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Sammanfattning 

Vid en lantmäteriförrättning ska förrättningslantmätaren ta hänsyn till ett antal villkor för att få 

lov att göra en förändring i fastighetsindelningen där fastigheter antingen nybildas eller 

ombildas. Fastigheter finns inte bara på land, utan dess gränser kan vara belägna helt eller delvis 

i vatten. Utgångspunkten är att fisket ska höra till fastighetens vattenområde. Detta 

vattenområde kan ägas dels ihop med det egna vattnet, dels så kan det vara samfällt med flera 

andra fastigheter. Fisket kan även i sig utgöra en egen fastighet. Vid förrättningar av den här 

typen så finns det ett villkor om att fastighetsbildning inte får ske om det innebär skada för 

fiskevården (Fastighetsbildningslagen 3 kap 8 §). Fiskevård kan dels innebära insatser för att 

gynna fiskar och kräftor. Dels så kan det tolkas som ett ändamålsenligt nyttjande av 

fiskeresurserna (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2012). 

 

 Det som undersöktes var dels hur många ärenden som behandlades som rörde tillämpningen av 

FBL 3 kap 8 §. Dels så skulle den ge ett historiskt perspektiv på varför bestämmelsen tillkommit 

och hur dess betydelse eventuellt har förändrats fram till idag. Dessutom var det intressant att ta 

reda på i vilka fall som fastighetsbildning kan påverka fisken och ekosystemet negativt, och om 

det fanns skillnader geografiskt i vad som ansågs som en olägenhet för fiskevården. Som 

avgränsning valdes Gävleborgs och Dalarnas län.  Metoden bestod dels av sex intervjuer med 

förrättningslantmätare, dels så har en förrättningsakt och ett rättsfall granskats, refererats och 

diskuterats.  

 

Resultatet gav att det inom det valda området sker i genomsnitt färre än en förrättning per 

lantmäterikontor och år där FBL 3 kap 8 § var tillämplig. Lantmätarna var eniga om att de 

undviker att dela fiske och att det i de få fall där det faktiskt sker handlar om att bryta ut en 

andel i en fiskesamfällighet till en fristående fiskefastighet.  Genom litteraturstudien framkom 

det undantag som finns i andra stycket i paragrafen skapades under en tid då det byggdes 

mycket vattenkraftverk, och det ansågs som viktigare än skyddet för fiskevården.  

 

Intervjupersonerna gav även exempel på dålig fastighetsbildning utan hänsyn till fiskevården. 

En sådan kan innebära att det bildas mycket små fastigheter och det därmed blir fler som fiskar 

och fiskevården tar skada. Genom att granska ett rättsfall så framkom att det inte var så 

självklart hur FBL 3 kap 8 § ska tillämpas. I det fallet så var lantmäterimyndigheten och 

Länsstyrelsen oense om ifall en fiskerätt skulle skapas genom en fastighetsbildning eller om det 

skedde bättre med en nyttjanderätt, såsom ett fiskekort. Det visade även på vilken positiv 

inverkan ett fiskevårdsområde kan ha för att bevaka fiskebestånden.  

 

Nyckelord: fiskevård, fastighetsbildning, vattenområde, förrättning  
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Abstract 
 

At a land divide the cadastral surveyor should take into account a number of conditions to be 

allowed to make a change in property classification, where properties are either created or 

transformed. Properties are not only on land but its boundaries may be wholly or partly in 

water. The premise is that the fishery should belong to the property's water. This water can be 

owned together with its own water area, or it may be jointly owned with several other 

properties. Fishing can also in itself constitute a separate property. At ordinances of this type, 

there is a requirement that property creation cannot be done if it risks to harm fishery 

conservation. That may partly involve activities in favor of fish and crayfish. It can also be 

interpreted as an effective use of fish resources (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2012) 

 

 The aim of this study was to find out, first, the number of cases dealt with concerning the 

application of the Swedish property divide law Chapter 3, § 8. It would also give a historical 

perspective on why the provision to come, and how its importance might have changed until 

today. It was also interesting to find out in which cases the real property may affect the fish and 

the ecosystem negative, and if there are geographic differences in what was considered as a 

nuisance for fish care. As boundaries were Gävleborg and Dalarna counties. The method 

consisted of six interviews with cadastral surveyors, and so have a cadastral document and a 

court case been reviewed, referenced and discussed.  

