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Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland 

-arrende av fiskevatten, sammanställning, problem och slutsatser 

 

Ett av projektets syften har varit att framöver kunna ge rådgivning, coachning och 

kompetensutveckling tex avseende arrende av fiskevatten för fasta redskap mm. 

Därför har ett av projektmålen varit att ta fram ett avtalsförslag avseende arrende av 

fiskevatten för fasta redskap. 

I projektet har därför inhämtats information om förutsättningarna för arrende av fiskevatten på 

Gotland. De viktiga delarna är ägostruktur och olika former av ägande, lagstiftning och befintliga 

möjliga upplåtelseformer. Underlaget finns i bifogade bilagor. 

Vi kan konstatera att det finns upplåtelseformer som är tillgängliga och då även i form av bra 

mallar som kan användas för fiskevatten. En grundläggande förutsättning är att alla delägare skall 

godkänna arrendet.  

 Jordbruksarrende där det är en enskild markägare som förfogar över marken/fiskevattnet. 

Vi bedömer dock att det är en mycket begränsad andel som berörs av detta både beroende 

av att andelen berörd mark/vatten är liten samt att är inte enskilda ägandet klargjort i 

samband med laga skiftet(storskiftet) så betraktas fisket fortsatt som samfällt. 

 Yrkesfiskearrende, som skulle vara den huvudsakliga upplåtelseformen för projektets 

syften.  Det är tydligt att huvuddelen av fiskevattenarrenden är beroende av lagstiftning 

och befintliga stadgar för samfälligheterna som förfogar över fiskevattnen.  Ett fiskearrende 

kan också beröras av att det inte bara är en samfällighet för marken utan även av 

gemensamhetsanläggningar för vattenverksamhet, vägar/broar och bryggor. 

Huvudproblemet för arrendeupplåtelsen är att det är få samfälligheter (för främst ägandet 

av marken) som har stadgar idag som gör att styrelsen har mandat att göra en 

arrendeupplåtelse. I övriga fall måste alla delägare kunna identifieras och skriftligt 

godkänna arrende. 

 Nyttjanderättsavtal. Är i huvudsak för fritidsfiske, har stor avtalsfrihet.( ta bort och kan 

även vara aktuellt.) Bedöms inte vara aktuellt för den målgrupp som projektet har. Men 

viktigt att betona för dem som använder denna form att till skydd för ägoskiften och för 

tvist i samfälligheter så bör sådana avtal vara skriftliga. 

 

Projektets slutsatser av möjligheterna till fiskevattenarrende 
 

Som framgår av bilagorna är det ett omfattande arbete få fördjupad kunskap om hur ägostrukturen 

för fiskevatten på Gotland ser ut, samt förutsättning för fiskevattenarrende i varje fiskevattenobjekt.  

 

Det kan naturligtvis finnas ett antal enskilda markägare, samfälligheter som har förutsättningar att 

göra ett godkänt fiskearrende men projektet har inte nödvändiga resurser för att fördjupa sig i den 

problembilden.  

Vår bedömning är att det med hänsyn till den komplexa problembilden för fiskevattenarrende 

behövs ett fördjupande projekt där intresserade markägare och främst samfälligheter får 

rådgivningsstöd för att klargöra ägoförhållanden, delägare och ev behov av lantmäteriförrättning för 
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att anpassa nuvarande stadgar.  

 

Vi vill också från projektets sida framhålla betydelsen av att samfälligheterna klargör ägoförhållanden 

och ev anpassar stadgarna för att kunna nyttja den resurs samfälligheten kan vara för andra 

upplåtelseformer, exempelvis besöksnäringen. 

I projektet har Stig Pettersson anlitats för att ta fram underlagen och Per Ahlström har tillfrågats om 

intresse av att gå vidare i ett fördjupningsprojekt avseende arrendefrågan för fiskevatten. 

 

Arbetet skulle kunna kopieras till andra samfälligheter exempelvis vägsamfälligheter som åter blivit 

aktuella när Regionen tar bort vägunderhåll, snöröjning mm på landsbygden. 

