste göra olika bedömningar beroende på vilket typ av fiskevatten

som aktualiseras, där ett värdefullt fiskevatten ska behandlas mer omsorgsfullt vid en

uppdelning. Schärdin förklarade att det finns en värdeskillnad på ädefiskevatten i fjällområdet

och de mindre åtråvärda fiskevatten i inlandet. För att utreda ett fiskevattens värde får man

rådfråga länsstyrelsens fiskeexpertis men Schärdin trodde att många av de mer värdefulla

fiskevattnena ligger utanför fiskevårdsområdena och där kan länsstyrelsen ha begränsad

kunskap.

Angående bildande av fiskeservitut så säger Schärdin att det i princip har varit stopp för detta

under hans tid, men att han kommer ihåg ett specifikt fall då han har bildat ett fiskeservitut.

Det gällde kyrkan som sålde ett brukningscentrum och åker till sin arrendator. Schärdin

föreslog att köparen även skulle få ett servitut för fiske på kyrkans enskilda fiske till förmån
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för den jordbruksfastigheten. Schärdin ansåg att det är godtagbart att bilda fiskeservitut i

enskilt fiske där det bildas mindre jordbruksfastigheter eller tillräckligt bärkraftiga jordbruk.

Även bostadsfastigheter på landsbygden av större omfattning eller där det råder hobbyartad

odling skulle enligt Schärdin kunna få tillgång till det enskilda fisket genom fiskeservitut.

Scherdin hävdade att sakägarna sällan ansöker om fiskeservitut för att de antagligen saknar

vetskap om att det finns en sådan åtgärd

På frågan om hur skyddet för fisket har förändrats sedan införandet av FBL så jämför

Schärdin med utvecklingen av FBL 3:1 som med tidens gång blivit liberalare gällande boende

på landsbygden medan FBL 3:8 fungerar som en latent spärr för att fördela en resurs på

landsbygden. FBL 3:8 har i 40 år legat orörd och ej anpassad för nutiden och den borde

förtydligas för att ligga i harmoni med FBL 3:1. FBL 3:1, skyddet för jordbruk och

skogsbruk har stegvis reformerats i modern tid och Schärdin anser att FBL 3:8 borde ha

förtjänat någon slags kommentar att den skulle vara följsam till reformeringen av FBL 3:1.

FBL 3:1 har gradvis gett fastighetsbildningen möjlighet att bilda större fastigheter för boende

på landsbygden med diversifierad sysselsättning och inkomstbild och därför borde tillgång till

husbehovsfiske vara en del i detta.

4.3.2 Norrbottens län

Per Hermansson

Hermansson har utbildat sig till lantmätare på KTH i Stockholm och avlade examen 1964.

Därefter har han jobbat på SLM i Norrbotten hela sin yrkesverksamma tid med undantag för

en tidsperiod på fyra år då han var verksam i Skåne. Hermansson har tillhört specielenheten

inom lantmäteriet vilket betyder att han har jobbat mycket med specialärenden däribland

fiskeärenden. Hermansson berättade att rena fiskedelningsärenden är ovanligt och

konstaterade att från mitten av 70-talet fram till 2000-talet så har han inte kommit i kontakt

med något rent fiskedelningsärende.

På frågan om Lantmäteriet samråder med länsstyrelsen när FBL 3:8 är tillämpbar svarade

Hermansson att frågor angående fiske inte dyker upp så ofta och att fisket i förrättningen

blivit en "inte" fråga, där andra problem i ärendet varit viktigare än att ta upp än fiskefrågan.

Han förklarade vidare att av uppskattningsvis 20 ärenden kanske det är mellan tre till fem
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ärenden där fisket i någon mening berörs och att det är i knappt ett ärende man skulle

penetrera fiskeproblemet djupare för att andra problem tar över. Detta gäller oavsett om det är

avstyckning, fastighetsreglering eller klyvning. Vid ett eventuellt samråd med länsstyrelsen så

skulle deras synpunkter väga tungt eftersom länsstyrelsen är nivån ovanför

förättningslantmätaren. Om länsstyrelsen direkt avråder en uppdelning av fiske så skulle

Hermansson som förättningslantmätare begära en motivering av skälet eftersom han då måste

argumentera för beslutet.

När det gäller vilka faktorer som bedöms för att avgöra om det uppstår olägenheter för

fiskevården nämde Hermansson två stycken primära faktorer som kan skada fisket.Den ena är

att om det tillkommer fler fiskerättsägare försvårar det förvaltningen och den andra faktorn är

att fisket splittras till en sådan grad att fisket inte går att utöva. Hermansson hänvisade till

geografiskt begränsade områden där fisket uppdelats och det tillkommit många

fiskerättsägare.  Där går det inte att alla fiskerättsägare kan utöva fisket när dom vill.

På frågan om man gör olika bedömningar av skadlig delning av fiske beroende på vilket

fiskevatten som berörs så svarade han att det ligger i sakens natur att fiskevatten har olika

värden beroende på produktionsförmåga, fiskeart och lämplighet för viss typ av sportfiske.

Vid uppdelning av fiske är viktigt att ta hänsyn till värdefullare ädelfiskevatten till skillnad

från mindre åtråvärda vatten där det finns t.ex. abborre och gädda.

FBL grundar sig på JDLs syn att fisket inte ska uppdelas, men att man i FBL infört

möjligheter för uppdelning av fisket så att det inte blir en total spärr. Hermansson tror att detta

kan ställa till med beslutsproblem för förättningslantmätaren för vilka situationer fisket kan

tillåtas och inte tillåtas bli uppdelat.  Om det är 10 fiskeuppdelningsärenden i samma by där

alla känner varandra och man som förättningslantmätare nekar nio stycken avstyckade

fastigheter mantal i byn, men där man skulle kunna motivera den tionde fastigheten. Då kan

det uppstå kritik från övriga fastighetsägare, varför de inte tilläts andel i byn. Hermansson tror

då att förättningsmannen kommer att säga nej i även det tionde fallet trots att han inte har

tillräcklig grund för att säga nej, dvs att beslutet kan påverkas av de övriga nio ärendena.

Enligt Hermansson så kommer han inte ihåg om han bildat något fiskeservitut, men att det för

den delen inte betyder att han aldrig bildat något. Att det inte bildats så många fiskeservitut

kan bero på att det mesta av fiskerätterna är samfällda.
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4.3.3 Västerbottens län

Jan Granström

Granström är utbildad lantmätare på KTH i Stockholm där han har bl.a. läst speciella kurser

inom fiskerikunskap med limnologi. Hans yrkesverksamma karriär startade 1970 på

lantbruksnämnden i Umeå där han jobbade i fem år innan han började på lantmäteriet i Luleå

där han stannade i ytterliggare fem år. Därefter jobbade han på Lantmäteriet i Vilhelmina i 30

år fram till sin pension.

Under långa perioder var Granström den enda lantmätaren på Vilhelmina kontoret och när det

gäller specialistkunskap inom fiskedelningsärenden på kontoret så säger Granström att det är

han som har arbetat mest med sådana ärenden. I dagsläget tor han att det på många håll inte

finns lika god kunskap inom området som det gjorde förut eftersom många av de som besitter

kunskapen är de äldre lantmätarna som har gått i pension.

Granström berättade att inom Västerbottensfjällen och områdena runt omkring är fisket i stort

sett endast samfällt, dock finns det enskilt fiske på större bolagsfastigheter och statens

fastigheter som t.ex. Sveaskog,, men inte på mindre privatägda fastigheter. Granström berättar

att det överhuvudtaget inte förekommit rena fiskedelningsärenden inom området

Vidare berättar Granström att under 50 och 60 talet så avstyckade man väldigt många bostad-

och fritidsfastigheter med fiskerätt i Västerbottens fjällområde och då särskilt i Västansjö,

Borkan och Grundfors. Det blev ett säljargument för dom som sålde tomterna att köparen

erhöll en fiskerätt till tomten. Omkring 1970-1972 precis innan FBL:s införande så upphörde

uppdelningen av fisket till fastigher för fritids och bostadsändmål och det finns ett antal

domstolsbeslut som kontaterar att det är en olämplig uppdelning av fisket och nämner

Storvallsfallet som ett exempel. I och med domstolsbeslutet så upphörde uppdelningen av

fisket och detta har spridit sig bland ortsbefokningen och att det är allmänt känt inom området

att det inte är tillåtet att dela upp ett fiske. Granström berättar att förfrågningar om att dela

fiske till fritidstomter och bostadstomter förekommer men att han då konsekvent säger nej till

detta.
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Däremot vid större fastighetsregleringar och vid klyvningar har man gått med på att dela

skattetalet och därmed fiskerätter, men det förutsätter att det är en större fastighet som bildas,

t.ex. för jordbruksändamål. Vid klyvningar har det förkommit att någon delägares andel har

avstyckats som fritidstomt eller bostadstomt och den tomten har då inte fått fiskerätt. Han

påpekar att förutsättningen är att den avstyckade fastigheten ska ha ändamålet jord eller skog

för att den ska kunna erhålla fiskerätt.