 

The result showed that within the chosen field, there is an average of none, or as most one case 

per cadastral offices and year in which the FBL Chapter 3, § 8 was applicable. The surveyors 

agreed that they avoid divide fishing and that in the few cases where it actually takes place, the 

aim is to break out a portion of a fish joint property to form an independent fishing 

property. The literature survey revealed that the exception in the second section of FBL chapter 

3, § 8, was created during a time when it was built much hydropower, and it was considered 

more important than the protection of fishery. 

 

The interviewees also gave examples of bad property formation without regard to fishery 

conservation. This may involve the formation of very small properties, and it thus becomes 

more fishing and damage to the fishery conservation. By examining a court case it emerged that 

it was not so obvious how FBL Chapter 3, 8 § applies. In this case it was the Land Survey 

Authority and the County Council who differed on whether fishing rights would be created by a 

real property or whether it was better to have another form of right, such as a fishing license. It 

also showed the positive impact a fishery conservation area may have to monitor fish stocks.  

 

Keywords: fishery conservation, property formation, water area, land divide
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1. Inledning  

 1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det lagar som ska skydda fisket från att överutnyttjas. Dessa skiljer sig åt 

beroende på om det handlar om yrkesfiske eller fritidsfiske/fiske för husbehov. Det finns 

vattenområden där alla svenska medborgare får fiska, men det innebär inte att det inte 

finns några lagar som reglerar hur fisket får bedrivas där. På land är hela Sveriges yta 

indelad i fastigheter och samfälligheter. I vatten kan detta dock variera. Att det är så beror 

till stor del på vilka behov och vilka bestämmelser som har funnits historiskt.  Detta är en 

typ av ägandeform för fiske som endast finns i Sverige och Finland (Sipponen, 1997) 

 

Det är lantmäterimyndigheterna som handlägger ärenden som rör ändringar i 

fastighetsindelningen. När förrättningslantmätaren ska genomföra en sådan ändring så ska 

den enligt Fastighetsbildningslagen ta hänsyn till fiskevården. Denna bestämmelse finns 

för att skydda fiskevården från skadlig delning som påverkar fisket. Så här definierar 

Bonde m.fl. (2012) fiskevård: 

 

”Begreppet fiskevård används som en sammanfattande benämning på alla åtgärder som 

är ägnade att främja tillkomsten av ett rikt och allsidigt sammansatt fiskbestånd och ett i 

vidaste mening ändamålsenligt utnyttjande av fisket.” 

1.2 Problemformulering 

I detta examensarbete kommer det att närmare redogöras för i vilken omfattning och i 

vilka fall som några lantmäterimyndigheter väljer att skilja på äganderätten till vatten och 

äganderätten till fiske inom ett och samma område. Det kommer även att beskrivas hur 

lagstiftningen har förändrats historiskt och hur fiskevården kan ta skada av en olämplig 

fastighetsindelning. Detta är av intresse för att kunna förebygga att sådana åtgärder sker i 

framtiden. Som grund för studien ligger studier av vetenskaplig litteratur, intervjuer och 

granskning av rättsfall och en förrättningsakt.  

 

1.3 Ägandet av fisket i Sverige 

Paulrud, Waldo, Laitila, Olofsson & Ilves (2011) har undersökt vilka som äger fisket i 

Sverige och frågeställningar som relaterar till detta. Idag finns det ett ökat intresse från 
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statlig synvinkel att utveckla och öka fisketurismen i insjöar och vattendrag. Eftersom att 

dessa områden idag till skillnad ifrån i havet till stor del ägs av privata fastighetsägare så 

spelar dessa en central roll i en framtida utveckling. Ett problem är att det idag inte finns 

något register över fiskerättigheter (Paulrud m.fl., 2011). 