Ett sådant projekt skulle mycket väl kunna passa i LeaderGute och vara ägt av LAG. 

 

 

Romakloster 15 februari 2018 

 

 

 

För projektet 

Riina Noodapera, Allan Pettersson, Stig Pettersson 
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Former av upplåtelse för fiske 

Ägande-förvaltning av fiskevatten 
Bilaga till projekt Fasta fiskedskap- en möjlighet för Gotland 

Fiskevattnet kan ägas av enskild markägare, av delägarförvaltning eller samfällighetsförening.  

Upplåtelsen kan vara som:  

 Ett jordbruksarrende där arrendatorn får utnyttja den fiskerätt som hör till jorden om 

inget annat avtalas (Fiskelagen § 16). LRF Konsult har mallar för både sidoarrende 

och sidoarrende med byggnader. Finns även för gårdsarrende vilket är mycket ovanligt 

på Gotland. Jordägare måste därför se igenom skrivna arrendekontrakt om fiske 

och/eller jakt ingår eller är undantaget.  Arrende på 5 år måste sägas upp (skriftligt, 

påskrivet mottagningsbevis.) ett år innan avtalstidens utgång. Kortare än fem år gäller 

8 mån uppsägningstid annars samma villkor för uppsägning..  

 Yrkesfiskarrende eller fiske som är av väsentlig betydelse för arrendatorn. Enligt EU 

s införande av avsaluförbud för fritidsfiske krävs sedan några år fiskelicens om fisken 

säljs. Fiskearrende skall vara på minst 5 år annars krävs godkännande av 

arrendenämnd. Övriga regler för denna form av fiskearrende regleras i Lag om 

Fiskearrende (1957:390). Mall för yrkesfiskarrende finns framtaget av Sveriges 

Fiskevattenägareförbund och Sveriges Fiskares Riksförbund i samarbete med LRF 

Konsult( tidigare LRFs Juridiska Byrå)  

 Nyttjanderättsavtal.  Regleras av de allmänna bestämmelserna i 7 kap. Jordabalken. 

Här finns tydligen en relativt stor avtalsfrihet fritidsfiskearrenden. De behöver inte 

vara skriftliga men med tanke på ev ägarskiften och kanske främst att ägandet ligger i 

en samfällighet är det naturligtvis att rekommendera. Mall för nyttjanderättsavtal 

framtaget av Sveriges Fiskevattenägarförbund bifogas. Det är granskat av jurister från 

Sveaskog som anger att det skall täcka det som behöver regleras.  

Formulären för de olika upplåtelseformerna innehåller både anvisningar och angivelser av 

tillämpliga lagrum. 

 

Ägoförhållandet för fiskevattnet 

Det som är viktigt med upplåtelsen av fiskevattnet är att ägarsidan är rätt och fullständigt angiven 

samt att beslutet om ett arrende/nyttjanderättsavtal är tagen på rätt sätt.  Ägandet av fiskevattnet  

kan vara fördelat på en eller få jordägare eller som är mycket vanligt förvaltas det i en samfällighet. 

Det finns flera olika former av samfälligheter och de regleras av tre olika lagar: Fastighetsbildnings-, 

anläggnings- och vattenverksamhetslagen.  När det gäller vem och var besluten i samfälligheten tas 

måste man granska stadgarna. Det kan vara styrelsen, det vara stämman och det kan krävas tillstånd 

från alla delägare. 

Är det gemensamhetsanläggningar i form av vattenverksamhet och/eller vägar, bryggor mm, är det 

viktigt att beakta hur ev underhåll och ev påverkan skall regleras mellan arrendator och jordägare. 
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Lagstiftningen i Sverige 

 
Samfälligheter regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, 

fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1998:812) 

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (restvattenlagen). 

