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SAMMANFATTNING 

I dag finns det många hot mot den vilda laxens överlevnad. Framförallt finns det tre stora hot 

mot arten: överfiske, föroreningar och miljöpåverkan (utbyggda älvar med kraftverk). Denna 

uppsats riktar sig främst mot hotet överfiske. Mellan 1970-talet och 1990-talet startade ett 

storskaligt fiske med nät och krok i Östersjön och den vilda laxen minskade betydligt i antal 

och arten blev hotad. Detta har påverkat både sortfiskare och yrkesfiskare och många 

entreprenörer har till exempel fått avsluta sin verksamhet och dessutom minskar turismen. 

Under 1990-talet skedde en rad regleringar av laxfisket med syfte att säkra den vilda laxens 

överlevnad. År 1993 blev bland annat blev fiske efter vild lax förbjudet innanför den inre 

restriktionsgränsen i fredningsområdet för Kalix älv. Utanför den inre restriktionsgränsen kan 

länsstyrelsen medge tillstånd till yrkesfiskare. Fasta fiskeredskap förbjöds i älven. Målet är att 

säkra vildlaxens fortbestånd och få till stånd ett långsiktigt hållbart nyttjande av laxen som 

resurs. 

 

Den rådande fiskepolicyn, dvs. reglerna som styr fisket, i Kalix älv påverkar både 

yrkesfiskare och sportfiskare som den ser ut i dag. Dessa två grupper kan dock eventuellt 

uppfatta policyn på olika sätt. Den kan antas missgynna eller gynna någon av grupperna på 

bekostnad av den andre. Syftet med denna uppsats blir därför att undersöka om reglerna som 

styr fisket i Kalix älv, dvs. fiskepolicyn, uppfattas som legitim av både sportfiskare och 

yrkesfiskare. Den teori som använts i denna uppsats är David Beethams legitimitetsteori. Han 

behandlar tre dimensioner som måste vara uppfyllda innan man kan kalla något för legitimt. 

Den första dimensionen säger att makten ska rätta sig efter etablerade regler. Fiskeriverket 

innehar makten i detta fall. I den andra dimensionen sägs det att reglerna kan rättfärdigas 

genom de värderingar som delas av både de dominerande och de underordnade. För att ta reda 

på berörda parters värderingar har ett antal intervjuer genomförts. Den tredje nivån gör 

gällande att samtycke måste uttryckas offentligt. 

 

Den första nivån för legitimitet kan sägas vara uppfylld eftersom Fiskeriverket utövar sin 

makt i enlighet med uppsatta regler. Däremot uppfylls inte den andra och tredje dimensionen 

helt och hållet. Några av slutsatserna blir därför att ett antal av Fiskeriverkets regler inte kan 

ses som fullt legitima. Fiskeriverkets maktutövning kan därför inte ses som fullt legitim enligt 

Beethams legitimitetsdefinition.  
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1. INLEDNING OCH METODDISKUSSION 

1.1 Bakgrundshistoria och problem 

I dag finns det många hot mot den vilda laxens överlevnad. Framförallt finns det tre stora hot 

mot arten: överfiske, föroreningar och miljöpåverkan (utbyggda älvar med kraftverk). Denna 

uppsats kommer främst att rikta sig mot överfiske, dels p.g.a. att åsikterna rörande ett 

eventuellt överfiske är många och debatten har tagit en relativt stor plats i media. Det är också 

det hotet som politiker relativt lätt kan påverka genom enkla beslut. De övriga två hoten tar 

längre tid att påverka. Under 1800-talet och 150 år framåt tog timmerflottningen i älvarna fart. 

Då skedde också de största förändringarna av vattendragen i norra Sverige. Rensningar som 

utfördes i vattendrag för att underlätta för timmerflottningen medförde omfattande skador på 

vattendragens biologiska förutsättningar. Flottningen krävde släta bottnar utan uppstickande 

stenar. Laxens lekplatser är just i forsar med uppstickande stenar och ojämn botten. Forsande 

partier med värdefulla lekplatser rensades bort i stor omfattning. Laxen blev mycket lidande 

av denna forsrensning. Kalix kommun arbetar i dag med att återställa vattendragen till deras 

ursprungliga utseende.1  

 

Samtidigt som laxen förlorade sina lek och uppväxtområden så började även ett storskaligt 

fiske med nät och krok i Östersjön att komma igång. Under 1940-talet pågick ett intensivt 

fiske efter lax i östra Norrbotten. Mellan 1970 och 1990 minskade andelen smolt (laxungar) 

till under 10 % av det ursprungliga bestånden som fanns under 1950-talet. Detta på grund av 

det allt intensivare fisket efter lax. Miljödomstolen beslutade då om utsättning av odlad smolt 

och detta uppgick då till 90 %. De stora utsättningarna av smolt innebar ett fortsatt intensivt 

havsfiske och det ledde till en utfiskning av de vilda laxbestånden som följd eftersom 

yrkesfiskare inte skiljde på dessa arter2. De vilda laxpopulationerna hotas nu av det höga 

fisketrycket på blandbestånd (vild och odlad lax) som sker i Östersjön. För att separera fisken 

används olika metoder. Åren 1996-1997 skedde en något bättre uppgång av vildlax i 

norrlandsälvarna tack vare att den finska fiskerimyndigheten förordade ett betydligt minskat 

kustfiske på finsk sida3.   

 

Tillgången av lax var under lång tid en viktig faktor för överlevnad och välstånd i Norrbotten. 

I dag har fiskens betydelse som matvara minskat. Även om laxens ekonomiska betydelse har 

                                                 
1 Internet 3, Kalix kommun 
2 Ursprungliga laxar som är födda i älvarna och ej odlade 
3 Lundgren, 2004, s. 6-7 
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förändrats finns fisket kvar som en viktig del av identiteten och som fritidssysselsättning för 

många norrlänningar. Laxen kan även ha ett stort socialt värde för gemenskapen i vissa byar. 

Allt fler hävdar också att fisken som resurs åter kan få en stor ekonomisk betydelse, eftersom 

Kalix älv skulle kunna producera mer än den gör i dag. En effektiv förvaltning av laxen skulle 

kunna generera en ökad turism och det i sin tur skulle leda till fler arbetstillfällen i Norrbotten. 

Det minskade laxbeståndet påverkar många aktörer. Åtskilliga entreprenörer har till exempel 

fått avsluta sin verksamhet och dessutom minskar turismen. Ett flertal svenska och utländska 

turister bojkottar Kalixälven eftersom de motsätter sig yrkesfiskarnas metoder som minskar 

laxfisket. Det leder till minskad försäljning av fiskekort och uteblivna intäkter.4  

 

Länsstyrelsen anser att allt laxfiske ska vara förbjudet i älvmynningen, men med dispenser till 

licensierade yrkesfiskare i yttre fredningsområdet. Ändå fortsätter Fiskeriverket att besluta om 

fortsatt nätfiske efter fettfeneklippt lax (odlad lax) i älvmynningen. Samtidigt bedömer 

fiskeriverket att det rör sig om ca 20 procent av all lax som är odlad i Kalix älvmynning. Det 

skulle innebära att åtta av tio laxar som fastnar i nät är vild lax. Men fiskeriverket menar att 

dessa inte skadas. Ändå visar studier på att vild lax som släpps tillbaka ofta är skadad och inte 

klarar ett fortsatt liv.5 Länsstyrelsen och Fiskeriverket har skilda åsikter och hamnar i konflikt 

med varandra, trots att båda två är statliga verk som borde verka för gemensamma mål, vilket 

kan vara anmärkningsvärt.   

 

I Kalix älvmynning fiskar yrkesfiskarna med fällor och nät. Längre ner i Östersjön fiskar de 

med så kallat drivgarn som är flera kilometer långt. Gemensamt för alla tre metoderna är att 

fisket drabbar blandade bestånd av odlad och vild Östersjölax. Av de tre metoderna är det 

drivgarnsfisket som väcker väldigt stora protester bland fiskare.6 EU har förbjudit en 

användning av drivgarn som är längre än 2,5 km. Ett temporärt undantag finns dock för 

Östersjön, där drivgarn upp mot 21 kilometer tillåts, förutsatt att det inte utgör något hot mot 

djurarter. EU-kommissionen har nu föreslagit en begränsning av nätlängden till 2,5 kilometer 

per fiskebåt fram till 2007 då drivgarnsfisket helt ska förbjudas i Östersjön7. Under 2002 

studerade Kalix älvs ekonomiska förening videofilmer tagna i laxtrappan i Jockfall. Dessa 

visade att ca 30 procent av laxen var skadad, förmodligen beroende på att de suttit fast i nät 

                                                 
4 Internet 5, Kalix älvs hemsida 
5 Internet 7, Artikel från NSD 
6 Internet 6, projekt från Mälardalens högskola 
7 Internet 9, Svenska naturskyddsföreningen 
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eller fällor. Vild lax fångad i laxfällor ska kunna återutsättas försiktigt, förutsatt att odlad lax 

märks så att vildlax kan kännas igen.8

 

I slutet av 1980-talet påbörjades ett arbete med målsättning att utveckla turismen i Kalix 

älvdal och då speciellt sportfisketurismen med laxen som huvudresurs. Kalix kommuns mål är 

att allt rinnande vatten inom kommunen ska återställas. Detta för att ge kommunens 

medborgare och gästande sportfiskare en så ursprunglig miljö som möjligt att vistas och fiska 

i9. Sedan början av 1990-talet har det både internationellt och nationellt införts många 

restriktioner och regleringar för att främja tillväxten av den hotade naturlaxen. Allt från 

regleringar i södra Östersjön till begränsningar av sportfisket har behandlats. Under denna 

period har Kalix älv ekonomiska förening deltagit i debatten och årligen betonat till 

Fiskeriverket nödvändigheten att man ser långsiktigt på problematiken och inte låter enstaka 

”goda” år medföra lättnader i restriktionerna. 

 

Under 1990-talet skedde en rad regleringar av laxfisket med syfte att säkra den vilda laxens 

överlevnad. År 1993 blev bland annat fiske efter vild lax förbjudet innanför den inre 

restriktionsgränsen i fredningsområdet för Kalix älv. Utanför den inre restriktionsgränsen kan 

länsstyrelsen medge tillstånd till yrkesfiskare. Fasta fiskeredskap förbjöds i älven. Vidare blev 

det bara tillåtet för yrkesfiskare att fiska under vissa perioder av året, tidigare kunde de fiska 

fritt under hela året. Målet är att säkra vildlaxens fortbestånd och få till stånd ett långsiktigt 

hållbart nyttjande av laxen som resurs.10

 

Laxfisket i Kalixälvens fredningsområde begränsades under mitten och slutet på 90-talet till 

ett tiotal yrkesfiskare som totalt fick fiska med 28 fällor. Detta var en form av reglering som 

verkade fungera genom att den tillät laxstammen att tillväxa samtidigt som det lokala 

yrkesfisket kunde fortsätta. För ett par år sedan infördes emellertid tillstånd att fiska 

fettfenklippt lax (odlad) i Kalixälvens mynningsområde även för icke-yrkesfiskare. Det kan 

tyckas som ett märkligt beslut då Kalix älv är en ren naturlaxälv där ingen utsättning av lax 

har skett eller får ske. Inför 2002 genomfördes ytterligare en lättnad av reglerna i 

fredningsområdet och detta kan ha stor betydelse för den fortsatta förvaltningen av 

Kalixälvens lax. Regeländringen innebar att det från och med den 25 juni 2002 i stort sett är 

                                                 
8 Internet 6, projekt från Mälardalens högskola 
9 Internet 3, Kalix kommun 
10 Laxfiske i Norrbotten, 2003 
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fritt fram för alla som äger fiskerätt inom fredningsområdet att fiska vild lax och öring med 

fällor och nät. 