 

Artikelförfattarna ville kartlägga vilka som äger fisket genom att använda sig av enkäter. 

De skickade ut enkäter till 5965 fastighetsägare av vilka de fick svar från 53 %. Drygt 20 

% uppgav att de hade fiskerätt knuten till fastigheten. De frågeställningar som ingick i 

enkäten var bl.a. målsättning med ägande, om de bedrev eget fiske och hur många dagar, 

typ av redskap, om de är med i ett fiskevårdsområde, om de hyr ut sin fiskerätt och om 

det gav några intäkter (Paulrud m.fl., 2011). 

 

Resultatet visade att bara 25 % av ägarna har en egentlig målsättning till varför de äger 

fisket. Drygt en procent av fastigheterna hyr ut i egen regi och 20 % hyr ut genom ett 

fiskevårdsområde. De kom även fram till att intäkterna från fiskerättigheterna var 

försumbara och att de i dagsläget inte bedriver intäktsgivande verksamhet som bygger på 

fiskerätten. De vill dock ändå ha betalt av andra som nyttjar rättigheten och en majoritet 

är positiva till en utveckling av företagande baserat på fritidsfiske (Paulrud m.fl., 2011).  

 

Enligt jordabalken kan en fastighet utgöras av enbart landområde, både land- och 

vattenområde eller enbart vattenområde. Fisket i Sverige kan ägas antingen allmänt eller 

enskilt. Det är lantmäterimyndigheterna som handlägger ärenden som rör enskilt fiske. 

Om en fastighet äger ett vattenområde så är det också troligt att den äger rätten att fiska 

inom det området. Dock så är ägandet av fiske att se som en egen fastighet eller 

samfällighet. På så vis kan alltså ett visst avgränsat vattenområde innehålla två fastigheter 

eller en fastighet och en samfällighet, eller till och med flera fastigheter för olika 

fiskarter.  

 

Allmänt fiske finns i havet längs kusterna och i stora sjöar. Detta är dock ingen klar 

gräns. Även då fisket ägs enskilt kan andra fiskare ha rätt att fiska inom området. 

Bestämmelserna om vad som är enskilt respektive allmänt fiske finns i jordabalken.  

 

Enskilt fiske kan i sin tur ägas på flera olika sätt. Det är inte självklart att rätten att fiska 

ingår i äganderätten till ett vattenområde (se figur 1). Detta gäller vissa fastigheter som 

bildats enligt äldre lagstiftning. Det vanligaste är att fisket ägs gemensamt av flera 

fastigheter som en samfällighet. Vattenområdet kan antingen vara oskiftat vilket innebär 

att alla fastighetsägare i samfälligheten har rätt att fiska på hela vattenområdet. Dock så 
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styr fastigheternas andelstal hur mycket de får fiska. Det kan även vara skiftat vilket 

innebär att varje fastighet i samfälligheten även har ett visst gränsbestämt vattenområde 

där enbart de får fiska. En fastighets landområde behöver inte nödvändigtvis angränsa till 

vattenområdet för att de ska ha del i samfällighetens fiske.  Det finns fristående fiske i 

form av fiskefastigheter som enbart består av ett avgränsat vattenområde som det ger 

ägaren rätt att fiska i. Förutom fastigheter och samfälligheter så går det även att bilda 

servitut för ändamålet fiske. 
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2 Syfte 

Examensarbetet ska beskriva och analysera hur några lantmäterimyndigheter i 

Gävleborgs och Dalarnas län tillämpar fastighetsbildningslagens villkor för 

fastighetsbildning rörande fiske, och särskilt vilken hänsyn som tas till fiskevården 

vid lantmäteriförrättningar.  Förhoppningen är att detta tydligare ska klargöra vilken 

roll förrättningslantmätaren har för att skydda fiskevården. Studien ska även ge 

exempel på brister som finns och vilka förbättringar som kan göras.  