Former av samfälligheter 

En samfällighet kan vara 

 en samfällighet enligt fastighetsbildningslagen, som kan vara  

o en samfällighet bestående av mark som ägs av flera fastigheter "för 

stadigvarande bruk. 

o en gemensamhetsskog, eller skogssamfällighet, mark för skogsbruk som ägs av 

flera fastigheter. 

 en samfällighet bestående av annan mark som ägs av mantalssatta fastigheter i en 

socken, 

 ett servitut eller annan rättighet gemensam för flera fastigheter, 

 en gemensamhetsanläggning, eller anläggningssamfällighet, enligt anläggningslagen 

bestående av anläggningar och rätt till utrymme som ägs gemensamt av flera 

fastigheter,  

 en samfällighet, eller vattensamfällighet, enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet, som kan vara  

o en markavvattningssamfällighet, en samfällighet ägd av de fastigheter som dra 

nytta av markavvattning, till exempel genom dränering eller dikning,[5] 

o en bevattningssamfällighet, som består av en vattentäkt för bevattningsändamål 

ägd av flera fastigheter. 

o en vattenregleringssamfällighet, som ägs av flera fastigheter som drar nytta av 

vattenreglering i samband med ett vattenkraftverk eller 

 

En samfällighet, till exempel en gemensamhetsanläggning, kan skötas (förvaltas) antingen genom 

delägarförvaltning eller av en samfällighetsförening.  

Delägarförvaltning vanligt om det är få delägande fastigheter och kostnaderna för drift och 

underhåll är låga. Alla måste vara överens när beslut fattas. Om delägarna inte kan enas kan 

Lantmäteriet hjälpa till genom att hålla ett delägarsammanträde. Den som äger en fastighet som 

har en andel i samfällighet. Fastighetsägaren är automatiskt medlem i den samfällighetsförening 

som sköter samfälligheten. 

Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret. 

Lantmäteriets kundcenter, 0771-63 63 63, kan kontaktas för information om en fastighet har andel 

i någon gemensamhetsanläggning eller samfällighet. 

https://lagen.nu/1973:1150
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fastighetsbildningslagen
https://lagen.nu/1970:988
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anl%C3%A4ggningslagen
https://lagen.nu/1973:1149
https://lagen.nu/1998:812
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag_(1998:812)_med_s%C3%A4rskilda_best%C3%A4mmelser_om_vattenverksamhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mantal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Servitut
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samf%C3%A4llighet_(juridik)#cite_note-5
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Om man äger en fastighet som har andel i en samfällighet, till exempel en brygga, är du 

automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Den som förvärvar en fastighet med en sådan 

andel blir direkt medlem i föreningen. 

Källor: 

Jordabalken 

Lagen om fiskearrenden 

Arrendelagstiftningen 

Lagstiftningen om samfälligheter 

Lantmäteriets hemsida 

Sveriges Fiskevattenägare och dess förbundsdirektör Thomas Lennartsson 

 

Problembild för upplåtelseformer för fiskevatten 
Den problembild som finns för att klargöra i vilken omfattning och i vilka former det kan bli aktuellt 

med upplåtelse av fiskevatten grundas på ovanstående underlag samt kontakt med en fd anställd vid 

Lantmäteriet på Gotland,  Per Ahlström, Tofta. 

Det finns enskilda markägare som förfogar över marker med angränsning till fiskevatten. Men nämns 

inte fisket i samband med storskiftet (laga skiftet) så är fiskerätten ändå samfällt. 

Möjligheten att inom projektet klargöra om ett fiskevatten är enskilt eller samfällt begränsas 

dessutom av att tillgängligt kartmaterial finns för storskiftet fram tom 1927. Sista 

storskiftesregleringen utfördes på Gotland 1976 så för tiden 1927-1976 måste en omfattande 

genomgång av varje skiftesförrättning göras. 

Därför finns ett behov av ett fördjupat projekt för att klargöra ovanstående, vilket beskrivs i 

huvudprojektets slutrapport för ”Fasta fiskeredskap- en möjlighet för småskaligt fiske på Gotland”. 

 

 

 

Bilagan ingår i projekt Fasta fiskeredskap – en möjlighet för småskaligt fiske på Gotland 2017/2018 

 

 