 

1.2 Syfte 

Under 1990-talet tillkom en rad restriktioner för fiskare, både yrkesfiskare och sportfiskare. 

Åsikterna om dessa regler kan se olika ut och frågan är om dessa regler har samtycke från 

samtliga fiskare, d.v.s. att de godtar dessa regler och väljer att följa dessa. Den rådande 

fiskepolicyn, dvs. reglerna som styr fisket, i Kalix älv påverkar både yrkesfiskare och 

sportfiskare. Dessa två grupper kan dock eventuellt uppfatta policyn på olika sätt. Den kan 

antas missgynna eller gynna någon av grupperna på bekostnad av den andre. Syftet med 

denna uppsats blir därför att undersöka om reglerna som styr fisket i Kalix älv, dvs. 

fiskepolicyn, uppfattas som legitim av både sportfiskare och yrkesfiskare. Teorikapitlet 

(kapitel två) i denna uppsats leder fram till relevanta frågeställningar. Dessa finns därför 

längst bak i kapitlet två. 

 

1.3 Metod och material 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om fiskepolicyn uppfattas som legitim av fiskare. En 

teoretiker som behandlar begreppet legitimitet grundläggande är stasvetaren och sociologen 

David Beetham. Därför har hans bok ”The legitimation of power” valts och legat till grund för 

denna uppsats. I detta sammanhang innebär legitimitet i stort att ett maktbruk är rättmätigt. 

Maktutövning är därför ett centralt begrepp och det var viktigt att börja uppsatsarbetet med att 

definiera makt och vilka som innehar makten i detta fall, d.v.s. de dominerande. Vidare 

fortsätter undersökningen med att utreda om makten utövas i enlighet med uppsatta lagar och 

regler. 

 

Först och främst var det viktigt att definiera vilka lagar och regler som styr fisket i Kalix älv 

eftersom syftet är att undersöka om rådande fiskepolicy har legitimitet. Fiskeriverket är den 

institution som beslutar om de grundläggande reglerna och kontrollerar att lagar följs. De 

innehar därför en form av makt. Även föreningarna med koppling till älven innehar en viss 

form av makt eftersom de har rätt att besluta om en del regler utöver de grundläggande 

reglerna. Nästa steg att undersöka, var om dessa regler som Fiskeriverket beslutar om 

stämmer överens med fiskares värderingar. Det gjordes med hjälp av några intervjuer för att 

få en inblick i fiskares åsikter och värderingar. Redan innan intervjuerna genomfördes hade 

jag en bild av hur fiskare uppfattar de rådande reglerna. Dessa tankar bekräftades med hjälp 
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av intervjuerna. Valet av intervjuobjekt gjordes med så stor spridning som möjligt. Det var 

även viktigt att de föreningar som valdes hade ett förhållande till laxfiske. Därför valdes att 

intervjua kontaktpersonerna för de föreningar som ansvarar över de två populäraste 

laxfiskeplatserna i Kalix kommun, Bondeborg skifteslag samfällighetsförening och Kamlunge 

samfällighetsförening. En av intervjuerna genomfördes med hjälp av bandspelare och tre med 

hjälp av telefonen. Tiden för de olika intervjuerna har varierat, allt från en timme till 15 

minuter. Intervjufrågorna följdes inte alltid till punkt och pricka utan samtalen ledde ofta in på 

nya frågor. Nästa steg var att undersöka om samtycke eller icke samtycke uttryckts genom 

offentliga handlingar. Genom att bland annat studera brev och överklaganden som skett mot 

beslut så speglas fiskares egentliga åsikter som de faktiskt uttrycker ett missnöje mot genom 

handlingar. Empirin har delats upp på så sätt att varje kapitel följer de olika 

legitimitetsnivåerna som presenteras i teoridelen.  

 

När teorin har skrivits har Beethams bok ”The legitimation of power” främst använts. Jag 

ansåg att Beethams teori behandlade legitimitet på bästa sätt och berörde alla aspekter av den. 

Till empiridelen har jag främst använt mig av Internetsidor eftersom ämnet är ett relativt nytt 

problem som uppmärksammats under senare tid. Jag ville införskaffa så nya fakta och åsikter 

som möjligt. Jag har därför gjort bedömningar vilka sidor som anses som tillförlitliga, 

eftersom de är allmänt kända och har ett intresse av att uppfattas som seriösa, och använt mig 

av dessa när statistik inhämtats. Sidor som använts mycket är Fiskeriverket, Kalix kommuns 

hemsida, Kalix älvs ekonomiska förenings hemsida och Kalix älvs hemsida. När fiskares 

värderingar skulle inhämtas är det svårt att bara förlita sig på Internetsidor. Därför 

genomfördes ett antal intervjuer av personer som representerar en förening och dessa har även 

god insikt i övriga medlemmars åsikter. En intervju med fiskerikonsulenten Glenn Douglas i 

Kalix genomfördes också. Han är även turismsamordnare för Kalix kommun och kommunens 

kontakt med yrkesfiskare. Han anser sig ha god kunskap om de olika åsikterna som råder 

rörande laxfisket eftersom han driver projekt med många olika intressen i trakten. Han är även 

ordförande i en samrådsgrupp för fiskefrågor. Gruppen innehåller alla intressegrupper inom 

hela länet.    

 
1.4 Källkritik 

Mycket av materialet är i någon mån subjektiv rörande laxfisket i Kalix älv. Internetkällorna i 

uppsatsen är många och Internetkällors reliabilitet kan ibland ifrågasättas. Därför har 

Internetsidorna valts med omsorg i försök att hålla mig till sidor som är allmänt kända och 
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som jag anser tillförlitliga eftersom de har ett intresse av att framstå som seriösa. Jag antar 

därför att de har en objektiv syn. De fakta och siffror som tagits från Internetsidor ska kunna 

betraktas som tillförlitliga. Det material som framkommit av intervjuerna kan ifrågasättas, 

eftersom intervjuerna endast skildrar subjektiva sanningar för dem som har intervjuats. 

Eftersom fiskarnas värderingar ska undersökas i denna uppsats behövs deras subjektiva 

sanningar för att besvara uppsatsen syfte. Eftersom endast ett fåtal fiskare intervjuats kan 

deras sanning se annorlunda ut än andra fiskares sanningar. Materialet i denna uppsats 

behöver därför inte vara den enda och rätta bilden av fiskares situation som den ser ut i dag.  

 

Det är även svårt att undersöka hur mycket lax som fångas i älven av sportfiskare, eftersom de 

laxar som redovisas är på frivillig basis.    

 

1.5 Avgränsningar 

Det finns många slags yrkesfiskare utanför kusten. Därför har jag valt att begränsa mig till 

laxfiskare, som är en viktig del av Norrbottens ”identitet”. Jag har även valt att begränsa mig 

till en tidsperiod, som är från början av 90-talet fram till i dag. Anledningen till att jag valde 

90-talet är att år 1993 tillkom den nyare fiskelagen och även en rad restriktioner genomfördes 

under 90-talet till förmån för att bevara den vilda laxen. Jag har även valt att begränsa mig till 

Kalix älv eftersom situationen kan se annorlunda ut mellan olika älvar i Norrbotten. Eftersom 

älven är lång med många föreningar och grupper längs älven har jag valt att koncentrera mig 

på Kalix kommun när jag bland annat valt personer att intervjua.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens kapitel ett börjar med att förklara bakgrund och problem och efterföljs av syfte, 

metod och material, källkritik och disposition. Kapitel två är uppsatsens teoridel där olika 

begrepp som legitimitet, policy och makt utreds. Beethams teori ligger till grund för 

legitimitetsdiskussionen medan Robert Dahl benar ut begreppet makt och vilka som innehar 

makten. Vidare presenteras tre nivåer av legitimitet som Beetham framställt. Dessa tre nivåer, 

eller dimensioner, ligger sedan till grund för hela uppsatsen. Empiridelen, kapitel tre, börjar 

med en kort bakgrund för att förstå laxfiskets betydelse och den tar även upp fakta som rör 

laxfisket med bland annat sportfiskestatistik. Följande kapitel fyra undersöker om makten 

utövas i enlighet med de lagar och regler som råder. Kapitlet tar även upp hur Fiskeriverket 

bedriver fiskerikontroll. Kapitlet fem behandlar fiskarnas värderingar. Där finns främst de 

intervjuer som genomförts med fiskare. Kapitel sex visar om det finns samtycke eller 
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missnöje mot de regler som råder i älven. För att de rådande reglerna inte ska vara fullt 

legitima måste det finnas någon form av missnöje som är uttryckt offentligt av fiskare. Till 

sist följer analys och slutsatser av det insamlade materialet i empiridelen och syftet kan 

besvaras.     
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2. LEGITIMITET 

Att en person, en grupp av personer eller en organisation har legitimitet kan innebära att andra 

har ett förtroende för att dessa handlar utifrån acceptabla värden, normer och rimligt säkra 

kunskaper. För att få denna legitimitet anpassar personerna eller organisationerna sina mål 

och arbetssätt till inrättade värden i samhället. Att aktören sedan uttrycker sig inom den 

skapade värdeuppsättningen ger legitimitet. Legitimitet kan ses som ett ”kapital” på så sätt att 

förtroendet från allmänheten möjliggör en resursmobilisering för organisationen. Men 

legitimiteten kan också ”täras” på.11 Legitimitet kan ses som ett band mellan de styrande och 

de styrda. Ett statsstyre är till exempel legitimt när det genom ett gemensamt erkännande av 

överordnade principer uppfattas som rättmätigt.12 Legitimitet är en central del av ett 

auktoritetsutövande. Legitimitet betyder vidare att maktutövningen är rättmätigt, med 

utgångspunkt i en princip, exempelvis enighet, som både den styrande och de styrda 

accepterar.13 Detta leder in på maktbegreppet eftersom maktutövningen måste vara rättmätigt 

för att legitimitet ska existera. 

 

2.1 Makt 

Grundläggande kan man säga att makt är förmågan att nå sina mål. Det kan betyda förmågan 

att inordna andra under sin vilja, oavsett på vilken grund detta sker. Det kan ske genom 

frivillig uppslutning. Då kan man säga att den som inordnar sig accepterar makthavarens 

auktoritet, makt blir auktoritet. Motsvarigheten är situationer där maktutövandet kräver tvång. 

Här utövas makt genom att de motsträviga tvingas med fysiska medel. Ett mål kan till 

exempel vara att genomföra ett beslut och detta kan verkställas genom tvångsmedel, 

materiella belöningar eller med hjälp av övertalning.  