På frågan om när FBL 3:8 är tillämpbar och om hur ofta samråd med länsstyrelsen sker så

svarar Granström att det aldrig förekommit att han kontaktat länsstyrelsen i sådana frågor och

förklarar det med att han aldrig haft sådana specifika ärenden där det ställts på sin spets att

någon krävt att få enbart fiskerätt. Han poängterar att han troligtvis skulle ha sagt nej till

delning av fiske ändå, man behöver inte samråda med någon när man redan har bestämt sig

för hur man ska göra. Granström berättar vidare att det är det FBL 3:8 säger, att uppdelning är

skadlig och att man inte ska medverka till ytterliggare uppdelning av fiske. Det är lätt att

konstatera att uppdelning av fiske är skadligt om man ser till ökat antal delägare och att det

uppstår problem med förvaltningen med många delägare. Även om det handlar om stora

fiskevatten på tusentals hektar så säger han konsekvent nej till att medverka till uppdelning av

fiskerätter på fler delägare.

Granström berättar att man inte gör olika bedömningar för skadlig delning av fiske beroende

på vilket fiskevatten det handlar om. Många byar har inte så märkvärdiga fiskevatten medan

det i fjällområdena oftast handlar om ganska fina vattenområden och just dom vattnena tål

inte hur många fiskare som helst. Från slutet av 80 talet var han med och bildade många

fiskevårdsområden och samfällighetsföreningar vars syfte var att förvalta samfällt fiske. Där

kunde man tydligt se problemen att samfälligheter med många andelar i fiske leder till en

besvärligare förvaltning. Angående fiskeservitut så berättar Granström att det aldrig har

bildats något fiskeservitut genom fastighetsbildning inom området och han tror att det hänger

ihop med att det inte är tillåtet att bilda servitut på fastighets andel i samfällt fiske. Inom

enskilt vatten skulle det teoretiskt vara möjligt att bilda fiskeservitut men att han i praktiken

skulle säga nej till detta, eftersom det innebär en uppdelning av fisket enligt FBL 3:8. Han tror

inte att det finns något speciellt ändamål som skulle kunna möjligöra fiskeservitut inom hans

trakter, däremot i södra sverige där det finns kräftfiske som har ett stort ekonomiskt värde

skulle det kunna vara tänkbart att bilda fiskeservitut som möjliggör rätt att fiska efter kräftor.
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Staffan Lundberg

Lundberg tog examen 1971 från lantmäteriutbildningen på KTH i Stockholm. Därefter har

Lundberg jobbat på SLM i Skåne, Piteå-Älvdal och i Umeå där han fortfarande är verksam.

Enligt Lundberg är det väldigt ovanligt med rena fiskedelningsärenden inom Västerbottens

östra delar där han är verksam och under hans 12 år på Umeåkontoret har det inte förekommit

något sådant ärende med hans vetskap. Däremot så förekommer det ibland förfrågningar om

att genomföra rena fiskedelningar. När det gäller övriga fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är

tillämpbar så aktualiseras frågan i många ärenden, men att den endast kommer till prövning

vid enstaka avstyckningsärenden. I samband med klyvning och fastighetsreglering mellan

skog och jordbruksfastigheter aktualiseras frågan i större grad vid delning eller överföring av

andel i samfällt vatten med bundet fiske. Då utgör det inget problem, eftersom det oftast

handlar om att man överför andelar mellan två eller fler fastigheter och då tillkommer det inte

fler brukare. Enligt Lundberg  delar man inte upp fiskerätter för fritids eller bostadsändamål.

Däremot finns det speciella om än sällsynta situationer i utpräglad glesbygd, där det handlar

om avstyckning av en kombinationsfastighet för bostad och näringsverksamhet, där man ska

livnära sig på jordbruk, fiske, jakt eller turism. I sådana fall  kan det tänkas vara angeläget att

fastigheten ska ha rättighet till fiske.

Lundberg berättade att det inte finns någon särskild lantmätare som har hand om

fiskedelningsfrågor på kontoret men att det finns resurser i form av specialister som har god

erfarenhet från utredningar av rätt till fiske. När det gäller kunskap inom fiskebiologi och

fiskevård inom kontoret så svarade Lundberg att fiskedelningsärenden är så sällan

förekommande att det på kontoret ej behöver finnas specialistkompetens inom området. På

frågan om samråd sker med länsstyrelsen så svarade Lundberg att det är en väldigt sällsynt

förteelse och han har aldrig hört att det varit aktuellt att samråda med länsstyrelsen i frågor

gällande fiske. När det gäller samråd med samfällighetsföreningar och fiskevårdsområden

som förvaltar samfällt fiske så kan Lundberg tänka sig att det aktualiseras vid enstaka fall vid

delning av fastighet, men att ambitionen är att fiske inte ska delas upp och att dessa fastigheter

behandlas på samma sätt som andra.

Lundberg påpekade att fiskedelningsärrenden där FBL 3:8 prövas är väldigt ovanliga och det

är sällan han haft anledning att fundera djupare i paragrafen. När det gäller bedömningen av

olägenheter för fiskevården så är den vanligaste olägenheten att en uppdelning av fiske
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medför problem främst i samordning och utveckling av fisket. Lundberg konstaterar att man

är väldigt strikt med att inte dela upp fisket och det sker undantagsvis endast i utpräglad

glesbygd och på speciella fastigheter. Enligt Lundberg så har vissa enskilda sakägare hävdat

att det i en del områden föreligger ett omvänt problem som grundar sig på att det fiskas för

lite och att man för dessa områden borde vara positivare vid bedömningen till att dela upp

fisket. Lundberg påpekade att detta var enskildas åsikter och inget som förättningslantmätarna

funderade över.

På frågan om man gör olika bedömningar beroende på vilket fiskevatten det handlar om

svarar Lundberg att det finns många laxälvar inom området som kan vara av stort värde, men

de hanteras inte på något särskilt sätt jämfört med andra fiskevatten. Enligt Lundberg är det

väldigt ovanligt att det bildats fiskeservitut i Västerbottens län. Han har själv bildat en

handfull under sitt yrkesliv på Lantmäteriet såväl för husbehovsfiske som för avsalu. Det har

då handlat om utpräglad glesbygd, där bebyggda enheter på statlig mark har avstyckats och

där folk av tradition har varit beroende av fisket för sitt husbehov. Hushållen har tidigare haft

rätt att fiska på kronans enskilt bundna fiskevatten genom arrende och sedanmera har staten

beviljat att avstycka fastigheterna och av den anledningen har fiskeservitut beviljats.

Lundberg påpekade att den här typen av avstyckningar förekom för ungefär 15 år sen och sker

inte nuförtiden.
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4.3.4 Sammanställning av intervjuer

Några kärnfrågor i intervjuundersökningen har sammanställts i tabellform för att underlätta

jämförelser mellan respondenterna.

Tabell 2 visar en sammanställning av intervjuundersökningens kärnfrågor

Respondent Samråd med

länsstyrelsen vid

delning av fiske?

Påverkar fiskevattnets

skyddsvärde bedömningen

vid en uppdelning av fiske?

Dela fiske till

bostadsfastigheter?

T. Brantheim

Jämtland

Inte så vanligt

förekommande

Ej besvarad Aldrig

S-O. Scherdin

Jämtland

Till och från med

skiftande resultat

Värdefulla fiskevatten ska

behandlas mer omsorgsfullt

Borde vara mer möjligt  än

idag med tanke på de

liberala reglerna om att

bilda bostadsfastigheter på

landsbygden

P. Hermanson

Norrbotten

Få ärenden Viktigt att ta hänsyn till

värdefullare ädelfiskevatten till

skillnad från mindre åtråvärda

vatten

Ej besvarad

J. Granström

Västerbotten

Aldrig kontaktat i

sådana frågor

 Gör inte olika bedömningar

för skadlig delning av fiske

beroende på fiskevattnet.

Konsekvent nej

S. Lundberg

Västerbotten

Väldigt sällsynt Det finns många laxälvar inom

området som kan vara av stort

värde men de hanteras inte på

något särskilt sätt jämfört med

andra fiskevatten

Nej, men däremot ja i

speciella situationer vid

utpräglad glesbygd där

man ska livnära sig på

jordbruk, fiske, jakt eller

turism.
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4.4 Aktundersökning

Resultatet av aktundersökningen har sammanfattats i tabellform där varje förrättningsakt

redovisas. Tabellen följs upp med en beskrivning av varje ärende samt lantmäteriets

motivering till hur FBL 3:8 påverkar uppdelningen av fiske.