2.1 Forskningsfrågor 

• I vilken utsträckning behöver förrättningslantmätaren göra en övervägning om 

ifall fiskevården tar skada vid fastighetsbildning? 

• Hur har bestämmelserna om skyddet för fiskevården förändrats, och tillämpats 

historiskt? 

• I vilken omfattning, och för vilket syfte har lantmäterimyndigheterna bildat, 

ändrat eller upphävt servitut för fiske 

• På vilket sätt kan fisken och ekosystemet påverkas negativt av  

Fastighetsbildning 

• Behöver det tas olika hänsyn till fiskevården beroende vattenområdets på 

geografiska läge? 
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3. Lagar om ägandet av fiske 

Fisket kan ägas på flera olika sätt, och de olika sätten regleras i olika lagar. Dessa är 

främst Jordabalken (JB), Fastighetsbildninglagen (FBL), Lag om fiskevårdsområden, Lag 

om gräns mot allmänt vattenområde, lag om förvaltning av samfälligheter och 

Fiskelagen.  

3.1 Instanser för tillämpning av lagar för ägandet av fiske 

Det är lantmäterimyndigheterna som är den första instans som en fastighetsägare möter 

när den vill göra en förändring i fastighetsindelningen. En förrättningslantmätare kan 

besluta om åtgärder för förändringar i fastighetsindelningen med eller utan samtycke från 

alla sakägare. Om sakägaren är missnöjd med det som förrättningslantmätaren beslutar 

kan den göra en stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen. Denna domstol är en 

sammanslagning av de tidigare domstolarna Fastighetsdomstolen och Miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen motsvarar tingsrätten men behandlar bara vissa typer av mål. 

Före 2011 så kunde ett beslut som tagits i Fastighetsdomstolen överklagas till den hovrätt 

som respektive Fastighetsdomstol sorterades under.  Numera kan de enbart överklagas till 

Svea Hovrätt.  Om en sakägare fortfarande är missnöjd med beslutet så kan det även 

överklagas till Högsta Domstolen. För att ett beslut ska prövas i Svea Hovrätt eller 

Högsta Domstolen så krävs ett prövningstillstånd.  

 

Länsstyrelsen har i uppgift att sköta tillsynen av fisket inom fastigheterna och det är även 

de som beslutar om att bilda fiskevårdsområden. Vid överträdelser av 

fiskebestämmelserna kan länsstyrelsen kräva en kontrollavgift av fastighetsägaren. 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas i allmänna förvaltningsdomstolar. Om sakägaren 

vill bestrida domen kan de vända sig till Kammarrätten och slutligen Högsta 

förvaltningsdomstolen, förutsatt att de får prövningstillstånd.  

 

3.2 Jordabalken 

I havet så är vattenområdet allmänt om det inte ingår i fastigheter (enskilt vatten). Till de 

fastigheter som gränsar till ett vattenområde i havet hör allt vatten inom 300 m från 

fastlandet eller från ö av minst etthundra meters längd, eller hela området innanför en 

djupkurva på tre meter som går minst 100 meter ut. Det finns undantag för vissa särskilda 

områden.  
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3.3 Fastighetsbildningslagen 

I Fastighetsbildninglagen beskrivs regler för olika förändringar i fastighetsindelningen. 

De vanligaste åtgärderna som kan förändra fastighetsindelningen är dels nybildande av 

genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Lagen innebär också att det går att 

skapa servitut och att överföra mark mellan fastigheter genom fastighetsreglering. 