 

En viktig sida av makten är att den framträder som ett förhållande mellan aktörer. Makt 

betecknar relationer, där några får ett starkare genomslag än andra, och den betecknar 

strukturer, som ett sammansatt mönster av sådana relationer.14 Individer och grupper kan ha 

makt över varandra på olika områden. Maktspelet kan utvecklas som ett utbyte av kontroll 

och inflytande, där fördelningen av resurser och behov avgör vilka vinster och vilka förluster 

ett byte ger.15 Resurser är en förutsättning för makt. Jag väljer att använda mig av Robert 

                                                 
11 Goldmann, 1997, s. 144-145 
12 Österud, 1997, s. 50 
13 Ibid, s. 35 
14 Ibid, s. 36 
15 Ibid, s. 37 
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Dahls klassiska formulering av makt: A har makt över B i den grad han kan få B att göra 

något han annars inte skulle ha gjort. Detta syftar på beslutsbeteendet i situationer där det 

råder en öppen intressekonflikt, en vilja underordnas en annan. A fattar beslut som kan 

uppfattas som att dessa försämrar B: s situation.16 I jämförelse med laxfisket kan man se det 

som att A är Fiskeriverket medan både yrkesfiskarna och sportfiskarna är B. A innehar 

makten eftersom de beslutar om vilka regler som råder och bestämmer kvoterna som B får 

fiska upp. De kan på så sätt påverka hur mycket lax som yrkesfiskarna får ta upp och det i sin 

tur påverkar hur mycket lax som kommer upp i älven och som då utgör det bestånd som 

sportfiskarna får fiska ur. Fiskeriverket tvingar yrkesfiskare att hålla sig till angivna kvoter 

vilket yrkesfiskarna kanske inte skulle ha gjort om dessa inte funnits.  

 

Fiskeriverket har även direkt makt över sportfiskarna eftersom de beslutar om grundläggande 

regler som gäller fisket i älven. De olika fiskevårdsgrupperna (byar efter älven som bildat 

föreningar) måste också följa dessa regler men de får även besluta om egna regler som gäller 

inom deras område och på så sätt innehar de också en, om än, begränsad makt.   

 

2.1.1 När är makt legitimt? 

Eftersom denna uppsats syftar till att undersöka hur pass hög legitimitet den rådande 

fiskepolicyn har behövs en bra teori som behandlar legitimitet. Jag har därför valt att använda 

mig av David Beetham som är ett bra alternativ inom detta område. Anledningen till att denna 

teori är ett bra val i detta sammanhang är att han presenterar tre föreställningar eller 

dimensioner av legitimitet. Han tar hänsyn till statsvetenskapliga, sociologiska och juridiska 

aspekter och kombinerar dessa så att legitimitetsbegreppet behandlas grundligt.   

 

Enligt Beetham innehåller legitimitetsbegreppet tre nivåer, som kvalitativt skiljer sig från 

varandra. Han menar att nyckeln till förståelse för legitimitet finns i dessa som är direkt 

översatta från engelska. Makten kan sägas vara legitim om den uppfyller följande: 

i. Den rättar sig efter etablerade regler 

ii. Reglerna kan rättfärdigas genom de värderingar som delas av både de 

dominerande och de underordnade 

iii. Det finns bevis på samtycke från de underordnade till den specifika 

maktrelationen17 

                                                 
16 Dahl, 1991, 35-48 
17 Beetham, 1991, s. 16 
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Tabell 2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Delegitimation (withdrawal of 
consent) 

iii) Legitimation through
expressed consent 

Legitimacy deficit (discrepancy 
between rules and supporting beliefs, 
absence og shared beliefs) 

ii) Justifiability of rules 
in terms of shared 
beliefs 

Illegitimacy (breach of rules) i) Conformity to rules 

(legal validity) 

Form of NON-legitimate Power Criteria of Legitimacy 

Tre legitimitetsdimensioner på laxfiske i Kalix älv.18

 

Tabellen visar de tre dimensionerna eller nivåerna som ska vara uppfyllda innan något kan 

räknas som legitimt, i detta fall fiskepolicyn. Detta behandlas grundligare i följande kapitel. 

 

2.2 Policy och legitimitet 

Policy kan förenklat beskrivas som grundprinciper eller handlingsplaner som t ex ett företag, 

ett politiskt parti eller en organisation följer när beslut fattas och handlingar utföres. Man kan 

t.ex. tala om en tidnings policy i en viss fråga. Det kan vara riktlinjer som t.ex. organisationen 

ska följa för att t.ex. nå fram till ett visst mål.19 Reglerna som styr fisket i Kalix älv betecknas 

därför som delar av fiskepolicyn som råder i Kalix älv.  

 

Den mest grundläggande nivån av legitimitet är implementeringen av de lagar och regler som 

finns. Detta utgör den första dimensionen. Beetham kallar dessa för Rules of power. I det här 

fallet är det Fiskeriverket som bestämmer reglerna för yrkesfiskarna. De beslutar bland annat 

om bestämda kvoter, under vilka perioder som lax inte får fiskas och inom vilka områden lax 

får fiskas.  

 

För att makten ska vara legitim ska den utövas i enlighet med uppsatta lagar och regler. 

Eftersom fiskeriverket innehar makten ska denna utövas i enlighet med uppsatta lagar och inte 

missbrukas. Ovan fiskeriverket finns det även direktiv från EU som de måste rätta sig efter. 

De dominerande är Fiskeriverket. Yrkesfiskarna och sportfiskarna är de underordnade som 

måste rätta sig efter fiskeriverkets beslut. De dominerade kan även vara fiskevårdsgrupper 

                                                 
18 Beetham, 1991, s. 20 
19 Nationalencyklopedin, (2000). Sökord: policy 
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som har rätt att besluta om egna regler som gäller inom sitt eget område. För att fiskeriverkets 

och fiskevårdsgruppernas makt ska vara legitim måste de sålunda följa de etablerade reglerna 

för maktutövning. Detta gäller både de formella reglerna och informella regler.20 Formella 

regler innebär skrivna regler och informella innebär oskrivna regler. Man kan tala om sed, 

moral och rätt I mera utvecklade samhällstyper. Med rätt menas skrivna regler som lagar och 

förordningar och dessa tillämpas genom domstolsavgöranden och andra myndighetsåtgärder. 

Dessa regler är rättsligt förpliktade och kan leda till tvångsåtgärder från myndigheters sida 

mot den felande. Oskrivna regler består av seder och moral. Dessa får inga rättsliga följder om 

det bryts mot dem, men dessa utgör ändå en ledstjärna för individers handlande. Dessa 

informella regler delas av de flesta människor i ett samhälle. Sedan bjuder till exempel att 

man hälsar på vänner och bekanta, men om man inte skulle hälsa så inträder inte någon 

juridisk påföljd.21 Under senare år har ytterligare en rad nya åtgärder vidtagits för att bevara 

den vilda laxstammen. Frågan är om dessa förändringar välkomnas av alla fiskare.   

 

Motsatsen till legitimitet kopplad till regler på denna nivå är illegitimitet. Med det menar 

Beetham att makten är illegitim när den används i motsats till befintliga maktförhållanden. 

Det kan till exempel vara genom maktmissbruk eller illegitimt tillfogande av makten. Även 

om makten bryter mot rådande regler, men ändå accepteras av båda parter, räknas den som 

illegitim. Om makten ständigt missbrukas och regler bryts, leder det till ett tillstånd av 

permanent illegitimitet. Det blir då mycket svårt att bygga upp ett förtroende igen för de 

rådande reglerna.22   

 

Den andra dimensionen fokuserar på rättfärdigande via delade värderingar hos både dominant 

och underordnad. Beetham menar att någonting är legitimt endast om de principer som styr 

någonting, i detta fall fiske, stämmer överens med de berörda parternas värderingar. Således 

måste de styrande och fiskarna ha någorlunda likartad syn på rättfärdigheten hos de regler 

som maktutövningen baseras på. Även om de berörda parterna inte har totalt lika värderingar 

fordras det ett minimum av likartade värderingar för att den styrande makten ska kunna sägas 

vara legitim.   

 

                                                 
20 Beetham, 1991, s. 16 
21 Agell och Malmström, 2003, s. 17-18 
22 Beetham, 1991, s. 15-16 
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Ett legitimitetunderskott uppstår i en maktrelation där de uppsatta reglerna inte kan 

rättfärdigas genom de värderingar som delas av både de dominerande och de underordnade.23   

 

I den tredje dimensionen bekräftas legitimiteten av de underordnades handlingar. Denna nivå 

av legitimitet gör gällande att samtycke måste uttryckas offentligt. Ett samtycke genom val, 

media och andra former av offentliga handlingar ger bevis för att den utövade makten är 

legitim. Frågan är vad som menas med samtycke i detta fall. Detta blir en empirisk fråga 

eftersom det ännu är oklart hur fiskare visar sitt samtycke eller icke samtycke. När till 

exempel valdeltagandet är högt bidrar det till en ökad grad av legitimitet. Tillbakadragandet 

av legitimitet kan sägas ha skett när medborgarna (i det här fallet fiskarna) med diverse 

handlingar, eller uteblivna sådana, har demonstrerat sitt missnöje mot den rådande regimen.24 

Motsatsen till legitimitet på denna nivå är avlegitimering.  

 

För att makten skall vara helt legitim krävs att alla tre dimensioner för legitimitet är uppfyllda, 

enligt Beetham. Även om till exempel dimension ett och tre skulle vara uppfyllda, är styret 

ändå ej legitimt om fiskarnas värderingar inte är någorlunda likartade med de dominerandes.  

 

Följande frågor kan nu ställas:  

 

1. Vad betyder laxen för lokalbefolkningen längs älven? 

2. Vilken policy styr fisket i Kalix älv? För att slå fast om makten utövas i enlighet med 

uppsatta lagar och regler måste man först ta reda på vilka regler som gäller i älven. 

Makten i detta fall innehas av fiskeriverket och i viss mån även föreningarna längs 

älven. Fiskeriverket förväntas därför utöva sin makt enligt reglerna för att vara legitim.   

3. Stämmer fiskarnas värderingar överens med dessa regler? Den andra nivån säger 

att den rådande fiskepolicyn endast är legitim om de regler som styr fisket stämmer 

överens med fiskarnas värderingar. 

4. Visar fiskarna samtycke eller missnöje? Om fiskarna uttrycker samtycke offentligt 

är den utövade makten legitim. Om de varken uttrycker sitt samtycke eller visar 

missnöje kan det ses som en form av tyst medgivande. Det kan finnas endast vissa 

regler som ej har samtycke och därför kan samtycket för den rådande fiskepolicyn 

variera. Det behöver alltså inte betyda att hela fiskepolicyn saknar legitimitet.    

                                                 
23 Beetham, 1991, s. 17 
24 Beetham, 1991, s. 18 
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3. LAXEN I KALIX ÄLV 

För att få en inblick i laxens betydelse för lokalbefolkningen och hur antalet laxar varierar 

från år till år kommer först ett inledande kapitel som behandlar detta.   

 

3.1 Laxens betydelse 

Det var under slutet på 1800-talet som timmerflottningen startade på allvar i Kalixälven. 