Tabell 3 visar de fiskedelningsärenden som återfunnits inom avgänsningsområdet

Län Kommun Aktnummer År Uppdelning av fiske genom:

Jämtland Åre 23-UND-1337 1982 Fiskeservitut

Jämtland Strömsund 23-ALA-873 1982 Fiskeservitut

Jämtland Åre 2321-95/86 1995 Fiskeservitut

Delning av fiskerätt avstyckning

Delning av fiskerätt klyvning

Jämtland Strömsund 2313-96/26 1996 Ingen uppdelning av fiske

Norrbotten Arvidsjaur 25-F1990-1150 1990 Fiskeservitut

Norrbotten Pajala 25-F1992-1177 1992 Fiskeservitut

Norrbotten Pajala 25-F1993-307 1993 Fiskeservitut

Norrbotten Pajala 25-F1993-331 1993 Fiskeservitut

Norrbotten Piteå 25-F1992-27 1992 Fiskeservitut

4.4.1 Jämtlands Län

23-UND-1337

Förrättningen är från 1982 och berör en fastighetsreglering i Undersåker, Åre kommun.

Fastigheten Prästbordet 1:30 skulle erhålla skogsmark, jordbruksmark samt ett

brukningscentrum från Prästbordet 1:1. Prästbordet 1:1 äger fiskerätten inom fastighetens

vattenområde och i samband med fastighetsregleringen skulle ett fiskeservitut bildas till

förmån för prästbordet 1:30 som belastar Prästbordet 1:1. Lantmätaren bedömde i

förrättningen att ett fiskeservitut kunde bildas med motiveringen att servitutet ej medförde

avsevärd olägenhet för fiskevården.
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23-ALA-873

I Alanäs som ligger i Strömsunds kommun genomfördes 1982 en avstyckning på fastigheten

Siljeåsen 3:1 så att fastigheten Siljeåsen 3:23 bildades. Storleken på den nybildade fastigheten

uppgick till 1595 kvm och bedömdes lämplig med ändamålet fritidsbostad. I samband med

avstyckningen nybildades även ett servitut till förmån för Siljeåsen 3:23 som medförde rätt att

nyttja en närliggande fiskedamm belägen på Siljeåsen 3:1. Enligt fastighetsbildningsbeslutet

finns ingen uppgift om att åtgärden behandlats enligt FBL 3:8.

Figur 2 visar fiskedammens storlek och belägenhet  i akt 23-ALA-873
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2321-95/86

I Ede som ligger i Åre kommun genomfördes 1995 en avstyckning från fastigheten EDE 1:5

som medförde att lotterna EDE 1:14 och EDE 1:15 bildades. Därefter klyvdes återstående del

av EDE 1:5 vilket medförde att lotterna EDE 1:16 och EDE 1:17 bildades. I samband med

fastighetsbildningen bildades även några servitut. Vid förrättningen fördelades EDE 1:5s

andelar i det samfällda fisket i Sösjön så att styckningslotten EDE 1:15 erhöll 31,25% och

stamfastigheten fick återstående rest på 68,75%. Klyvningslotterna EDE 1:16 och EDE 1:17

erhöll därefter hälften vardera av stamfastighetens andelar i fisket. Utöver detta så bildades

det i förrättningen fiskeservitut på lotterna EDE 1:16 och EDE 1:17 där vardera lott erhöll rätt

till hälften av varandras fiske. Enligt Lantmäteriets fastighetbildningsbeslut så motiveras det

att fastigheterna är lämpliga för sitt ändamål, styckningslotten EDE 1:15 möjliggör en ökad

och betydelsefull sportfiskeverksamhet i glesbygd. I fastighetsbildningsbeslutet framkommer

ingen information om att fiskedelningsåtgärden behandlats enligt FBL 3:8.

2313-96/26

Ärendet är från 1996 och berör en fastighetsreglering i Sjulsåsen, Strömsunds kommun.

Fastighetsregleringen medförde att Sjulsåsen 1:8 överförde 22,4 hektar mark, varav hälften

bestående av vattenområde, till fastigheten Sjulsåsen 1:13. Fastigheten Sjulsåsen 1:8 ägde en

fiskerätt som var bunden till vattenområdet i den närliggande Bågedeforsen och

Överstockvattnet. Genom åtgärden sammanfördes mark och vattenområden som kunde

kopplas till Bågedekraftverk och blev därigenom en kraftverksfastighet. I samband med

fastighetsregleringen så undantogs fiskerätten i förrättningen med anledning av att förhindra

en uppdelning av fiskerätten i det berörda vattenområdet. Fiskerätten fortsatte därför tillhöra

fastigheten Sjulsåsen 1:8, men blev istället fristående från vattenområdet. Det ansågs

angeläget med avseende på fastighetsindelningen och ur fiskevårdssynpunkt.
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4.4.2 Norrbottens län

Ärende: 25-F1990-1150

Förrättningen genomfördes 1990 och är ett rent fiskedelningsärende i Arvidsjaurs kommun

där skog- och jordbruksfastigheten Idträsk 1:2 erhöll ett fiskeservitut som belastade

fastigheten Baktsjaur 5:1. Servitutet gav den härskande fastigheten rättighet att fiska i sjön

Norravan inom fastigheten Baktsjaur 5:1:s vattenområde till en omfattning som motsvarar 30

% av den den belastande fastighetens fiskerätt. Baktsjaur 5:1 behöll efter regleringen

återstående 70 % av fiskerätten och den berörda fiskerätten gäller för vattenområdet inom

gränserna för fastigheten Baktsjaur 5:1. Fastighetbildningen ansågs ej medföra olägenhet av

betydelse för fiskevården på sådant sätt som avses i FBL 3:8.

Ärenden: 25-F1992-1177 , 25-F1993-307 och 25-F1993-331

I Närken Pajala kommun genomfördes tre stycken separata avstyckningsåtgärder från

skogsbruksfastigheten Närken 15:1. De överförda markområdena bestod av skogsmark.

Därutöver bildades det vid varje förrättning ett antal servitut och däribland servitut för fiske i

Kalixälven som angränsar de berörda områdena. Fiskeservituten var till förmån för

styckningslotterna och rättigheten gällde husbehovsfiske med en begränsning till 10 nät.

Totalt bildades det tre fiskeservitut från fastigheten Närken 1:15, en vid varje förättning. I

lantmäteriets beslut framgår det att servitut för husbehovsfiske får med tanke på

ortsförhållandena i glesbygden och fastighetbildningens syfte vara av sådan väsentlig

betydelse att det uppfyller FBL 7:1. Det framgår även att fiskeservitutet ej bidrar till något

men för fiskevården som avses i FBL 3:8.

Ärende: 25-F1992-27

Ärendet handlar om en fastighetsreglering i Piteå kommun där ett skogsmarksområde om 51

hektar överfördes från Pite kronopark 1:57 till fastigheten Gråträsk 3:3. Genom förrättningen

bildades även ett fiskeservitut där Gråträsk 3:3 fick rättighet att bedriva husbehovsfiske i

Pjeskersjön som tillhör Pite kronopark 1:57. I fastighetsbildningsbeslutet framgår det att även

om fastigheten inte ansågs bli varaktigt lämpad för sitt ändamål så beviljades

fastighetsbildningen med motiveringen att den ansågs utgöra ett steg i förbättring av

fastighetsindelningen. I beslutet finns dock ingen uppgift om att uppdelningen av fisket i

samband med bildandet av fiskeservitutet har hanterats enligt FBL 3:8. Länsstyrelsens

lantbruksenhet medhöll muntligen till fastighetsbildningen.
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4.5 Rättsfall

Inom avgränsningsområdet återfanns två stycken förrättningar som blivit överklagade till

högre instanser, samtliga inom Västerbottens län. Dessutom har två rättsfall utanför

avgränsningsområdet behandlats.

4.5.1 Göta HovR, Ö 2702-04, Skärvalla Värnamo, 2006-08-25.

Rättsfallet är från 2006 och berör fastigheterna Skärvalla 1:14 och 1:23 i Värnamo kommun.

Förättning medförde att 95 % av fiskerättsandelen i samfällt fiske i sjön Rusken tillhörande

fastigheten 1:14 reglerades över till 1:23. Dessförinnan hade 1:23 ingen fiskerätt och

regleringen medförde att antalet fastigheter med fiskerätt i Rusken ökade från 59 till 60.