Avstyckning innebär att ett visst arealbestämt område genom en förrättning bildar en ny 

fastighet. Om en fastighet innehas med samäganderätt, alltså har flera delägare, så kan en 

eller flera av delägarna ansöka om klyvning. Då delas den samägda fastigheten upp så att 

var och en av delägarna får en egen, ny fastighet som motsvarar deras andel. Vid en 

sammanläggning kan två fastigheter som har samma ägare, och som innehas med samma 

rätt läggas samman till en fastighet.  Ett servitut är en överenskommelse som ger en 

fastighet rättigheter eller skyldigheter gentemot andra fastigheter. Detta ska inte förväxlas 

med nyttjanderätter såsom hyra eller arrende som gäller till förmån för en person, 

exempelvis en fastighetsägare. En fastighetsreglering innebär att mark överförs mellan 

två eller flera fastigheter, mellan två eller flera samfälligheter, eller mellan fastighet och 

samfällighet. Fastighetsreglering kan också användas för att skapa nya samfälligheter och 

för att bilda servitut. 

 

I Jordabalken beskrivs hur gränserna ska vara utmärkta. Utgångspunkten är att det är de 

markeringarna som finns på marken som är de som gäller. Om det inte går att finna dessa 

markeringar, eller om de olovligen har ändrats så är det den gräns som finns på 

förrättningskartan som visar rätt gräns (FBL 1 kap 3 §). Inom ett vattenområde så kan 

gränsen bestämmas, om det inte fungerar att tillämpa föregående paragraf, genom att 

gränsen får en sådan sträckning så att varje fastighet får det vattenområde som ligger 

närmast dess strand (FBL 1 kap 5 §). Denna gräns ska bestämmas utifrån normalt 

medelvattenstånd. Ifall en fastighets strand har förskjutits så har ägaren rätt att nyttja 

eventuellt tillfört område så länge som det är av ringa omfattning (FBL 1 kap 6 §).  

 

Utgångspunkten är att fisket ska ingå vid en ändring av fastighetsindelningen av ett 

vattenområde (FBL 2 kap 3 §).  Undantaget där det går att skilja på fisket och 

äganderätten till vattenområdet är om det behövs för en särskilt lämplig 

fastighetsindelning (FBL 3 kap 8 §). Om det finns servitut i vilket det bestämts att viss 

mark hör till detta, så skall rättigheten följa marken vid ändringar i fastighetsindelningen 

(FBL 2 kap 5§). 
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De allmänna lämplighetsvillkor som finns i fastighetsbildningslagen innebär att varje 

fastighet som nybildas eller ombildas ska vara med hänsyn till belägenhet, omfång och 

övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål (FBL 3 kap 1§). I synnerhet 

gäller detta fastighetens utformning och att den får tillgång till nödvändiga vägar utanför 

sitt område. Å andra sidan får fastighetsbildning inte äga rum om den inte antas få 

varaktig användning för sitt ändamål, eller om ändamålet med fastighetsbildningen i vissa 

fall kan tillgodoses på annat sätt (FBL 3 kap 1 § 2 st.). Inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller 

bestämmelser. Dock så kan under vissa förutsättningar mindre avvikelser tillåtas. Om det 

finns naturvårdsföreskrifter eller andra bestämmelser så får inte fastighetsbildningen göra 

så att syftet med bestämmelserna motverkas. Om det finns särskilda skäl kan det ändå ges 

undantag från bestämmelsen. Det är antingen länsstyrelsen eller kommunen som ansvarar 

för att göra en sådan prövning (FBL 3 kap 2§).   

 

Fiske får inte genom fastighetsdelning uppdelas på ett sätt som innebär olägenhet för 

fiskevården. Viss olägenhet kan dock tolereras om det innebär en i vissa fall angelägen 

ändring i fastighetsindelningen (FBL 3 kap 8 §). Normalt så ingår äganderätten till fiske i 

äganderätten till vattenområdet, men med stöd av FBL 3 kap 8 § 2 st. så kan 

förrättningslantmätaren bestämma att en fastighetsbildning inte ska omfatta fisket, om det 

är av synnerlig vikt för fastighetsindelningen eller ett allmänt intresse. Det finns flera 

möjliga fall på hur detta kan påverka fastighetsindelningen och förhållandet mellan 

enskilt vattenområde och enskilt fiske (se bild 1-5).  Bakgrunden till detta är att det har 

tidigare uppstått konflikter vid utbyggnad av vattenkraft (Bonde m.fl., 2012). 