Anordningar som då byggdes, bland annat stenkistor, påverkade laxen negativt. Efter 

timmerflottningens tid försökte man återställa älvarna till deras ursprungliga skick men antalet 

lax hade redan då definitivt minskat. Under dåliga skördeår och under krig i Norrbotten var 

laxen en viktig del av födan. Befolkningen fiskade därför med nät och fällor för att få rikligt 

med fisk.25  

 

1973 antog länderna runt Östersjön en gemensam konvention för fiske och bevarande av de 

levande resurserna i Östersjön. Året därpå bildades Fiskerikommissionen för Östersjön som 

organ för detta samarbete. Kommissionens viktigaste uppgift är att varje år bestämma 

fångstkvoter för de kommersiellt viktigaste fiskarterna i Östersjön. Under 1960-talet började 

man uppmärksamma att laxbeståndet hade minskat kraftigt. Fiskeriverket ville begränsa 

laxfisket i Östersjön, även finsk-svenska gränsälvskommissionen vädjade till den svenska 

regeringen att minska laxfisket i Östersjön. Men inget skedde. I dag fiskar majoriteten i älven 

inte längre för ”köttets skull” utan för att få själva fiskeupplevelsen. I dag råder det ett 

totalförbud i alla älvar att bedriva fiske med fasta redskap och nät.26

 

Laxen är en stor symbol för Kalix kommun eftersom Kalix älv är en av de få naturlaxälvarna 

som finns kvar i Sverige, men fisken har även ett ekonomiskt värde i form av att yrkesfiskarna 

betalar skatt, enligt fiskerikonsulenten i Kalix kommun. Han vill få kommunen att inte slösa 

bort en värdefull resurs och han vill även få allmänheten att förstå vilken unik resurs som 

finns i älven. Det görs bland annat genom informationskvällar och föredrag. Han anser också 

att det är viktigt att informera om och marknadsföra laxen för att bygga upp turismen och då 

behövs även miljöarbete för att bygga upp resursen så att älven har något att erbjuda.27  

 

 

                                                 
25 Internet 2 
26 Ibid 
27 Intervju 2 
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3.2 Sportfiskestatistik  

Det är svårt att säga exakt hur mycket lax som tas upp av sportfiskare varje år eftersom det 

inte finns något tvång att redovisa de laxar varje fiskare behåller. Den redovisning som sker 

av lax från hela älven är på frivillig basis. Kalix kommun genomför en tävling varje år som 

går ut på att de som fiskar i Kalix älv deltar i tävlingen. Man kan alltså delta oavsett om man 

får fisk eller inte. Idén med tävlingen är att försöka få information om hur bra eller dåligt 

sportfisket är i Kalix älv. Den insamlade statistiken från tävlingen kommer sedan att ligga till 

grund för beslut om sportfiskeregler längs älven under kommande år. Dessa resultat 

redovisades från år 2001 till år 2003 inom Kalix kommun: 

2001 – 6 stycken laxar 

2002 – 5 stycken laxar. En person redovisade även att han fiskat i 400 timmar utan att få 

någon lax.  

2003 – 1 lax 

Denna statistik redovisar väldigt få laxar som fångades men sedan vet man inte hur pass stor 

andel av infångade laxar som inte rapporterades.28  

 

På ett ställe i Kalixälven redovisas det största antalet av fångad lax och det är i Jockfall. Men 

även här är det frivilligt att rapportera sin fångade lax. Även här rör det sig om en tävling där 

fiskeutrustning står på spel. Jockfall är ett väldigt populärt område för laxfiske under de tidiga 

sommarmånaderna och detta ställe ligger ca 10 mil uppför Kalixälven. Jockfall är ett speciellt 

ställe på så sätt att laxen stannar upp där och samlar kraft för vidare färd upp för Kalix älvs 

system, vilket innebär att det är lättare att fånga lax där än på övriga ställen i älven. År 2003 

rapporterades ca 43 fångade laxar i Jockfall plus ett antal smålaxar. År 2004 låg siffran på 65 

fångade laxar.  

 

Jockfall har en räknare i laxtrappan som registrerar laxen som vandrar upp genom trappan. 

Men vissa starka laxar hoppar även uppför fallet och dessa registreras aldrig. Man vet inte hur 

stor andel dessa rör sig om. I början av 1990-talet vandrade mindre än 1000 laxar uppför 

laxtrappan i Jockfall. Under ”rekordåret” 1997 vandrade 6000 laxar upp. Under perioden 

1998-2000 vandrade 2000-2500 laxar upp varje år. Dessa årgångar drabbades av den dödliga 

laxsjukdomen M 74. Åren 2001 och 2002 ökade antalet laxar betydligt igen då ca 9000 laxar 

passerade varje år.29   

                                                 
28 Internet 3, Kalix kommun, fångstrapport 2004 
29 Lundgren, Anders, 2004, s. 6-7 
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1997 var ett bra laxår i älven och antalet fisketurister ökade markant. År 1998 visade en 

nedgång men var fortfarande ett ”hyfsat” laxår. Därefter var det fram t o m 2001 en relativt 

svag tillgång på resursen. År 2002 förväntades bli ett rekordartat laxår då årskullarna från 

1997 och 1998 borde ha återvänt till älven. Den starka uppgången av smålax under 2001 

stärkte ytterligare denna prognos. Statistiken från laxtrappan i Jockfall under år 2002 visade 

förvisso på en av de starkare uppgångarna sedan laxräkningarna började men siffrorna 

uppfyllde ändå inte de prognoser som många väntat sig.30

 

Statistiken visar att det skett en nedgång av antalet laxar under de två senaste åren. Vid 

jämförelse med till exempel det ungefärliga antalet fångade laxar 2004 med antalet som gått 

upp för trappan 2004 så är det bara ca 2 procent som fiskats upp av sportfiskare i Jockfall.  

 

Även om det är ovisst hur många laxar som fångas av sportfiskare i älven går det ändå att dra 

några slutsatser att det är relativt få laxar som fångas i jämförelse med innan 1980-talet. Detta 

tyder på att laxen har minskat markant i antal men statistik från år 2001 visar att antalet lax 

ökar igen. Detta kan bero på att reglerna som styr fisket har gett resultat. Nästa kapitel 

beskriver vilka regler som råder i älvmynningen och i älven.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Internet 4, Fiske i Norrbotten 
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4. UTÖVAS MAKTEN I ENLIGHET MED RÅDANDE REGLER? 

För att makten ska vara legitim ska den utövas i enlighet med uppsatta lagar och regler. I 

teoriavsnittet fastslogs det att makten innehas av Fiskeriverket och i viss mån även av 

föreningarna (skifteslag) längs älven. Detta kapitel syftar därför till att först visa vilka lagar 

och regler som styr fisket nationellt och sedan visa vilka regler som styr fisket på lokal nivå. 

Det finns alltså två slags regler som styr laxfisket, nationella och lokala regler. För att makten 

ska vara legitim ska Fiskeriverket och föreningarna bruka makten i enlighet med dessa lagar 

och regler. Detta kapitel behandlar de informella reglerna som styr laxfisket.  

 
4.1 Fiskerikontroll 

Länsstyrelsen får inte besluta om fiskeregler i laxälvarna utom på de delar som ligger ovan 

odlingsgränsen där de fungerar som fiskerättsägare. I grunden ligger fiskelagen och 

fiskeriförordningen och ovanpå detta har Fiskeriverket rätt att utfärda föreskrifter för kust och 

vattendrag upp till det första definitiva vandringshindret för fisk. Detta innebär att 

Fiskeriverkets föreskrifter och länsstyrelsens fiskeregler överlappar varandra på vissa sträckor 

av älvarnas övre delar, men eftersom länsstyrelsen fungerar som fiskerättsägare här så innebär 

det ingen principiell skillnad jämfört med övriga älvsträckor. Fiskeriverkets föreskrifter gäller 

således också mynningsområdet. Länsstyrelsen har endast möjlighet att sätta upp regler i 

älvarna (nedanför odlingsgränsen) och mynningsområdet i de fall som Fiskeriverket delegerar 

en sådan beslutsrätt. Detta har hittills bara skett vid enstaka mindre tillfällen samt att 

länsstyrelsen har rätt att lämna dispens från vissa regler när speciella behov uppkommer som 

t.ex. vid vetenskapliga undersökningar samt enstaka stora evenemang som till exempel 

hembygdsdagar.31

 

Inom Fiskeriverket finns en avdelning som har huvudansvaret för fiskerikontroll vars uppgift 

är att försöka kontrollera att de lagar som finns också följs. De menar att rätt nyttjande av våra 

fiskevatten gör det möjligt att uppnå ett långsiktigt hållbart fiske med en tillfredsställande 

lönsamhet inom fiskenäringen. Deras verksamhetsmål för år 2005 är att den svenska 

fiskerikontrollen ska bidra till en ekologisk hållbar förvaltning av fiskeriresurserna bland 

annat genom att: 

 

1. Fastställa fiskekvoter och se till så att dessa inte överskrids 

2. Omfattningen av överträdelser mot fiskeribestämmelser ska minimeras 
                                                 
31 Dan Blomkvist, Länsstyrelsen i Norrbotten 
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3. Hög tillgänglighet till relevant fiskeinformation32 

 

Riksdagen har antagit 15 nationella miljökvalitetsmål. Dessa beskriver det tillstånd för miljön 

och dess natur- och kulturresurser som är långsiktigt ekologiskt hållbart. Miljökvalitetsmålen 

är en utgångspunkt för de val av åtgärder som statliga myndigheter, kommuner, landsting och 

organisationer måste göra för att vi ska nå fram till ekologisk hållbarhet. En stor del av 

miljöarbetet inom fiskesektorn styrs främst av EU: s fiskeripolitik. Eftersom Sverige är 

medlem i EU innebär det att unionens gemensamma fiskeripolitik (GFP) ska tillämpas. GFP 

reglerar alla aspekter på fisket, från havet till konsumenten. Fiskeripolitiken omfattar 

resurspolitik, strukturpolitik, marknadspolitik och relationer med tredje land samt 

fiskerikontrollen. De övergripande målen för EU: s fiskeripolitik är: 

• att höja produktiviteten,  

• att tillförsäkra utövarna en skälig levnadsstandard,  

• att stabilisera marknaden,  

• att trygga försörjningen samt  

• att tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser.33 

Regleringar av fisket utanför territorialgränsen är förbehållet EU, medan fisket inom 

nationernas territorium regleras både nationellt och inom ramen för GFP. I december 2003 

beslutade ministerrådet om en ny förordning om bevarande och hållbart nyttjande av 

fiskeresurserna. Dessa förordningar ersatte de gamla grundläggande bestämmelserna från 

1993. En viktig förändring är att förordningen föreskriver att en långsiktig fiskeriförvaltning 

ska genomföras. Om fisket i ett land utgör ett allvarligt hot mot bevarandet av resurserna har 

kommissionen rätt att vidta nödåtgärder under ett år.34

 

År 1991 fastställde fiskerikommissionen en totalkvot för det yrkesmässiga laxfisket i 

Östersjön samt hur denna totalkvot skulle fördelas mellan Sverige och Finland.35 Detta 

begränsade fisket så pass mycket att laxbestånden började öka. Åren 2000-2002 var den totala 

laxkvoten i Östersjön 450 000 laxar och av dessa var Sveriges andel 123 652 laxar. Under 

1991 låg den totala kvoten på ca 700 000 laxar. Kvoten har alltså sänkts markant efter det 

                                                 
32 Internet 1, kontroll och kvoter 
33 Internet 1, Fiskeriverket 
34 Rapport från Fiskeriverket s. 7-8 
35 Internationella fiskerikommissionen för Östersjön 
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året. Fisket i älvarna ingår alltså inte i dessa regler och inte heller det icke-yrkesmässiga 

kustfisket i Sverige och Finland. Detta kustfiske tros kunna uppgå till ca 10 procent av 

totalfångsten.36   

 