Lantmäteriet prövade ärendet i enlighet med FBL 3:8 och beslutade att regleringen inte stred

mot paragrafen med motiveringen att 1:14:s kvarstående andel på 1,34 hektar var tillräckligt

stor för att på ett ändamålsenligt sätt kunna utnyttjas för fiske.

Länsstyrelsen var inte av samma uppfattning som lantmäteriet och hävdade att åtgärden stred

mot FBL 3:8 vilket medförde att lantmäteriets beslut överklagades. Länsstyrelsen ansåg att

fastigheternas rätt att fiska med nät och ryssja kunde belasta fisketrycket i Rusken så pass

mycket att tillkomsten av ytterligare en fiskerätt bidrog till att en olägenhet för fiskevården

uppstod. Länsstyrelsen konstaterade även att sjön Rusken tillhörde länets bättre fiskevatten.

I fastighetsdomstolen konstaterades det att lantmäteriets beslut skulle kvarstå. Sjön Rusken

tillhör ett fiskevårdsområde som säljer fiskekort till sportfiskare och enligt samråd med

fiskevårdsföreningen så skulle en uppdelning av fiskerätten inte påfresta fisketrycket i Rusken

nämnvärt. Uppdelningen skulle inte heller påverka bedrivandet av fiskevården i sjön.

Däremot skulle föreningen påverkas genom att ytterliggare en medlem tillkom, men med

avseende på 1:14:s marginella andel i föreningen skulle det inte medföra avsevärd olägenhet

för fiskbeståndet och fiskevården i sjön. Länsstyrelsens överklagande skulle därför lämnas

utan bifall.

Lantmäteriverket framförde yttrande till hovrätten där de konstaterade att en sådan marginell

ökning av fiskerättsägare som i detta fall från 59 till 60 inte borde medföra olägenheter för

fiskevården. Särskilt med tanke på att vid införandet av FBL så var fiskets betydelse för

fastigheter mer av en försörjningsfråga vilket har ändrats med samhällsutvecklingen.
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En annan aspekt som spelar in är att fiskevårdsföreningen tillåter allmänheten att köpa

fiskekort i vattnet varvid tillkomsten av ytterligare en fiskerätt inte borde medföra olägenheter

för fiskevården trots att fiskerätten medför fiske med fasta redskap. Tillkomsten av en

fiskerätt borde heller inte medföra problem med förvaltningen av fisket eftersom det endast

blir en ökning från 4 till 5 delägande fastigheter. Skärvalla 1:14 s andel av fisket i Rusken

skulle uppgå till 5 % av skiftlagets totala 29 %. Vilket är en väldigt liten andel, men

lantmäteriverket hävdade att det inte är ovanligt med så små andelar i samfälligheter och att

det inte skulle medföra olägenhet av betydelse för fiskevården.

Hovrätten ansåg att FBL 3:8 skulle prövas genom en bedömning ifall olägenheter för

fiskevården skulle uppstå både inom skifteslagen, men även i hela sjön Rusken. 2003

genomfördes en undersökning som visade på att fastighetsägarna i hela sjön Rusken fiskade

upp 8000 kg fisk det året medan fiskekortsinnehavarna under samma period fångade 13600 kg

fisk. Enligt hovrätten så kunde Rusken producera ca 6 kilo fisk per år och hektar och av

Ruskens totala areal på 3463 hektar ger det en årlig fiskproduktion på 20800 kg per år. Enligt

hovrätten var det med hänsyn till dessa siffror acceptabelt att tillföra ytterligare en fiskerätt i

Rusken. Bedömningen för skifteslaget grundar sig på en areal om 92 hektar och utifrån

samma fiskeproduktion på 6 kilo per år och hektar så uppgår årsproduktionen av fisk till ca

550 kg per år. Enligt hovrätten var det godtagbart för att tillåta en ökning från 4 till 5 delägare

inom skifteslaget.

Enligt hovrätten ansågs Skärvalla 1:14 s andel på 5 % i skifteslaget vara såpass liten att den

endast motsvarade en årlig produktion av 8 kg fisk vilket är mindre än 10 % av

genomsnittsfångst för en fastighet på ett år. Utifrån detta bedömde hovrätten att det var så

pass låg andel att det stred mot FBL 3:8 varvid lantmäteriets och fastighetsdomstolens utslag

skulle undanröjas och därmed ställa in förrättningen.
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4.5.2 Hovr V Sv,UÖ 5, Nussviken & Skärmnäs stora Värmland, 1983–02–10

Rättsfallet behandlar en fastighetsreglering i Värmlands län där 3 fastigheter (A,B,C) skulle

överföra mark till den fjärde fastigheten (D) enligt ett upprättat avtal. Förutom

marköverföringen så skulle andelar i samfällt fiske överföras mellan fastigheterna i samma

fastighetsbildningsåtgärd. Fastighet A och B skulle överföra en fjärdedel av deras andel i

samfällda fisket till fastighet D samtidigt som fastighet C skulle överföra sin andel i samfällda

fisket till fastigheterna A och B. Vid handläggningen av förättningen ansåg

förättningslantmätaren att överföringen av andelarna i det samfällda fisket stred mot FBL 3:8.

Förrättningen delades då upp i två separata åtgärder där marköverföringen godkändes och

genomfördes medan överföringen av andelar i samfällda fisket utreddes i en ny förrättning.

FBL ansåg precis som tidigare att förrättningen som gällde överföring av andelar i

fiskesamfälligheten inte kunde genomföras med hänvisning till FBL 3:8 1 st. Skälet grundar

sig på samråd med fiskenämnden som påpekade att en utökning av delägare i ett samfällt fiske

innebar en tillräckligt stor olägenhet för fiskevården att den inte kan tillåtas enligt FBL 3:8.

Förrättningen överklagades till fastighetsdomstolen och fastighetsägarna anförde vidare att

Fastighet D bildats genom sammanläggning och fastighetsreglering av åtta tidigare

fastigheter, vilket medfört att antalet fiskerätter totalt sett har minskat sedan dess. Dessutom

uttnyttjas inte fisket i det berörda fiskevattnet i den storleken att det skulle vara till men för

fiskevården. På begäran av tingsrätten så kommenterade länsstyrelsen de klagandes yrkande

och höll med om att en överföring av andelar i samfällt fiske till en ny fastighet skulle

innebära att en ny fiskerättighet bildades, Vid tidpunkten för förättningen bestod de två

fiskesamfälligheterna av 10 respektive 40 delägare, att ytterliggare en delägare tillkom

vardera fiskesamfälligheten skulle därför innebära en sådan obetydande ökning av fiskerätter,

att det inte kan anses medföra någon större olägenhet för fiskevården just i det enskilda fallet.

Vidare poängterade länsstyrelsen att det är viktigt att inte släppa efter och tillåta uppdelning

av fiskerätter , utan att det strävas efter att det  hålls en konsekvent linje så att fiskerätter inte

delas upp i varje enskilt fall.

Tingsrätten hänvisade till FBL 3:8 1st att fiske inte får uppdelas på sätt som medför olägenhet

för fiskevården. Dessutom är FBL 6:1 och 6:5 tillämpar i denna situation eftersom det handlar

om överföring av andelar i samfällighet vilket endast får ske om samfällighetens ändamål är
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av stadigvarande betydelse för den berörda fastigheten och att inte ändamålet kan tillgodoses

på ett annat fördelaktigare sätt. De två berörda fastigheterna har enligt skatteregistret

ändamålet jordbruksfastighet men utifrån byggnadsbestånd, ägoslagsfördelning och syn så

anser tingsrätten att fastigheterna egentligen borde klassas som skogsbruksfastighet

innehållande bostadshus. Med anledning av detta och fiskets karaktär anser tingsrätten inte att

överföringen av andelar i samfällt fiske bidrar till ändamål för stadigvarande betydelse för

fastigheterna, vilket är ett krav enligt FBL 6:1. Tingsrätten ansåg att fiskevårdande åtgärder

var en primär förutsättning för ett ändamålsenligt uttnyttjande av fisket i de berörda

fiskevattnen. Vidare konstateras det att fiskevårdande åtgärder i fiskesamfälligheter med

många delägare som i detta fall, förutsätter en samordnad förvaltning vilket lämpligast kan

lösas genom bildande av samfällighets- eller fiskevårdområdesförening. Tingsrätten ansåg

även att överföringen medförde en försämrad enhetlighet i sammansättningen av delägande

fastigheter i fiskesamfälligheterna vilket inte borde gynna förutsättningarna för fiskevården i

vattenområdena. Tingsrätten fann därför fastighetsregleringen olämplig ur

fastighetsindelningssynpunkt samt att den kunde medföra olägenhet för fiskevården.

Dessutom ansågs inte åtgärden bidra till nytta för själva fastigheten utan mer syftade till att

tillgodose fastighetsägarnas privata fiskeintressen. Fastighetsregleringen uppfyllde inte FBL

3:8 1 st och 6 :1.