Vattenkraften påverkar fiskevården klart negativt, men är samtidigt av ett stort allmänt 

intresse för energiförsörjningen. I kraftverksdammar sker fiskevård främst genom 

inplantering av fisk och endast i mindre grad genom att öka vattenflödet som är det som 

ger mest nytta för fiskevården (Svensson, 2000), (Milbrink & Vrede, 2011). Undantag 

kan även göras om fisket ägs i samfälld form (FBL 3 kap 8 § 2 st.) och då läggs inte lika 

stor vikt på betydelsen av åtgärden.  
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Bild 1: Fastigheternas vattenområden är inte uppdelade och fastighetsägarna får fiska 

inom hela det samfällda området märkt med s:1. (samfällt fiske), (oskiftat fiske), (bundet 

fiske) 

 

Förklaring: Rött= yttre gränser för det samfällda vattenområdet inom vilket fiske får 

bedrivas, och gränser för skiften för respektive fastighet, blått= fastigheternas gränser i 

vattenområdet.  

 

 
 

Bild 2: Fastigheternas vattenområden är uppdelade men de får fiska inom hela det 

samfällda området s:1 (samfällt fiske), (oskiftat fiske), (bundet fiske).  
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Bild 3: Både vattenområdet och fisket är uppdelat. Fiskets gränser överensstämmer med 

fastighetsgränserna. Fastighetsägarna får enbart fiska inom det fiske de äger inom 

samfälligheten. (samfällt fiske), (bundet fiske). (skiftat fiske) 

. 

 
Bild 4: Både vattenområdet och fisket är uppdelat. Fiskets gränser skiljer sig från 

vattenområdets gränser. Fastighetsägarna får enbart fiska inom det skifte de äger inom 

samfälligheten. Bildat med äldre lagstiftning som fanns innan Jorddelningslagen 

(Fastighetsbildningslagens föregångare) då gränserna bestämdes utifrån mantal. Det var 

förr ett mått på hur mycket varje fastighetsägare skulle betala i skatt, baserat på bland 

annat hur mycket det ansågs vara möjligt för varje fastighet att kunna producera (Stroh, 

2003).  Kallas för särskild fiskedelning. (samfällt fiske), (skiftat fiske), (bundet fiske)  
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Bild 5: Vattenområdet ägs av fastigheterna 1:2, 1:3, 1:4. Fastigheten 1:1 har rätt att fiska 

inom f1 som är ett fristående fiske eftersom det är skiljt från vattenområdet som ägs av 

1:2. Också fisket inom f2 är fristående eftersom gränserna för fisket inte motsvarar 

gränserna för vattenområdet inom fastigheten 1:2. Fisket inom fiskefastigheterna f3 och 

f4 är bundet eftersom det är knutet till fastigheterna 1:3 och 1:4 och har gemensamma 

gränser i vattenområdet.  
 

De olika föregående fallen kan sammanfattas i figuren nedan (se bild 6). Vid bedömning 

av vilka förhållanden som gäller för en fastighet så går det först att dela in ägandet av den 

i enskild, samfälld eller servitut. Sedan så kan fisket även antingen ägas som en egen 

fastighet, fristående, eller som en eller som en del av en annan, närliggande fastighet 

kallat bundet. För vissa äldre fastigheter används begreppet skiftat vilket innebär att en 

fastighet som inte har kontakt med stranden ändå kan ha rätt att fiska inom ett 

vattenområde.  