År 1997 antog fiskerikommissionen en laxplan (Salmon Action Plan, SAP) som ska pågå till 

år 2010. Planen innehåller långsiktiga mål och kortsiktiga strategier med anledning av den 

dödliga sjukdomen M7437 och för att följa upp effekterna av kvoterna. Ett av de långsiktiga 

målen är att öka produktionen av vild lax till minst 50 procent av den potentiella produktionen 

i nuvarande och potentiella laxälvar. Enligt Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har 

målet hittills uppnåtts i fyra av Sveriges vildlaxälvar, nämligen Torne älv, Kalix älv, Byske 

älv och Mörrumsån.38    

 

I Kalix älv är det troligen ytterst få som bryter mot rådande regler. Dels är det väldigt svårt att 

få fler laxar än vad som är föreskrivet med handredskap och dels går det inte att få lax som är 

under minimimåttet eftersom de laxar som simmar upp i älven redan har nått en viss storlek.39   

 

 4.2 Fiskeregler i Kalix älv 

I teoriavsnittet beskrevs vad policy är. Den grundläggande fiskepolicyn för Kalix älv beslutas 

av Fiskeriverket. Dessa är några regler som utgör fiskepolicyn för laxen i älven och kan 

uppfattas som kontroversiella av många fiskare: 

 
• Fiske efter lax är tillåtet med handredskap från 15/3 till och med 31/8 

• En lax per dygn får behållas och minimimåttet är 50 cm 

• Laxfiske med nät och not är förbjudet, detta gäller även ryckfiske40 

 

De som bedriver yrkesfiske berörs av en annan fiskepolicy. Denna fiskepolicy är i första hand 

utformad för att skydda laxen under dens vandring och lektid. Kalix älvmynning är indelat i 

ett inre och ett yttre fredningsområde och där råder följande fiskepolicy: 

                                                 
36 Internet 1, Fiskeriverket 
37 M74 är benämningen på en sjukdom som drabbar Östersjölaxens yngel när de fortfarande lever på den näring 
de fått med sig i rommen. Oftast dör alla yngel från en laxhona. Sjukdomen beror på brist på vitamin B1 (tiamin). 
Förekomsten av M74 har varierat kraftigt under de 25 år M74 varit känd i Östersjön; värsta året var 1993 då 
75 % av alla laxkullar var drabbade. 
38 Fiskeriverket 2001 
39 Intervju 2 
40 FIFS 2204:37 
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• I det yttre fredningsområdet får fångst av odlad lax (fettfeneklippt lax) ske året om. 

Fiske efter vild lax är förbjudet under hela året med undantag för tiden 19 juni-15 

september då fiske med handredskap tillåts inom detta område. En lax får behållas per 

dygn. 

• Fiske med nät som har större maskstorlek än 120 mm är förbjudet under hela året. 

• För det inre området gäller samma regler som för det yttre med den skillnaden att 

vårfiskeförbudet gäller till och med 25 juni samt att fiske med nät med större maskor 

än 40 mm är förbjudet dels från och med den 1 maj till och med den 18 juni, dels från 

och med den 15 september till och med den 15 november. 

• Fiske med fast redskap efter vild lax (ej fettfeneklippt) får ske i det yttre 

fredningsområdet fr.o.m. den 25 juni t.o.m. den 15 september.41  

 

Fiskebestämmelserna utvecklas sedan av älvbyarna själva och dessa kallas för 

samfällighetsföreningar. Byarna, som är 15 till antalet, äger fisket längs älvdalen och 

fiskerikonsulenten i Kalix tillhandahåller information till dessa så att de ska kunna förvalta sitt 

fiske på ett uthålligt sätt.42 Dessa 15 byar längs Kalix älv inom kommunen och Kalix 

sportfiskeklubb bildar tillsammans fiskegruppen. En av fiskegruppens målsättningar är att ha 

samma fiskeregler inom deras gemensamma fiskeområde, en sträcka på över 40 kilometer. 

Tillsammans beslutar dessa om saker som fiskebevakning, gemensam fiskekvot, gemensamt 

fiskekort m.m. Fiskereglerna är utformade för att endast tillåta ett uthålligt uttag av fisk 

baserade på naturens och fiskens villkor.43 Byarna får endast besluta om nya regler inom 

ramen för Fiskeriverkets bestämmelser. De får inte göra reglerna ”friare” men däremot får de 

göra reglerna hårdare på vilket sätt de vill. De kan till exempel besluta om att lax som får tas 

upp ska vara större än Fiskeriverkets minimigräns. Vidare kan de helt förbjuda fisket inom sitt 

fiskevårdsområde. När det gäller laxfisket har fiskegruppen inte föreslagit några restriktioner 

utöver Fiskeriverkets bestämmelser under år 2005. Däremot har fiskegruppen föreslagit 

restriktioner på tillåtna fiskesätt som till exempel: 

  

- Förbud mot fiske med större krokar än krokstorlek nr. 2 

- Förbud att fiska med blysänken vid fiske i älven efter harr, öring och lax. 

 

                                                 
41 FIFS 1993:31 
42 Intervju 2 
43 Internet 5, Kalix älvs ekonomiska förening 
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Om en sportfiskare vill överklaga ett beslut som tagits av en förening (skifteslag) ska denne 

överklaga till länsstyrelsen. Om däremot en fiskare vill överklaga ett beslut som tagits av 

Fiskeriverket ska denne vända sig till regering eller riksdag.44 När fiskerikonsulenten började 

arbeta åt kommunen för fem år sedan fick han arbeta mycket med att ”lära” byarna hur de 

skulle förvalta fisken. Nu har detta ändrats och byarna är väl medvetna om vad som krävs och 

de är i stället byarna som föreslår åtgärder.45

 

Kalix älvs ekonomiska förening och andra intressenter arbetar hårt med att få upp så många 

laxar som möjligt till sina ursprungsälvar. De första laxarna brukar vandra upp i Kalix älv 

precis efter islossningen i början av maj. Laxfisket brukar sedan komma igång på alvar kring 

midsommar och det stiger blank lax från havet långt in i juli månad. Med blank lax menas 

nystigen lax och laxens färg förändras ju längre tid den befinner sig i älven för att leka.46 

Laxfisket i Kalix området ökar igen under augusti månad när laxen börjar bevaka sina 

lekplatser. I Kalix älvs vattenområde är fiske med handredskap tillåtet från den 15 mars till 

den 31 augusti.47 Åren 1997-2001 var laxfiskesäsongen kortare då lax inte fick börja fiskas 

förrän 19 juni. Det är tillåtet att fortsätta fiska även efter 31 augusti men då gäller ”Catch and 

release” dvs. laxen måste släppas tillbaka.48  

Tabell 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Karta över fredningsområden, Kalix kommuns hemsida 

                                                 
44 Intervju 1 
45 Intervju 2 
46 Internet 2, Kalix kommun 
47 FIFS 1993:31 
48 Internet 3, Kalix kommun 
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Fiskeförbud råder alltså i älven i början av säsongen då den vilda laxen huvudsakligen 

vandrar upp. Det finns även fredningsområden som är inrättade utanför älvar med vilda 

laxbestånd. Där regleras laxfisket tids och mängdmässigt. Kalix älv är indelat i ett yttre och 

inre fredningsområde. Fiske efter lax är förbjudet hela året, men utanför den inre 

restriktionsgränsen får fiske efter fettfeneklippt (odlad) lax ske. I det yttre området är fiske 

med fast redskap som är högre än 1,5 meter förbjudet från 1 maj till 18 juni samt från 16 

september till 31 december. Fiske med nät med större maskstorlek än 120 millimeter är 

förbjudet hela året.  

 

I det inre området gäller fiskeförbudet fram till den 25 juni. Dessutom är fiske med nät med 

större maskor än 40 millimeter förbjudet från och med den 1 maj till den 18 juni samt från den 

15 september till den 15 november. Fiske efter lax som inte är fettfeneklippt (vild) med fast 

redskap får ske utanför den inre restriktionsgränsen från den 25 juni till den 15 september. 

Länsstyrelsen kan dock ge tillstånd till yrkesfiskare utan att det hindras av förbuden.49

Kalix kommun är en älvmynningskommun. Fiskerikonsulenten i Kalix tycker därför att det är 

viktigt att se till att alla intressen får komma till tals vad gäller frågor som rör laxen. 

Kommunen arbetar även aktivt för att all odlad lax ska fettfeneklippas så att ett selektivt 

yrkesfiske ska fungera i praktiken. Som det ser ut i dag fungerar det inte alltid som det ska. 

Ett fungerande selektivt fiske skulle ge stora fördelar i framtiden för den vilda laxstammen. 

Kommunen arbetar även med återställning av älven till sitt ursprungsskick. Än så länge har 

fiskerikonsulenten inte sett att dessa åtgärder bidragit till att öka laxen nämnvärt. Andelen lax 

har ökat lite under de senaste åren man han menar att det är naturligt att tillgången på lax 

varierar och går upp och ner. Om laxen fortsätter att öka återstår att se. Både positiva och 

negativa förändringar har genomförts och kommer att genomföras på fisket i Östersjön och 

därför befinner vi oss nu i en osäkerhetsfas. Dessa åtgärder kan leda till riktigt bra 

förändringar men ändå är fiskerikonsulenten skeptisk. Han har arbetat i fem år i kommunen 

och varje gång han trott att förändringar ska leda till bra resultat har t.ex. några yrkesfiskare 

fått dispens och de positiva effekterna uteblir.50   

 

4.2.1 Allmänt vatten och yrkesfiske 

Vattenområde i havet är allmänt vatten, om det inte ingår i en fastighet (enskilt vatten). I 

allmänt vatten får varje svensk medborgare fiska med handredskap. För fiske med fasta 

                                                 
49 FIFS 1993:31 
50 Intervju 2 
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redskap krävs särskilt tillstånd. Sådana tillstånd ges av länsstyrelsen till fiskare med 

yrkeslicens.51  

 

Med yrkesmässigt fiske avses fiske som bedrivs med yrkesfiskelicens. Bestämmelserna om 

yrkesfiskelicens har som har som syfte att stärka det fiske som bedrivs av dem som för sin 

försörjning är beroende av fisket. Till dem hör inte bara de fiskare som får sin huvudsakliga 

inkomst från fiske, utan också binäringsfiskare.52 Yrkesfiskelicens är alltså en förutsättning 

för att bedriva yrkesmässigt fiske, det vill säga såvida fisket inte bedrivs med enskild rätt. 

Fiske i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren eller den som genom avtal, till exempel 

arrende, har rätt till det. Vid enskild fiskerätt behövs inte tillstånd för att använda fasta 

redskap och det finns ingen begränsning av antal redskap i lagen.53 I Kalix älvmynning finns 

ca 20 stycken som bedriver yrkesfiske, inklusive licenserade yrkes- och fritidsfiskare. Det är 

ett betydligt mindre antal fiskare än det fanns för cirka 20 år sedan.  

 

4.3 Älvens reproduktionskapacitet  

Förutom diskussionen om yrkesfiskarna tar upp för mycket lax ska man även ha i åtanke att 

laxfisket varierar kraftigt mellan olika perioder av naturliga skäl. Det förekommer så kallade 

toppar och dalar av laxbeståndet. Detta benämns som högfångst- och lågfångstperioder. 