Hovrätten lämnade besvären utan bifall.



52

4.5.3 Hovr Ö Norrl, UÖ 2091, Västansjö Nordmaling Västerbotten, 1979-10-11

UÖ 2091 handlar om en avstyckning på en fastighet i Nordmaling kommun i Västerbottens

län där styckningslotten skulle tilldelas 5 % av stamfastighetens andel i samfällt vatten och

fiske. Länsstyrelsen yrkade enligt FBL 4:25 att hovrätten undanröjer lantmäteriets beslut och

fastighetsdomstolens utslag om att tillåta fastighetsbildningsåtgärden. Länsstyrelsen påpekade

att det inte förekommit någon liknande åtgärd sedan lanseringen av FBL men att det i

framtiden skulle kunna innebära en väsentlig ökning av liknande avstyckningar. Sett ur ett

större perspektiv skulle det kunna leda till att fiskevården påverkas vilket strider mot FBL 3:8

1 st. Länsstyrelsen påpekade även att fiskevården i allt större utsträckning uppgår till ett

betydande allmänt intresse som avses i FBL 3:8. Anledningen till detta grundar sig på en

ökning av antalet personer som utövar fiske samt att fiskevården till stor del stöds av allmänna

medel. Vidare påpekar länsstyrelsen att en fastighet med fritidsändamål i likhet med övriga

fritidsfiskare bör erhålla sin fiskerätt genom köp av fiskekort. Fiskerätter som är bunden till en

fastighet innebär orättvisa med tanke på att fastigheter med stora familjer, kan utnyttja fisket i

högre grad än vad som är rimligt i proportion till andelen i det samfällda fisket.

 Hovrätten konstaterade att den avstyckade fastigheten bara kan tilläggas andel i det samfällda

vattnet och fisket om FBL 3:8 1st anses vara uppfyllt. Enligt lagtexten framgår det att fiske ej

får uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet för fiskevården.

Hovrätten hänvisar till förarbetena till FBL där det av utredningen framgår att en uppdelning

av fiske på för många delägare där varje andel är liten, medför olägenhet för fiskevården.

Hovrätten menade dock att i detta fall skulle fiskerätten inte splittras till ett överdrivet antal

andelar, varefter man konstaterade att åtgärden inte skulle innebära en olägenhet av någon

betydelse för fiskevården. Hovrätten styrde istället uppmärksamheten mot vilken typ av fiske

som bedrevs på orten och klargjorde att det främst rörde sig om fritidsfiske. Utifrån tidigare

utredningar framgår det att fiske bedrivs i så stor grad, att det anses som ett av våra mest

populära friluftsaktiviteter, vilket  kan leda till att antalet ansökningar om avstyckning för

fritidsändamål ökar markant i framtiden. Inget talade för att Västansjö i framtiden skulle

utgöra ett undantag. Hovrätten kom med anledning av detta fram till att lantmäteriets beslut

om att 5 % av stamfastighetens andel i det samfällda vatten och fisket, inte skall följa med till

den avstyckade fastigheten, eftersom åtgärden strider mot FBL 3:8.  Hovrätten fastslog därför

att avstyckningsåtgärden med medföljande fiskerätt inte är möjlig att genomföra, men
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påpekade dock att avstyckningen var genomförbar så länge fiskelotten inte tillades fiskerätten

i det samfällda fisket.

4.5.4 Hovr ÖNorrl, UÖ 2127, Bångnäs Vilhelmina Västerbottens län, 1994-07-17.

Rättsfallet berör en klyvning av fastigheten Bångnäs 1:8 som ligger i Västerbotten.

Fastigheten var under förrättningen samägd med totalt 180 delägare där vissa delägare ägde

en andel i stoleksordningen 1/345 600. Enligt ansökan begärdes en klyvning som skulle

resultera i tre lotter. Lotten A skulle nybildas till en exploateringsfastighet med ungefär 15

fritidshus, lotten B skulle bli ägnat för jord och skogbruks ändamål och lotten C för

fritidsändamål till en av delägarna. Det framgick även av ansökan att parallellt med

klyvningen så yrkade sökande på en fastighetsreglering där lotten B skulle överföras till

Bångnäs 1:6. Bångnäs 1:8 har andelar i samfälligheter och i Vilhelmina övre

sockenallmänning. Sockenallmäningen innebar att delägarna i anslutna fastigheter fick rätt att

fiska i allmäningens skog som uppgår till en areal på 248 000 hektar. Lotterna B och C

skapades för dem som yrkat på klyvningen och lotten C tillföll de övriga delägarna.

Lantmäteriet fördelade sedan klyvningsfastighetens andel i samfälligheten till lotten B, med

anledning av att den skulle utgöra en jord och skogsfastighet. Det bedömdes olämpligt av

lantmäteriet att övriga lotter också skulle få delaktighet i samfälligheten. Konsekvenserna av

detta medförde att en grupp delägare i lotten A motsatte sig lantmäteriets uppdelning och

yrkade att lotten A skulle erhålla minst 25 % av andelarna i samfälligheterna. De ansåg att det

inte fanns något värde i lotten A om tillgången till fiske genom andelar i samfälligheten inte

följde med lotten och överklagade lantmäteriets beslut. Fastighetsdomstolen avslog besvären.

Enligt hovrätten var det uppenbart att graderingsvärdet för lotten A skulle öka markant. På

motsvarande sätt skulle graderingsvärdet för lotten B minska, vilket i sammanhanget strider

mot FBL 11:4. Hovrätten finner också att åtgärden strider mot lämplighetsvillkoren i FBL 3:1

och skyddet för fiskevården i FBL 3:8 med avseende på att om en exploateringsfastighet ska

få andel i allmänningsskogens fiske uppstår en sådan uppdeling av fisket att det medför

olägenhet för fiskevården.
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5 Analys

I avsnittet analyseras, kommenteras och tolkas resultatet ifrån aktundersökningen, rättsfallen

samt enkät och intervjuundersökningen i syfte att besvara studiens frågeställningar. För att

ge en bild om regionala skillnader i tillämpningen så är analysen uppdelad länsvis.

5.1 Enkät och intervjuundersökning

5.1.1 Antal fiskedelningsärenden inom avgränsningsområdet

I undersökningen framkommer det att antalet fiskedelningsärenden i samband med klyvning,

avstyckning och fastighetsreglering, skiljer sig länsvis. Mellan kontoren inom länen förhåller

sig antalet fiskeärenden däremot relativt jämnt. När det gäller rena fiskedelningsärenden så är

det väldigt sällsynt förekommande inom hela avgränsningsområdet vilket bekräftas av

intervjurespondenterna.

I Västerbottens län kommer frågan om delning av fiske ofta på tal men sällan till prövning,

vilket medför ett lågt antal ärenden inom området. Utifrån intervjuerna så kan man fastställa

att tillämpningen av FBL 3:8 är väldigt strikt i Västerbottens län och att lantmäteriet är väldigt

konsekvent inriktade på att inte dela upp fiske förutom i vissa speciella situationer.

Inställningen är att de i många situationer avvisar ärendet med motiveringen att en uppdelning

av fiske är skadligt utan att ens pröva om uppdelningen medför specifika olägenheter och

därmed strider mot FBL 3:8.

När det gäller fiskedelningsärenden där FBL 3:8 är tillämpbar så är Jämtlands län onekligen

det län inom avgränsningsområdet där det är mest frekvent förekommande. Inom KLM

uppskattas antalet sökta fiskedelningsärenden varje år till ungefär 15-25 stycken och inom

SLM som verkar över en betydligt större areal uppskattades antalet fiskedelningsärenden till

10-20 ärenden per år. För Jämtlands län ger det totalt 25-45 ärenden varje år vilket är många i

förhållande till de andra länen inom undersökningsområdet.

I Norrbottens län konstateras det utifrån enkätundersökningen att det sammantaget handlar om

en handfull fiskeärenden varje år i Luleå och Haparanda. För Piteå-Älvdal finns ingen

uppskattad siffra men utifrån enkätundersökningen framkommer det att en del
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fiskedelningsärenden förekommer och då handlar det mest om uppdelning av andelar i

samfällt fiske. Det är överraskande att antalet fiskedelningsärenden i Norrbotten är så få med

tanke på att förutsättningarna i länet inte skiljer sig nämnvärt i jämförelse med exempelvis

Jämtlands län där antalet fiskedelningsärenden var betydligt fler.