 

 
Bild 6: Enskilda ägandeformer för fiske i Sverige  
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3.4 Historiken om skyddet mot skadlig delning av fiske 

Före 1950 fanns det i lagen inte något egentligt skydd för att motverka skadlig delning av 

fiske. Detta infördes för att undvika att fiske delades i allt för många små delar (Bonde 

m.fl., 2012). I Jorddelningslagen var det dock tydligt att vattenområde och fiske inte 

skulle skiljas åt. Ett enskilt ägt fiske kunde inte delas under några omständigheter (Bonde 

m.fl., 2012). Däremot kunde det delas ifall det vid exempelvis en avstyckning var en 

fastighet med ett vattenområde, som var enskilt ägd men där fisket ingick som en del av 

en samfällighet. I ett sådant fall var det möjligt att stycka av en del av både vattenområdet 

och landområdet och lägga hela eller delar av fisket till styckningslotten. Om även 

vattenområdet inom styckningsfastigheten var samfällt så skulle styckningslotten få så 

stor andel i samfällighetens vattenområde som avstyckningens storlek motsvarade. Om 

fisket följde med vattenområdet så skulle också motsvarande andel erhållas i 

samfälligheten för fisket (Bonde m.fl., 2012). Om fisket däremot inte var förenat med 

grunden, alltså inte hade rätt att bedrivas på ett ägt vattenområde, så var det inte möjligt 

att avstycka en fastighet som innefattade enbart vattenområde, eller enbart fiske. Med 

Fastighetsbildningslagen från 1970 så kan det nu även tillåtas att lantmätaren skiljer på 

äganderätten till vatten och ägandet av fiske när det gäller enskilt ägt fiske. 

3.5 Fiskeservitut 

FBL 3 kap 8 § kan också tillämpas vid bildande av servitut för ändamålet fiske genom en 

fastighetsreglering. Även i sådana fall är det av betydelse att åtgärden inte skadar 

fiskevården. Detta var inte tillåtet med den tidigare lagstiftningen som fanns före 1970. 

Vid bildande av servitut kan bestämmelser om hur fiskerättigheten får utnyttjas ingå 

(Bonde m.fl., 2012). Detta till skillnad emot fastighet eller samfällighet där nyttjandet av 

fisket är reglerat i Fiskelagen. Det är i första hand för yrkesfiske som servitut kan skapas. 

För fritidsfiske bör i första hand nyttjanderätter skapas, och endast om detta inte är 

möjligt bilda servitut (Bonde m.fl., 2012).  

3.6 Fiskelagen 

I Fiskelagen finns bestämmelser för hur fisket får bedrivas inom allmänt och enskilt ägt 

vattenområde. Förutom att allmänt vatten innebär allt det vatten som är beläget mer än 

300 meter från strandlinjen, så är det även allmänt vatten vid alla de stränder, skär och 

holmar som ägdes av staten den 30 juni 1986 (FiskeL 8 §). Vid fiske som inte har stöd av 

gällande fiskerätt krävs tillstånd av den myndighet som regeringen utser (FiskeL 10 §). 
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För den som har fiskerätt i ett enskilt vatten är det tillåtet att låta fiskeredskapet sträckas 

ut utanför det enskilda vattenområdet och in på allmänt vatten, ifall det kan ske utan 

skada för andra fiskare (FiskeL 11 §). I mitten av ett vattendrag eller ett sund där det är 

som djupast så måste det finnas en s.k. fiskådra där fisken kan röra sig fritt (FiskeL 17 §).  