Orsakerna till variationerna tros bero på skiftande överlevnadsförhållanden orsakade av 

klimatiska faktorer, främst temperaturförhållanden.   

 

Kjell Leonardsson från SLU i Umeå har gjort en modell för Kalix älvs laxbestånd från 1994-

2013. Modellen kan ge en anvisning om hur laxbeståndet kommer att öka/minska eller vara 

relativt oförändrat.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 SFS 1993:787 
52 FIFS 1995:23 
53 SFS 1993:787 
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Tabell 4.3 Prognos för laxuppvandring i Kalixälven 
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Källa: SLU: s prognos för laxfiskesäsongen 2004 i Kalix älv, 2003, Kjell Leonardsson 
 

Figuren visar observerad uppvandring av MSW-lax till laxtrappan i Jokkfall, som ligger i 

Kalixälv, fram till 2003 (större markerade cirklar) samt förväntad uppvandring åren efter 

2003. Med MSW-lax menas lax som varit i havet åtskilliga år innan den återvänder för att 

leka. Det finns två typer av prognoser för de kommande åren. Den svarta linjen med fyllda 

svarta cirklar baseras på oförändrat fisketryck i Östersjön, dvs. yrkesfiskarna fortsätter att 

fiska med de metoder och den omfattning som de gör nu, medan den smalare linjen visar 

prognosen för reducerat fiske pga. nedtrappning av drivgarnsfiske (scenariot bygger på 

antagande om fördubblad överlevnad i Östersjön från 2008). Prognoserna baseras på en enkel 

populationsmodell som tar hänsyn till laxens biologi, medan mellanårsvariationer för 

potentiellt viktiga faktorer som till exempel klimat ej har inkluderats.54 Denna tabell visar att 

laxstammen skulle öka om reglerna för yrkesfisket nere i Östersjön ändrades. Reglerna som 

finns i dag som tillåter drivgarnsfiske antas därför påverka laxstammen negativt.  

 

Fiskeriverket påstår att antalet lax har ökat och att den möjliga reproduktionen av lax i älven 

börjar nå 100 procent men fiskerikonsulenten i Kalix anser att detta påstående inte alls 

stämmer. Han anser att älven har stora potentialer att producera mycket mer än den gör i dag.  

 

                                                 
54 Internet 3, Kalix kommun 
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Detta kapitel visade vilka regler som styr fisket i Kalix älv och att om några regler ändrades, 

bland annat de som styr östersjöfisket, skulle det kunna bidra till en ökning av laxstammen 

med största sannolikhet.  
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5. FISKARES VÄRDERINGAR 

Laxfisket är, enligt Beetham, legitimt endast om de principer som styr det stämmer överens 

med de berörda parternas värderingar. De uppsatta reglerna ska rättfärdigas både av de 

dominerande och de underordnade. Detta kapitel syftar därför till att undersöka om de 

uppsatta reglerna stämmer överens med fiskarnas värderingar. För att få reda på fiskares 

värderingar har ett antal intervjuer genomförts.  

 

5.1 Fiskares åsikter 

Ordföranden för Norrbottens yrkesfiskare ser inte yrkesfisket som någon konkurrent till 

sportfisket. Han menar att antalet som bedriver yrkesfiske i dag har minskat drastiskt. Han 

säger att under laxens storhetstid fanns 2500 fasta redskap bara i Kalixälven, vilket är 

förbjudet i älven i dag, och även då räckte den lax som klarade sig uppför älven för tillräcklig 

reproduktion, enligt honom själv. Det ställs hårda krav på den som innehar licens som 

yrkesfiskare, enligt många yrkesfiskare själva. Det rör sig om ekonomiska krav och krav på 

ett visst antal månader i fiske. För några år sedan krävde fiskeriverket att antalet 

yrkesfiskelicenser skulle minska från 90 till 40 under ett par år i hela Norrbotten. Han tycker 

även själv att fiskeriverket borde förbjuda fiske med drivgarn i Östersjön. Fiske med drivgarn 

sker längre ut på havet och det påverkar därför även yrkesfiskarna vid Kalix älvmynning när 

laxbeståndet minskar. Han påpekar också att det var när fiske med drivgarn började bedrivas 

som laxbeståndet började dö ut i älvarna i Bottenviken. Hans uppfattning är att yrkesfisket 

som bedrivs nu är utdöende. Det är näst intill omöjligt att bli yrkesfiskare i dag eftersom 

kostnaderna då är allt för stora. Utrustningen är väldigt dyr. Enda möjligheten är att ärva eller 

ta över utrustning.55

 

Yrkesfiskarna är i allmänhet missnöjda över laxfisket i älven, enligt fiskerikonsulenten i Kalix 

kommun. Ibland har de ett bra laxår och då är de nöjda. Men de borde ändå inse att de regler 

som finns bidrar till att öka antalet lax, enligt fiskerikonsulenten. Förr fick de fiska hur 

mycket de ville under hela året och då fick de mindre lax totalt än de får nu under den 

perioden de får fiska efter lax. En kommentar han fått från flera olika håll är: ”förr fick vi 

fiska hur mycket vi vill, och då fanns ingen fisk, nu finns det fisk och vi får inte fiska hur 

mycket vi vill”.56 Yrkesfiskarna är alltså nöjda med att det finns mer fisk, men samtidigt är de 

missnöjda med det regelverk som råder i dag som bland annat beslutar om starttider. De vill ta 

                                                 
55 Johansson, 2004, s. 7-8 
56 Fiskerikonsulenten Glenn Douglas 
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så mycket de kan av kakan, speciellt för yrkesfiskarna är det viktigt att få en bra inkomst. 

Yrkesfiskarna är speciellt missnöjda med starttiden då de får börja fiska efter lax. De skulle 

vilja börja tidigare. Men det finns även de som tycker att detta är bra. Det beror på vilket 

område de arrenderar, vissa områden ger bättre fiske än andra. Fiskerikonsulenten i Kalix 

anser vidare att yrkesfiskarna borde vara nöjda med kommunens insatser ”som är 

påtryckningar av starttider” men det tvivlar han på.57

 

Laxen är en resurs och det är extremt svårt att dela en resurs mellan helt skilda 

intressegrupper. Det har därför uppstått en konflikt mellan sportfiskarna och yrkesfiskarna. 

Fiskerikonsulenten i Kalix liknar laxfisket vid en paj. Alla intressen försöker få så stor del av 

pajen som möjligt. Han är inte negativ till någon av dessa parter utan han vill i stället öka 

storleken på resursen i form av mer lax i älven så att varje part får en större del av pajen.58  

 

Kristina Karlsson, ägare till Guldfisken, som är ett fiskeföretag i en by strax utanför Kalix, 

bedriver yrkesfiske. Hon tror också att yrkesfiskets framtid är i fara om något inte görs åt 

laxfisket i Östersjön. Längre ner tar yrkesfiskarna upp det mesta av laxen med båtar och 

redskap, subventionerade av statliga medel. Väldigt mycket lax fångas i Östersjön året runt 

medan det utefter norrlanskusten finns restriktioner när fiske får bedrivas. Ett stort hot mot 

yrkesfiskarnas framtid är den höga medelåldern och den obefintliga återväxten. 

Drivgarnsfisket måste också förbjudas.59

 

Liksom yrkesfiskarna är de som bedriver fiske i älven inte heller helt nöjda. Många vill fiska 

med fast redskap eftersom det har varit en tradition sedan lång tid tillbaka. Förr fiskade 

lokalbefolkningen med så kallade pator som räknas som fasta redskap och dessa är helt 

förbjudna nu. Många menar att detta är unikt för Kalix älv och dessa borde inte ha förbjudits. 

Det stämmer inte. Pator har funnits i alla älvmynningar i Nordeuropa. Många sportfiskare är 

alltså missnöjda, speciellt de som äger fiskerätt, men ändå är de väl medvetna om att 

sportfiske är värt att satsa på och det skulle leda till fördelar för hela älvdalsområdet. En 

satsning på turismen är enormt mycket viktigare nu än att få mat på bordet. Som det ser ut i 

dag så är inte resursen tillräckligt stor för att det ska gå att satsa på laxturism. Sporfiskare kan 

                                                 
57 Intervju 2 
58 Ibid.  
59 Johansson, 2004, s. 22-23 
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fiska i timmar, dagar och veckor och ibland en hel säsong utan att få någon lax, enligt dem 

själva och fångstrapporter.60   

 

Fiskeriverket måste ta ansvar och besluta hur de vill göra och stå för det. Som det ser ut nu så 

vill de vara alla till lags men det är omöjligt. Det slutar med att alla blir missnöjda. Staten 

måste ta ett beslut om de vill satsa på sportfisket eller yrkesfisket, det går inte att satsa på båda 

grupperna samtidigt. Fiskeriverket säger att de inte fördelar resursen. Det kan ses som ett fegt 

uttalande. Eftersom de reglerar fisket och beslutar om regler så fördelar de resursen. Någon 

part får mer medan den andre parten får en mindre del av resursen. ”Staten  försöker många 

gånger vara alla till lags så i slutänden är det laxen som betalar priset för myndigheternas 

oförmåga att ta beslut.”61  

 

Sportfiskarna är främst emot fisket som bedrivs med drivgarn ute på havet. Men detta 

drivgarn kommer att förbjudas enligt beslut. Då kommer troligen ett nytt problem att dyka 

upp. Eftersom drivgarnet förbjuds och laxen ökar, så kommer Finland att tidigarelägga sitt 

datum när yrkesfisket efter lax får börja. Finlands alla älvar är utbyggda förutom en liten älv. 

Därför har de inga egna älvar som producerar vild lax. Fiskerikonsulenten tycker därför att 

Finland inte ska ha någon rätt att ta upp mer lax som simmar förbi. Han är även säker på att 

detta kommer att väcka stor debatt när detta sker.  