5.1.2 Samråd med länsstyrelsen när FBL 3:8 är tillämpbar

När det gäller samråd med länsstyrelsen, vilket enligt handbok FBL kan vara en viktig del vid

bedömningen om det uppstår olägenhet för fiskevården, så tyder undersökningsresultatet från

enkät och intervjuundersökningen på att det för hela avgränsningsområdet är ovanligt med

samråd vid fiskedelningsfrågor. I Västerbottens län genomförs aldrig samråd med

länsstyrelsen när FBL 3:8 är tillämpbar, vilket stöds av intervjurespondenterna och

fiskevårdskonsulenten på länsstyrelsen. Detta speglas i respondenternas strikta och tydliga

uppfattning att fiske inte ska uppdelas, vilket leder till att det ytterst sällan förekommer

fiskedelningsärenden där FBL 3:8 kommer till prövning. I Norrbottens län angav endast ett

kontor att samråd förekommit när FBL 3:8 varit tillämpbar och det inträffade vid ett enda

tillfälle, vilket utifrån ett historiskt perspektiv är näst intill obefintligt. Detta kan

sammankopplas till det låga antalet fiskedelningsärenden inom länet, samt

intervjurespondentens teori om att fiskefrågan hamnar i skuggan av andra problem i ärendet.

Respondenten uppskattade att det är i knappt 5 % av ärendena som fiskefrågan är det

viktigaste problemet. Denna teori kan förklara lantmäteriets inställning till uppdelning av

fisket och att samrådet med länsstyrelsen så sällan genomförs. I Jämtlands län där

fiskedelningsfrågor är betydligt vanligare än i de andra undersökta länen så tyder inte

resultatet på att det för den delen är betydligt vanligare med samråd. Ett kontor inom

Jämtlands län angav dock att de lite frekventare samråder med länsstyrelsen och då främst vid

fiskedelning som uppstår vid avstyckning och fastighetsreglering. När det gäller

fiskedelningar i samband med klyvning så tycks det finnas en förbestämd inriktning att

samråd inte är nödvändigt, eftersom att nyttan av att en klyvning genomförs överväger

eventuella olägenheter på fiskevården. Detta bekräftas inte av intervjurespondenten från

samma område som hävdade att delning av fiske vid klyvning är just en sådan typ av åtgärd

då samråd sker med länsstyrelsen. Vid det andra kontoret i Jämtlands län sker inte samråd,

med anledning av att förättningslantmätaren besitter lång erfarenhet av fiskedelningsärenden

och med tiden lärt sig hur länsstyrelsen ser på skadlig uppdelning i ett speciellt vatten.
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Ovanstående visar på olika handläggning och  att det till viss del råder oklarhet för i vilka

situationer samråd bör genomföras. Sammanfattningsvis kan man för samtliga län konstatera

att samråd med länsstyrelsen inte utnyttjas till fullo och att antalet samråd som genomförs ej

ligger i paritet med antalet fiskedelningsärenden inom avgränsningsområdet.

Enkätundersökningen visade att fiskekompetensen inom kontoren är bristande varvid det

finns ett behov av att samråda med fiskekunniga på Länsstyrelsen för att bedöma om

fiskevården skadas i det enskilda fallet.

5.1.3 Samråd med fiskevårdområdesföreningar när FBL 3:8 är tillämpbar

När det gäller samråd med samfällighetsföreningar och fiskevårdsområdesföreningar som

enligt handbok FBL bör få möjlighet att avge sin åsikt när FBL 3:8 är tillämpbar, så tyder

resultatet på att lantmäterikontoren i Norrbotten och Västerbotten är dåliga på att ge

föreningarna möjlighet till samråd. Däremot i Jämtlands län finns indikationer som visar på

att det skulle kunna genomföras samråd vid tveksamma fall. Handbok FBL:s

rekommendationer uppfylls därför inte till fullo.

5.1.4 Betydelsen av fiskevattnets skyddsvärde vid bedömningen av FBL 3:8

I undersökningen framkom det skillnader mellan länen huruvida fiskevattnets skyddsvärde

påverkas i bedömningen av skadlig delning av fiske. I Västerbottens län hanteras samtliga

fiskevatten efter samma förutsättningar, vilket får till följd att det inte blir olika bedömningar

av skadlig delning av fisket beroende på vilket fiskevatten det handlar om.  Det hålls en tydlig

och konsekvent linje i alla ärenden vilket medför att både fina fiskevatten och sämre

skogsfiskevatten hanteras lika.  I Jämtlands län är ett fiskevattens skyddsvärde av desto större

betydelse och det blir olika bedömningar beroende på vilket fiskevatten som aktualiseras. Vid

ett lantmäterikontor finns en bedömningsmall som visar på att man är väldigt försiktig vid

uppdelning av vattenområden som är skyddsvärda och då kan samråd med länsstyrelsen vara

aktuellt. En intervjurespondent från ett annat kontor hävdade att ett värdefullt fiskevatten ska

behandlas mer omsorgsfullt vid en uppdelning och länsstyrelsens fiskeexpertis användas för

rådfrågning om ett fiskevattens värde. Det tyder på att det finns en genomtänkt strategi vid

bedömningen om ett fiskevatten är skyddsvärt. Inget av de tillfrågade lantmäterikontoren i

Norrbottens län ansåg att vissa fiskevatten är mer skyddsvärda än andra och de gör därmed
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inte olika bedömningar av skadlig delning av fiske beroende på vilket fiskevatten det handlar

om. Intervjurespondenten från Norrbottens län som arbetat en del med fiskefrågor under sitt

yrkesliv var av en annan uppfattning och ansåg att det är viktigt att ta hänsyn till värdefullare

fiskevatten som innehåller ädelfisk. Resultatet från Norrbottens län pekar därför på att det

råder skillnader inom länet angående bedömningen om ett fiskevattens skyddsvärde vid

prövningen av FBL 3:8.

5.1.5 Viktiga faktorer vid bedömningen om olägenheter för fiskevården uppstår.

FBL 3:8 1st 1m innehåller grundregeln att fiske ej får uppdelas genom fastighetsbildning på

sådant sätt som medför olägenhet av någon betydelse för fiskevården. Innebörden av

"Olägenhet av någon betydelse" är opreciserat och brett vilket medför olika tolkningar och

bedömningar beroende på lokala förutsättningar i området men även på lantmätarens tolkning

av begreppet. En majoritet av de tillfrågade respondenterna inom avgränsningsområdet anser

att de primära olägenheterna uppstår när det tillkommer fler fiskerättsägare i ett fiskevatten än

vad fiskevattnet klarar av, men även att förvaltningen av ett fiskevatten försvåras ju fler ägare

som tillkommer. I Västerbottens län är respondenterna tydliga med sin inställning, att

tillkomsten av fler fiskerättsägare innebär en olägenhet med avseende på samordning och

förvaltning av fisket. Utifrån den inställningen är man väldigt restriktiv till att uppdela

fiskerätter och fokuseringen tycks ligga mer på förvaltningen av fisket än på fiskevattnets

möjlighet att uppdelas med avseende på fiskebestånd, fiskevatten och andra faktorer. Utifrån

svaren i undersökningen för Norrbottens län så kan inget enhetligt svar tydas från

enkätrespondenterna och endast ett kontor anförde att en olägenhet uppstår när det blir fler

fiskerättsägare än vad fiskevattnet klarar av. Även intervjurespondenten var inne på samma

linje och hänvisade till att en olägenhet uppstår när fiskerätten uppdelas i sådan omfattning att

det inte går att praktiskt utöva. Dessutom ansåg intervjurespondenten att tillkomsten av fler

fiskerättsägare försvårade förvaltningen av fisket vilket påminner om det resonemang som

fördes av respondenterna i Västerbottens län. I Norrbottens län finns inga indikationer på mer

djupgående diskussioner kring faktorer som är avgörande för tillkomsten av olägenheter för

fiskevården. Samtidigt har det framkommit att det är ett lågt antal fiskedelningsärenden i

länet.

I Jämtlands län råder också en restriktiv syn på uppdelning av fiskerätter och utifrån resultatet

så bedömer lantmätarna där till skillnad från de andra länen fisketrycket som den avgörande
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faktorn vid bedömningen om det uppstår en olägenhet för fiskevården. En respondent

berättade ingående hur man tar fram siffror och gör en avkastningsberäkning för att försäkra

sig om att ett fiskevatten kan ta emot ytterliggare en fiskerätt utan att det påverkar övriga

fastigheters möjlighet till avkastning. Detta visar på att det finns strategier för att bedömma

om det uppstår olägenheter för fiskevården vid delning av fiske.

5.1.6 Antal fiskeservitut inom avgränsningsområdet

Enligt förarbetena till FBL så är det möjligt att bilda fiskeservitut vid en

fastighetsbildningsförättning. För samtliga län konstateras det att det är ytterst ovanligt med

fiskeservitut och att det nästintill aldrig bildas en sådan fiskerättighet. En orsak till att

fiskeservitut är ovanliga kan hänföras till att en stor andel av vattnet inom

avgränsningsområdet är samfällt vilket försvårar servitutsbildningen i enlighet med JB 7:9.

Detta leder till att fiskeservitut endast kan bildas i ett fåtal fiskevatten som är enskilt ägt.

I Västerbottens västra delar uppfattas fiskeservitut som en omöjlighet med anledning av att

det mesta av fisket är samfällt och att respondentens syn tycks vara att uppdelning av fiske

genom fiskeservitut direkt innebär en olägenhet för fiskevården oavsett vilken situation det

gäller. I de östra delarna framkom att en respondent bildat fiskeservitut för 15 år sedan och att

i de fallen ansågs godtagbart att upplåta denna rättighet till avstyckade fastigheter som

tidigare arrenderat fiske från staten. Detta visar på att det i vissa speciella situationer har

förekommit servitutsbildning för fiske. I Jämtlands län konstaterade en respondent att det i

princip varit stopp för bildandet av fiskeservitut, frånsett vid ett tillfälle under hans

anställningstid. Då respondenten bildade fiskeservitutet var det han själv som föreslog att

fastigheten skulle få ett servitut för fiske. I enlighet med respondentens teori så kan det låga

antalet fiskeservitut bero på att de sökande inte har vetskap om att det finns en möjlighet att

bilda en sådan rättighet.
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5.1.7 Ändamål för uppdelning av fiske

Utifrån undersökningen framkommer det att fiske inte uppdelas till fastigheter med

fritidsändamål. När det gäller bostadsfastigheter så är åsikterna lite mer splittrade, men

grundregeln är att vanliga bostadsfastigheter inte behöver fisket för att anses lämpliga. I

Västerbottens län är det konsekvent nej till uppdelning av fiske för bostadsfastigheter, särskilt

i de västra delarna krävs det att den avstyckade fastigheten ska ha ändamålet skog eller jord

för att erhålla fiskerätt. Även från kontor i Norrbottens län och Jämtlands län har det utifrån

undersökningen konstaterats att jord och skogsbruk är ett godtagbart ändamål för uppdelning

av fiskerätter. Av undersökningen har det också framkommit att fastighetens geografiska läge

och verksamhet påverkar vilka fastigheter som kan tänkas erhålla en fiskerätt. I Jämtlands län

ansåg en respondent att det inte borde vara omöjligt att tillförse en bostadsfastighet i glesbygd

fiskerätt med tanke på de liberala reglerna för bostadsfastigheter på landsbygden. Från de

östra delarna av Västerbotten är det möjligt att avstycka speciella kombinationsfastigheter för

bostad och näringsverksamhet i utpräglad glesbygd där invånarna ska livnära sig på jordbruk,

fiske , jakt eller turism. Där kan det tänkas vara angeläget att fastigheten ska ha rätt till fiske.

Två kontor i Jämtlands och Norrbottens län har antytt att fiskecamp är en sådan verksamhet

som bör ha tillgång till fiskerätt för bedrivande av fisketurism. Det ligger i samklang med

naturvårdsverket och fiskeriverkets rapport: förutsättningar för fisketurismens utveckling i

Sverige. Av den undersökningen framgår det att turismföretag som inte arrenderar fiske utan

är fiskerättsägare och på så sätt förfogar över sitt egna vatten har de bästa förutsättningarna att

tillskapa en attraktiv fiskeverksamhet.
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5.2 Aktstudier fiskeservitut

Av nio återfunna ärenden där en fiskerätt delats så har lantmäteriet tagit hänsyn till FBL 3:8 i
sex av dessa ärenden. Var tredje ärende saknar därmed en prövning mot FBL 3:8.
I de ärenden där lantmäteriet tagit hänsyn till FBL 3:8 så innehåller prövningen endast en
enkel redogörelse som inte förklarar beslutet på något mera djupgående sätt.

Tabell 4 visar vilka fiskedelningsärenden som prövades mot FBL 3:8

Län Kommun Aktnummer År Uppdelning av fiske genom: Hänsyn

till FBL

3:8

Jämtland Åre 23-UND-1337 1982 Fiskeservitut Ja

Jämtland Strömsund 23-ALA-873 1982 Fiskeservitut Nej

Jämtland Åre 2321-95/86 1995 Fiskeservitut

Delning av fiskerätt avstyckning

Delning av fiskerätt klyvning

Nej

Jämtland Strömsund 2313-96/26 1996 Ingen uppdelning av fiske Ja

Norrbotten Arvidsjaur 25-F1990-1150 1990 Fiskeservitut Ja

Norrbotten Pajala 25-F1992-1177 1992 Fiskeservitut Ja

Norrbotten Pajala 25-F1993-307 1993 Fiskeservitut Ja

Norrbotten Pajala 25-F1993-331 1993 Fiskeservitut Ja

Norrbotten Piteå 25-F1992-27 1992 Fiskeservitut Nej

5.2.1 Jämtlands län

I Jämtlands län återfanns bara ett ärende där förättningsbeslutet haft en notering som visar på

att åtgärden prövats mot FBL 3:8. I de två övriga ärendena saknas en prövning.  I en av

förättningarna bildades två fiskeservitut i samma förrättning som gällde andel i samfällt fiske.

Dessutom återfanns ett ärende som inte berörde fiskeservitut utan istället berörde en

fastighetsreglering av ett mark och vattenområde med bundet fiske mellan två fastigheter. Ett

bundet fiske ska enligt FBL 2:3 följa med vattenområdet vid en ändring av

fastighetsindelningen men kan med hjälp av FBL 3:8 undantas från detta. I förättningsbeslutet

framgår det att den bundna fiskerätten undantagits från förättningen och brutits ut från

vattenområdet med anledning av att inte uppdela fisket ännu mer, vilket resulterade i att ett

fristående fiske bildades. I förättningsbeslutet framgår det klart och tydligt att ärendet prövats
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mot FBL 3:8. Ärendet är ett exempel på tillämpning av andra stycket i FBL 3:8 där ett bundet

fiske bryts ut och blir fristående, som enligt enkätsvaren sällan tillämpas.

Av de undersökta akter där ett fiske delats utan prövning av FBL 3:8 utmärker sig

förrättningen där ett fiskeservitut bildades för rätt att nyttja en fiskedamm. Fiskedammen låg

placerad i nära anslutning till den härskande fastigheten och bestod av en vattenyta på ca 100

kvm. Eftersom servitutet gäller underhåll och nyttjande av fiskedammen så har den härskande

fastigheten fått rätt till fiske i dammen. I FBL 3:8 finns inget begränsande undantag för ett

vattenområdes minsta areal vilket betyder att även små dammar som i detta fall ska beaktas

och prövas enligt reglerna i FBL 3:8. Konsekvenserna av att dela upp en fiskrätt i ett litet

vattenområde borde särskilt ha beaktas med anledning av fiskebeståndets begränsningar.

5.2.2 Norrbottens län

I Norrbottens län återfanns fem ärenden där fiskeservitut bildats och i fyra av dessa återfanns

en notering i fastighetsbildningsbeslutet om att förättningen prövats mot FBL 3:8. I tre

förrättningar bildades servitut som belastade samma fastighet och som genomfördes av

samma förrättningslantmätare. En intressant aspekt i förrättningsbeslutet är att

förättningslantmätaren tagit hänsyn till ortsförhållanden i glesbygd vid avgörandet om

servitutets väsentlighet. Detta ger vid handen att det kan finnas ett godtagbart skäl vid

bedömning utifall ett fiskeservitut kan bildas, om servitutet gäller utpräglad landsbygd. Detta

understryks av en intervjurespondent som ansåg att det råder en strikt syn på uppdelning av

fiske och det sker undantagsvis endast i utpräglad glesbygd och på speciella fastigheter.

Uitifrån aktundersökningen återfanns ett rent fiskedelningsärende där fiskeservitut bildades.