 
I framtiden vill fiskerikonsulenten i Kalix framförallt att Finland ska bli mer återhållsam i sin 

förvaltning av lax med ett minskat yrkesfiske, att drivgarnet försvinner och att det ska fungera 

med ett selektivt fiske så att den vilda laxen släpps tillbaka. Han tror att det är möjligt att 

uppemot 20 000 laxar kan passera i laxtrappan i Jockfall i ställer för 7000 samtidigt som 

yrkesfisket fortsätter i samma omfattning som i dag men med en återhållsammare hållning av 

dispenser. När laxen i älven ökar genererar det ett ökat sportfiske och det i sin tur leder till 

ökade inkomster för kommunerna längs älven. Hur det blir får framtiden utvisa.62 I många 

samfällighetsföreningar tror de att ”förutsättningen för ett bra fiske finns absolut om det blir 

restriktioner i hur mycket yrkesfiskarna får ta upp”.63  

 

 

                                                 
60 Intervju 2 
61 Börje Ragnarsson, Bondersby samfällighetsförening 
62 Intervju 2 
63 Arne Johansson, Kamlunge samfällighetsförening 
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5.2 Åsikter från föreningar 

Enligt flera intervjupersoner känner sig medlemmarna i vissa föreningar åsidosatta vad gäller 

tillstånd att ta upp lax. De har ansökt om att få ta upp lax till exempelvis middagar inom 

byarna. För närvarande har de tillstånd att ta upp fem laxar vilket de är missnöjda med. De är 

även missnöjda med att notfisket är förbjudet vissa dagar. Yrkesfiskarna får i princip ta upp 

hur mycket lax de vill och de laxar som de själva vill ta upp är en liten del och skulle inte 

påverka laxstammen enligt dem själva. Det blir en konflikt mellan yrkesfiskare och 

sportfiskare ”och när yrkesfiskarna får börja fiska ännu tidigare än de fått förr, sker det på 

bekostnad av sportfisket”.64 Havs- och kustfisket borde begränsas ännu mer. Det fiskare är 

mest missnöjda med vad gäller laxfisket i älven är just bristen på lax. Det blir inte mycket 

kvar efter att yrkesfiskarna tagit sin del.65  

 

Många fiskare är missnöjda över hur fiskeriverket bedriver sitt arbete. De som beslutar om 

regler vet inte hur fisket ser ut i Norrbotten. Staten försöker många gånger vara alla till lags 

och det fungerar inte så i slutänden är det laxen som betalar priset för myndigheternas 

oförmåga att fatta beslut. Yrkesfiskarna tjänar pengar på sitt fiske och många har detta som 

den enda inkomstkällan. Därför tror föreningar att Fiskeriverket ofta beslutar om regler till 

fördel för yrkesfiskarna. Sportfisket har då inte lika hög prioritering eftersom det bara rör sig 

om en fritidssysselsättning. En lösning på problemet med för få vilda laxar skulle kunna vara 

att bestämmelserna för att fenklippa odlad lax blir hårdare. Som det ser ut i dag fenklipps bara 

en bråkdel av den odlade laxen och det gör att det blir omöjligt för yrkesfiskare att skilja på 

vild och odlad lax.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Arne Johansson, Kamlunge samfällighetsförening 
65 Intervju 3 
66 Intervjuer med samfällighetsföreningar 
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6. SAMTYCKE ELLER MISSNÖJE?  

För att den utövade makten ska vara legitim måste samtycke uttryckas offentligt, dvs. genom   

val, media och andra former av offentliga handlingar, av sportfiskare, yrkesfiskare och 

föreningar. Detta kapitel syftar därför till att undersöka om fiskare är nöjda med sin situation 

eller om de har uttryckt sitt missnöje offentligt på något vis. 

 

6.1 Överklaganden av beslut 

Ett sätt att undersöka hur utbrett missnöjet är bland sportfiskare är att undersöka om dessa 

överklagat några beslut som tagits. Sportfiskare som är missnöjda med beslut som tagits av 

skifteslagen vänder sig till länsstyrelsen för att överklaga. Länsstyrelsens svar var att troligen 

har inte ett enda beslut överklagats någonsin.67 Sportfiskare är alltså inte missnöjda med 

regler som skapats av skifteslagen och dessa fungerar bra med varandra. Det kan då 

konstateras att problemet med missnöje ligger på en annan nivå än förhållandet mellan 

föreningar längs älven och sportfiskare.  

 

Överklaganden mot Fiskeriverkets regler har däremot hittats. Det ena innehåller ett 

överklagande av beslut som länsstyrelsen tagit om avslag på ansökan om dispens för fiske 

med fasta redskap efter lax i Kalix älvs yttre fredningsområde68. Den andra innehåller ett 

överklagande av beslut som länsstyrelsen tagit rörande dispens att fiska med nät vid 

Jockfall.69 I båda fallen beskriver fiskarna hur viktigt det är att kulturen får leva vidare. De 

nya reglerna strider alltså mot gamla traditioner enligt dem själva.  

 

Missnöje från olika byar längs älven har bland annat visats genom att byarna sökt dispens för 

att få ta upp mer laxar än reglerna tillåter. Många menar att det är en tradition att få fiska med 

fasta redskap och det har alltid gått bra förr. Den lax som tas upp på detta sätt är ändå en 

bråkdel av vad yrkesfiskarna får ta upp. Även skrivelser från föreningar till Fiskeriverket har 

skickats.70  

 

 

 

 
                                                 
67 Berne Lorefors, juridiska enheten, Länsstyrelsen i Luleå 
68 Beslut, Dnr: 341-1816-98 
69 Beslut, Dnr: 3421374-00 
70 Intervjuer med samfällighetsföreningar 
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6.2 Brev från fiskare 

I ett brev som Kalix älv ekonomiska förening ställt till länsstyrelsen i Norrbotten tar de upp 

ett antal frågor som de är bekymrade över. De tycker bland annat inte om regeländringen som 

kom år 2002 som innebar att från och med den 25 juni är det fritt fram för alla som äger 

fiskerätt inom fredningsområdet att fiska vild lax och öring med fällor och nät. Tillgången på 

blank lax är bra i början på säsongen men statistik visar att beståndet avtar markant senare på 

säsongen. De tror att nedgången under senare delen av säsongen hör ihop med de nya 

reglerna. En stor del av laxen i Kalix älv visar även skador från nät och fällor. Det fungerar 

inte i praktiken att släppa tillbaka laxen utan skador. Samtidigt som fisketrycket har tillåtits att 

öka har inga undersökningar gjorts hur detta påverkar den vilda laxstammen. Bland annat vill 

föreningen förbjuda fisket efter fettfeneklippt lax inom fredningsområdet. De vädjar om 

länsstyrelsens hjälp att informera regeringen och fiskeriverket om den rådande situationen och 

vidta åtgärder för att i fortsättningen uppnå den nationella målsättningen för den vilda laxens 

reproduktion d.v.s. en hållbar resursförvaltning.71     

 

Detta kapitel visar att det inte har uttryckts något offentligt missnöje mot regler som 

samfällighetsföreningar beslutat om. Det kan därför antas att dessa regler inte väcker något 

större missnöje bland fiskare. Däremot har det uttryckts missnöje offentligt mot Fiskeriverkets 

regler genom bland annat brev och skrivelser. Dessa nya regler strider ofta mot fiskares 

traditioner att till exempel fiska med pator och utan restriktioner i antal lax som får fångas.   

 

   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Internet 8, Fiske i Norrbotten 
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7. ANALYS OCH SLUTSATSER 

Det finns två typer av regler som berör fiskare i Kalix älv, regler som beslutats av 

fiskeriverket och regler som beslutats av föreningar. Missnöje mot regler som beslutats av 

föreningar gick inte att hitta och dessa regler har heller aldrig överklagats till länsstyrelsen av 

sportfiskare. Föreningarna var de dominerande i det här fallet och sportfiskare de 

underordnande eftersom föreningarna har makt att fatta beslut som berör sportfiskarna. Att 

reglerna aldrig har överklagats visar att de dominerande (samfällighetsföreningar) och 

underordnande (sportfiskare) delar liknande värderingar med varandra vad gäller fiske. De 

uppsatta reglerna rättfärdigas därför genom de värderingar som delas av både föreningar och 

sportfiskare. Maktrelationen föreningar – sportfiskare kan därför sägas vara helt legitim och 

ingen form av legitimitetsunderskott råder. De flesta samfällighetsföreningarna i Kalix 

kommun är däremot missnöjda med de regler som styr fisket i älven. Fiskerättsinnehavare vill 

bedriva fiske med fasta redskap eftersom det är en långt tillbakagången tradition och de vill 

även kunna ta upp mer lax. Det är alltså regeln som förbjuder fiske med nät och not i Kalix 

älv som väcker protester. Men det största problemet är reglerna som styr yrkesfisket i havet, 

enligt dem själva. Främst är det missnöje mot garnfisket som tillåts till havs. Det finns även 

stort missnöje mot att det selektiva fisket inte fungerar som det ska eftersom all odlad lax inte 

fettfeneklipps.    

 
Under senare år har problemet med det minskade laxbeståndet uppmärksammats allt mer och 

mot bakgrund av behovet av beståndsbevarade åtgärder av laxen har en rad åtgärder vidtagits 

för att säkerställa reproduktionen av lax. Fiskeriverket och föreningarna längs älven har alltså 

lyssnat och insett att det behövs regler för att tillvarata laxen och skapat dessa regler. Dessa 

har även rättat sig efter direktiv från EU. EU har beslutat att drivgarnsfisket ska förbjudas 

även i Östersjön och detta beslut kommer att genomföras till år 2008. Laxbeståndet kommer 

då troligen att öka betydligt. Därför kan det konstateras att den första nivån av legitimitet är 

uppfylld. Makten utövas i enlighet med uppsatta lagar och missbrukas ej. Den rådande 

fiskepolicyn i Kalix älv är därför inte illegitim och problemet hamnar därför i en annan 

dimension. De regler som nu råder i älven som ska försöka bidra till en ökning av laxen är 

inte i strid med nya värderingar men däremot kan dessa regler komma i konflikt med gamla 

traditioner som att till exempel fiska med fasta redskap som pator.  

 

Det är förbjudet för yrkesfiskarna att fiska vild lax under hela året men fiske efter odlad lax 

får ske utanför den inre restriktionsgränsen. Fisket får även bedrivas inom fredningsområdet 
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efter den 25 juni. I Kalix älv sker ingen utsättning av odlad lax och därför är det lite odlad lax 

som vistas i älvmynningen och älven (laxen återvänder oftast till sin födelseälv). Bestånden 

består alltså av vild lax till största delen. En stor del av antalet laxar som fastnar i näten är 

därför vild lax. Jag kan inte uttala mig om yrkesfiskarna släpper tillbaka all vild lax men 

däremot menar ett antal sportfiskare att en mängd vilda laxar som släpps tillbaka är skadade. 

Denna regel, att det är tillåtet att bedriva fiske inom fredningsområdet kan ses som märklig 

när målet är att bevara den vilda laxen och den väcker därför stort missnöje hos åtskilliga 

sportfiskare.  

 

De fiskares åsikter som tagits del av, både sportfiskare och yrkesfiskare vill värna om gamla 

traditioner och menar att de nya åtgärderna för att bevara laxen strider mot dessa traditioner. 

De nya reglerna strider många gånger mot gamla värderingar. Maktutövare och fiskare med 

gamla värderingar delar inte likartade värderingar. De nya reglerna lider därför av ett 

legitimitetsunderskott bland en del av fiskarna, i älven är det främst bland dem som äger 

fiskerätt eftersom det främst är dom som vill fiska med gamla traditionella metoder. Även en 

del av yrkesfiskarna menar att det rör sig om traditioner men främst är de missnöjda med 

starttiden för att fiska lax som de skulle vilja tidigarelägga. När de gamla reglerna rådde var 

fisket fritt under hela året och många fiskare var nöjda. Men den vilda laxen minskade och de 

gamla reglerna kunde därför inte förenas med iden att skapa ett långsiktigt hållbart fiske av 

lax. De som är missnöjda har även visat sitt missnöje bland annat genom överklaganden av 

två beslut. 

 

Det finns även sportfiskare med ”nyare värderingar” och de gamla reglerna stred emot dessa 

värderingar. Med nyare värderingar menas de som inte håller på gamla traditioner som tex 

pator och de som har insett problemet med att den vilda laxen håller på att dö ut. De är därför 

positiva till alla förändringar som bidrar till en ökning av lax. Jag tror att de som innehar 

nyare värderingar är främst de som inser möjligheterna med en ökad turism och vad det skulle 

kunna generera i inkomster och arbetstillfällen. Även sportfiskare som har fiske som enbart 

fritidssysselsättning och som fiskar för själva upplevelsen ser gärna regler som bidrar till en 

ökning av den vilda laxen. Sportfiskare och turister som inte är medlem i någon förening utan 

enbart köper fiskekort välkomnar de nya reglerna eftersom de vill att antalet laxar ska öka. 

Som det ser ut nu är det väldigt svårt att få en lax med spöfiske. Men det har också skett en 

förändring i de olika samfällighetsföreningarnas attityd och dessa arbetar nu också aktivt för 

att skapa så bra regler som möjligt. Hos dessa personer delas de nya reglerna av både fiskare 
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och den styrande makten som skapat dessa regler. Dessa regler kan därför antas ha legitimitet 

hos de personerna med nyare värderingar, eftersom båda parter strävar efter samma mål. Även 

allt mindre missnöje kan urskönjas ju fler regler som tillkommer för att bevara laxen. Men 

ännu skrivs flera brev, debatteras och diskuteras för att öka medvetandet hos allt fler om vad 

som krävs för att bevara den vilda laxen. Men ännu det är en bit kvar till målet och missnöjet 

mot Fiskeriverket är relativt stort.  

 

Sverige skapar regler för att bevara den vilda laxen. Även om Sverige bedriver en aktiv 

politik för att bevara den vilda laxen uteblir dom riktigt stora förändringarna så länge Finland 

inte går efter samma linje som Sverige. Laxen passerar den finska kusten och yrkesfiskarna 

där tar en stor del innan laxen når Sverige. När drivgarnsfisket förbjuds kommer Finland mest 

troligt att tidigarelägga datumet för yrkesfiske eftersom antalet laxen ökar. När förbudet mot 

fiske med drivgarn sker, kommer legitimiteten att öka eftersom det mesta av alla kritik riktar 

sig mot just fiske med drivgarn.  

 

Det som främst skapar missnöje för sportfiskare är: 

• De vill fortsätta fiska med fasta redskap eftersom detta hävdas vara tradition. Den 

regel som motsätter sig detta är förbudet att bedriva fiske med fasta redskap som nät 

och not. 

• De vill kunna ta upp mer lax än de får göra nu. Yrkesfiskarna får ta upp betydligt 

mycket mer enligt sportfiskarna själva. Just nu har föreningarna dispens för att ta upp 

fem laxar.  

• De anser att yrkesfisket startar för tidigt. Reglerna säger att yrkesfiske efter vild lax får 

starta 19 juni i det yttre fredningsområdet. I det inre gäller förbudet till och med den 

25 juni.  

• Att fiske med drivgarn tillåts. Detta ska förbjudas enligt tidigare beslut av EU. 

 

Det som främst skapar missnöje för yrkesfiskare är: 

• Starttiderna när fiske efter lax får bedrivas. Viljan är att tidigarelägga dessa starttider. 

De regler som styr detta är samma som i punkt tre ovan.  

• Även yrkesfiskare är missnöjda över att fiske med drivgarn tillåts nere i Östersjön. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det första legitimitetskriteriet innebär att makten endast är 

legitim om den utövas i enlighet med uppsatta lagar och regler. De som innehar makten i detta 
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fall är Fiskeriverket eftersom de beslutar om lagar och regler som påverkar både sportfiskare 

och yrkesfiskare. Även föreningarna längs älven innehar en viss form av makt eftersom de får 

besluta om regler utöver de som Fiskeriverket redan beslutat om. Fiskeriverket har även en 

viss makt över dessa föreningar eftersom även de måste följa de regler som finns. Att den 

vilda laxen håller på att dö ut har uppmärksammats allt mer under senaste tiden. Även EU har 

uppmärksammat detta och är bland annat emot drivgarnsfisket. Fiskeriverket har beaktat 

dessa åsikter genom att bland annat följa EU: s restriktioner. Drivgarnsfisket kommer att 

förbjudas 2008. År 1993 beslutade ministerrådet om en ny förordning om bevarande och 

hållbart nyttjande av fiskeresurserna. Även föreningarna rättar sig efter de etablerade reglerna 

och håller sig inom ramarna för Fiskeriverkets regler och föreskrifter. Detta gör att makten 

utövas i enlighet med uppsatta lagar och regler.  På denna nivå är makten legitim.  

 

Den andra dimensionen gör gällande att likartade värderingar gällande fiske, ska delas av 

både dominant och underordnad. Fiskeriverket gör försök att skapa regler för ett hållbart fiske 

men samtidigt har de tillåtit bland annat fiske med drivgarn under lång tid och många fiskare 

är missnöjda över hur Fiskeriverket arbetar. Fiskare med ”nyare värderingar” välkomnar alla 

förändringar som är till förmån för den vilda laxen men de tycker samtidigt att Fiskeriverket 

inte gör tillräckligt. Fiskare med äldre värderingar anser att de nya reglerna strider mot gamla 

traditioner. Sportfiskare är missnöjda över hur mycket lax yrkesfiskare får ta och även att de 

fått börja fiska tidigare i älvmynningen under senare år. Yrkesfiskare är framförallt missnöjda 

över den starttid då de får börja fiska som de skulle vilja tidigarelägga. Yrkesfiskare och 

sportfiskare har olika intressen och det bildas en konflikt dem emellan och det är väldigt svårt, 

om inte omöjligt, att vara alla till lags. Det finns även en konflikt mellan Fiskeriverket och 

fiskare (både sportfiskare och yrkesfiskare). De nya reglerna till förmån för den vilda laxen 

kan sägas ha högre legitimitet hos dem som har nyare värderingar och vill satsa på 

sportfisketurism i Kalix älv. Samtidigt går det inte att förneka att denna nivå består av ett 

relativt högt legitimitetsunderskott eftersom många fiskare inte delar Fiskeriverkets 

värderingar. Det är svårt att göra alla parter nöjda samtidigt som regler ska skapas för att 

bevara den vilda laxen. Ett beslut måste tas vad man vill satsa på, och sedan följa den linjen 

oavsett om några blir missnöjda.  

 

Den tredje nivån av legitimitet gör gällande att samtycke måste uttryckas offentligt. När det 

gäller reglerna som föreningarna längs älven skapar så går det inte att urskönja något missnöje 

mot dessa. Sportfiskare som fiskar i älven har inte visat missnöje eller överklagat dessa regler. 

 34



Däremot har fiskare med diverse handlingar demonstrerat sitt missnöje mot Fiskeriverket och 

de regler som Fiskeriverket beslutat om. Det har skett överklagandet, ansökningar av 

dispenser och brev har skrivits från berörda parter. Dock har inte många överklaganden gjorts 

som faktiskt speglar fiskarnas åsikter.  

 

För att makten ska vara legitim krävs att alla tre dimensioner för legitimitet är uppfyllda, 

enligt Beetham. Det räcker alltså inte med att den första nivån är uppfylld. Mina slutsatser blir 

därför att: maktrelationen mellan föreningar och sportfiskare är legitim, medan några av 

Fiskeriverkets regler inte kan ses som fullt legitima. Fiskeriverkets maktutövning kan därför 

inte ses som fullt legitim enligt Beethams legitimitetsdefinition.  
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Intervjufrågor till fiskerikonsulten i Kalix kommun 
 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat som fiskerikonsulent i Kalix? 

3. Brukar du själv fiska? 

4. Under de senaste åren har en rad åtgärder gjorts för att bevara laxen, kan du 

nämna några som kommunen har gjort? 

5. Har du märkt om dessa åtgärder gett något resultat? 

6. Har du fått ta del av fiskarnas allmänna åsikter rörande laxfisket i älven? Är de 

nöjda/missnöjda? 

7. Vilka regler är de missnöjda med? 

8. Tycker du själva att de rådande reglerna är rättvisa? 

9. Anser du själv att antalet lax har minskat i älven? 

10. Vet du om fikare brukar bryta mot rådande regler eller har du uppfattningen att 

de oftast följs? 

11. Hur tycker du att sportfiskarnas åsikter gentemot yrkesfiskarna verkar vara? 

12. Hur tycker du att fiskeriverket bedriver sitt arbete? Klarar de av sitt ansvar på 

ett bra sätt, dvs. att skapa regler som bidrar till ett hållbart fiske? 

13. Hur stor betydelse har laxfisket för kommunen? 

14. Hur ser du på framtiden? 

  



Intervjufrågor till yrkesfiskare 

 

1. Namn: 

2. Var bor du? 

3. Vilket år är du född? 

4. Vilken typ av verksamhet bedriver företaget? 

5. När bildades det aktuella företaget? 

6. Vilket år bildades företaget? 

7. Hur många anställda har företaget? 

8. vilken är den ungefärliga genomsnittliga medelåldern i företaget? 

9. Hur ofta fiskar du/ni lax?  

10. Hur många laxar fångade företaget 2004? 

11. Anser du att det finns någon lagstiftning eller organisation som påverkar 

verksamheten negativt eller positivt? 

12. Vad är yrkesfiskare mest nöjd respektive missnöjd med vad gäller laxfisket i 

havet? 

13. Har företaget någon gång hamnat i konflikt med andra intressen i trakten? 

14. Anser du att reglerna som styr laxfisket, som de ser ut nu, är bra eller skulle du 

vilja ändra på något? I sådana fall vad? 

15. Om personen är missnöjd med något: Hur visar du ditt missnöje? Har du någon 

gång överklagat eller visat detta på annat sätt? 

16. Vad anser du om det sportfiske som bedrivs i älven? 

Följdfråga om dem tycker att det är ett problem: Vad skapar problem och vad 

skulle du vilja ändra på? 

17. Har du aktivt deltagit i några fiskevårdsåtgärder för att främja laxen som art? 

18. Har din syn på staten ändrats sedan åtgärderna för att bevara den vilda laxen 

blivit fler? 

19. Finns det något du vill tillägga? 
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1. Namn: 

2. Var bor du? 

3. Vilket år är du född? 

4. Vilken förening är du verksam i? 

5. När bildades den aktuella föreningen? 

6. Vad är din roll i föreningen? 

7. Vet du varför föreningen bildades? 

8. Hur många medlemmar finns i föreningen? 

9. Fiskar du själv efter lax och i sådana fall, hur länge har du gjort det? 

10. Hur ofta fiskar du? 

11.  Vilka åsikter rörande laxstammen tycker du dominerar inom eran förening? 

12. Vad är fiskare mest nöjd respektive missnöjd med vad gäller laxfisket i älven? 

13. Har föreningen någon gång hamnat i konflikt med andra intressen i trakten? 

14. Anser du att reglerna som styr laxfisket, som de ser ut nu, är bra eller skulle du 

vilja ändra på något? I sådana fall vad? 

15. Om du är missnöjd, hur visar du ditt missnöje? Har du någon gång överklagat 

ett beslut eller visat detta på annat sätt? 

16. Vad anser du om det yrkesfiske som bedrivs utanför älvmynningen? 

17. Om du tycker att det är ett problem: Är det yrkesfiskarna eller fiskeriverket som 

skapar missnöje? 

18. Har du aktivt deltagit i några fiskevårdsåtgärder för att främja laxen som art? 

19. Har din syn på staten ändrats sedan åtgärderna för att bevara den vilda laxen 

blivit fler? 

20. Finns det något du vill tillägga? 
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