Utifrån svaren från flera respondenter i enkät och intervjuundersökningen kan rena

fiskedelningsärenden anses vara en synnerligen sällsynt förteelse och främmande för många

lantmätare. Detta gäller inte bara i Norrbottens län utan i hela avgränsningsområdet där det

utifrån resultatet framgår att antalet rena fiskedelningsärrenden nästintill är obefintligt. Det

rena fiskedelningsärendet berörde ett fiskeservitut till förmån för en jordbruksfastighet som

enligt flera intervjurespondenter anses vara en fastighetstyp som har särskild nytta av fiske i

sin verksamhet. Det enda fiskeservitutet som skapades i Norrbottens län, där ingen prövning

av FBL 3:8 genomfördes, bildades i samband med överföring av 51 hektar skog. I

förrättningsbeslutet framkommer det endast att servitutet är av väsentlig betydelse på sådant

sätt som avses i FBL 7:1. Eftersom det handlar om en uppdelning av fiske så ska FBL 3:8

även beaktas i detta fall och trots att länsstyrelsen muntligt yttrat sig så finns ingen notering i

fastighetbildningsbeslutet att uppdelningen påverkar fiskevården.
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5.3 Rättsfall

I undersökningen framgår det att inget av de undersökta rättsfallen har överklagats till högsta

domstolen. Samtliga rättsfall har hovrätten som högsta instans. Inom avgränsningsområdet

representeras två av rättsfallen från Västerbotten. De undersökta rättsfallen är alla unika i sig

men har som gemensam nämnare att fiske delats och FBL 3:8 har haft en betydande roll vid

bedömningen. I en jämförelse mellan rättsfallen och enkät- och intervjuundersökningen så

framkommer likheter i tillämpning av FBL 3:8, vilket visar på att rättsfallens förankrade hos

vissa lantmätare.

I Skärvallafallet från 2006 användes en detaljerad beräkningsmodell av fiskeproduktionen

inom det berörda vattenområdet. Beräkningarna genomfördes i syfte att se om fisket kunde

delas i sjön Rusken. Inget av de övriga rättsfallen visar på att domstolen genomfört en lika

noggrann undersökning av fiskevattnet för att avgöra om någon olägenhet uppstår för

fiskevården. Lantmäteriet grundade sitt beslut på en enkel bedömning utan vidare djupgående

undersökning av fiskeförhållandet i sjön. Detta visar på att lantmäteriets enkla bedömningar

kan få andra utfall i överliggande domstolar som använder sig av betydligt mer djupgående

utredningar. En respondent i intervjuundersökningen hänvisade till metoden i Skärvallafallet

för att bedöma om någon olägenhet uppstår vid en delning av fiske.

I Nussvikenfallet har hovrätten ansett att förvaltningen av ett fiskevatten ska ske i form av

fiskevårdsområden för att bibehålla bästa tänkbara fiskevård. I Nussvikenfallet fanns ingen

ordnad förvaltning av fisket och då tilläts inte heller en uppdelning av fisket. Motiveringen

var att en uppdelning av fisket i ett område där det inte finns en ordnad förvalting så förbättras

knappast fiskevården. Utifrån detta kan man tolka att en ordnad förvaltning är av stor

betydelse vid bedömningen om olägenheter för fiskevården. Liknande resonemang har

framkommit i intervjuundersökningen där några respondenter ansett att en uppdelning av

fiske är lättare att motivera om det finns en ordnad förvaltning av det berörda vattenområdet.

I Västansjöfallet avslog hovrätten en uppdelning av fiske med anledning av att om

fastighetsbildningen beviljades så skulle det i framtiden innebära en ökning av antalet

avstyckningar av fritidsfastigheter där fisket följde med. Rättsfallet har haft  stor betydelse i

bedömningen av liknande scenarier och respondenterna i intervjuundersökningen bekräftar att
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fritidsfastigheter inte tilldelas fiskerätt, vilket säkerligen har sin grund i

utfallet av detta rättsfall.

Bångnäsfallet visar hur komplicerat ägarförhållandet i en fastighet kan vara. Eftersom alla

delägare i Bångnäs 1:8 hade fiskerätt så fanns det ett stort antal fiskerätter kopplade till

fastigheten. Hovrätten ansåg att tillkomsten av ytterliggare 15 nya fiskerätter till

fritidsfastigheter strider mot FBL 3:8 vilket var ett väntat utfall med hänsyn till det tidigare

Västansjöfallet där fritidsfastigheter inte ansågs i behov av fiske. Fiskerätten fördelades till

fastigheten för jordbruksändamål vilket är ett ändamål som även respondenterna i

undersökningen anser är den fastighetsform som har mest nytta av fisket.
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6 Slutsatser

I detta avsnitt redovisas de slutsatser som framkommit under studien.

Lantmäteriet beaktar inte FBL 3:8 i alla fiskedelningsärenden. Aktundersökningen visade att

vart tredje ärende saknar en prövning mot FBL 3:8. I de ärenden där FBL 3:8 prövades så

redovisas ingen djupgående bedömning om hur fiskevården påverkas i det enskilda fallet.

Fiskdelningsärenden förekommer hos samtliga tillfrågade lantmäterikontor, men antalet

ärenden skiljer sig markant mellan länen. Flest ärenden finns i Jämtlands län medan det i

Norrbotten och Västerbottens län endast aktualiseras några fåtal ärenden varje år. När det

gäller fiskeservitut så har det i ett historiskt perspektiv bildats en handfull i både Norrbotten

och Jämtlands län sedan införandet av FBL. I Västerbottens län har inget fiskeservitut bildats.

Samtliga län inom avgränsningsområdet har i enlighet med FBL 3:8 grundinställningen att

fiske inte ska delas. I Västerbottens län är inställningen mest restriktiv och där råder det

absolut stopp på att dela fiske med hänvisning till FBL 3:8 och rättsfallen från området. I

Norrbotten och Jämtlands län är inställningen till FBL 3:8 också restriktiv men det finns

möjligheter och situationer som tillåter att dela fiske. Begreppet olägenhet för fiskevården

tolkas som en konsekvens av att för många fastigheter får fiskerätt och därmed tömmer ett

vattenområde på fisk. En annan tolkning är att uppdelningen medför för stort antal delägare,

vilket leder till problem med att enas om hur fisket ska bedrivas.

När det gäller tillämpningen av FBL 3:8 vid ett fiskedelningsärende tyder det på att

lantmäteriet nästan aldrig samråder med fiskeexperter på länsstyrelsen eller med

fiskevårdsområdesföreningar i ett fiskedelningsärende, trots att det inte finns någon

fiskekompetens inom kontoret. Endast ett kontor svarade att samråd genomförs i dessa

frågor. Undersökningen visar på att det finns skillnader mellan länen i beaktandet av

skyddsvärdet i ett fiskevatten vid tillämpningen av FBL 3:8. I Norrbottens län tas sällan

hänsyn till detta, medan det i Jämtlands län är en viktig parameter. Tillvägagångssättet för att

bedöma om det uppstår olägenheter för fiskevården skiljer sig därför genom att vissa

lantmätare grundar sitt beslut utifrån en djupare prövning.
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Fastighetens ändamål kan vara avgörande vid delning av fiske. I hela avgränsningsområdet

råder en likartad inställning att fritidsfastigheter inte är av sådant ändamål som anses behöva

fiske. Det råder delade meningar om att dela upp fiske till bostadsfastigheter och vissa

lantmätare anser att det inte är acceptabelt. Några lantmätare ser frågan utifrån ett annat

perspektiv och att det borde vara godtagbart att dela fiske vid en fastighetsbildningsåtgärd om

fastigheten är belägen i glesbygd. Handlar det om större kombinationsfastigheter som

dessutom bedriver fiskerelaterad verksamhet så anses det ännu mer godtagbart.

Rättsfallsundersökningen visade att det finns fiskedelningsärenden inom avgränsningsområdet

som blivit överklagade till hovrätten. Rättsfallen har haft inverkan på lantmätarna eftersom

utslagen i många fall ligger i samklang med lantmätarnas tillämpning av FBL 3:8.

Avslutningsvis så kan det konstateras att tolkningen och tillämpningen av FBL 3:8 skiljer sig

mellan länen i avgränsningsområdet, men även mellan kontoren och varje enskild lantmätare.

Samtidigt får man beakta att det finns faktorer i form av geografiska skillnader,

förrättningslantmätarens erfarenhet och ärendets förutsättningar som påverkar det enskilda

fallet vilket leder till att varje fastighetsbildningsärende är unikt.
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8. Bilaga Enkätundersökningsblankett

Examensarbete – Delning av fiske vid lantmäteriförrättningar

Jag heter Olof Bergstedt och studerar civilingenjör med inriktning mot lantmäteri på LTU och
för tillfället skriver jag på mitt examensarbete som är den avslutande delen av min utbildning.

Syftet med examensarbetet är att utreda hur skyddet för skadlig delning av fiske i FBL 3:8
tillämpas av lantmäterimyndigheten. Avgränsningsområdet i studien är Norrbotten,
Västerbotten och Jämtlands län. Denna enkät syftar till att undersöka hur paragrafen tillämpas
i praktiken och är en viktig del av examensarbetets datainsamling.

3 Kap 8§ Fastighetsbildningslagen

"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?

(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?
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(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?

.

(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 bildas på ert kontor per år?

(13)För vilka situationer och för vilket fiskeändamål, bildar ni 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).

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

Tack för er medverkan

// Olof Bergstedt