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen föreskriver får meddela föreskrifter som 

rör vilka redskap som får användas, vilka fiskar som får tas upp mm (FiskeL 19 §). Det är 

också regeringen eller den myndighet som regeringen utser som utformar bestämmelser 

som beskriver vilken hänsyn som ska tas till naturvården vid fiske. Dessa bestämmelser 

får dock inte vara så omfattande att de avsevärt försvårar fisket. Myndigheten är skyldig 

att göra en analys av vilken påverkan på vattenområdet som användandet av ett visst 

fiskeredskap har. De är även skyldiga att analysera vilka konsekvenser det får när någon 

vill plantera ut fisk. (FiskeL 20 §). Ifall någon vill plantera ut fisk så kan regeringen eller 

myndighet som regeringen utser bestämma att det krävs ett särskilt tillstånd (FiskeL 28 

§). Det är inte tillåtet att fiska inom 100 meter från ett fast fiskeredskap som utmärkts på 

korrekt sätt (FiskeL 26 §). Om ägaren till ett enskilt vattenområde vansköter fisket genom 

att antingen fiska för mycket eller för lite, så kan Länsstyrelsen förelägga fiskerättsägaren 

att börja fiska på lämpligt sätt (FiskelL 29 §). För att se till att denna lag efterlevs utses 

fisketillsynsmän (FiskeL 34 §). 

3.7 Lag om fiskevårdsområden 

Två eller flera fastigheter kan sammanföras till ett fiskevårdsområde. Syftet med ett 

sådant är att främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Undantaget är om en 

fastighet har flera ägare, även i ett sådant fall går det att bilda ett fiskevårdsområde (1 §). 

Med fiskevård avses åtgärder till stöd för fisk och vattenlevande blöt- och kräftdjur. Det 

är länsstyrelsen som beslutar om att bilda ett fiskevårdsområde (3 §). Fastighetsägarna 

blir medlemmar i en fiskevårdsområdesförening. När det gäller rättigheter till fiske som 

nyttjas genom ett servitut så är det ägaren till den härskande fastigheten som ska vara 

medlem i föreningen (4 §). För att ett fiskevårdsområde ska få bildas krävs att det är 

lämpligt med hänsyn till vattenområdets och fiskets beskaffenhet och andra 

förutsättningar (6 §). Det får dock inte bildas om ägarna till de fastigheter som ska ingå 

mera allmänt motsätter sig bildandet och har beaktningsvärda skäl. Detta går dock att 

bortse ifrån om bildandet är synnerligen angeläget (7 §). 
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3.8 Lag om förvaltning av samfällighteter 

En samfällighet är ett område, anläggning, rättighet eller liknande som ägs och förvaltas 

gemensamt av flera fastigheter. Samfälligheter kan förvaltas på två sätt, antingen genom 

delägarförvaltning eller genom föreningsförvaltning. Vid delägarförvaltning beslutar 

delägarna gemensamt. Med delägare menas fastighetsägarna (4 §). Kan inte delägarna 

komma överens om hur förvaltningen ska bedrivas, så kan någon delägare begära att 

lantmäterimyndigheten håller ett sammanträde för att avgöra frågan. De kan då även 

besluta om att bilda en samfällighetsförening (7 §). En sådan förening är en 

sammanslutning vars medlemmar utgörs av delägarna i samfälligheten och som kan ha 

både rättigheter och skyldigheter (17 §). Föreningen ska verka för att tillvarata, i rimlig 

omfattning, alla medlemmars intressen (19 §).  
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4. Metod 

Studien använder sig av en kombination av olika typer av kvalitativ metod för att besvara 

de olika frågeställningarna. Kvantitativ metod har inte bedömts som tillräckligt 

tillförlitlig på grund av ett begränsat underlag i form av möjliga intervjupersoner, 

relevanta rättsfall etc. även om några av forskningsfrågorna antyder att en viss mängd ska 

bestämmas. Studien innehåller grundforskning i form av intervjuer. Dessa tillsammans 

med litteraturstudier och dokumentstudier har bedömts som tillräckliga för att kunna dra 

olika slutsatser om förrättningslantmätarens roll för att skydda fisket.  

4.1 Litteraturstudie 

För att få svar på frågan om på vilket sätt fisken och ekosystemet påverkas negativt av 

fastighetsbildning har vetenskapliga artiklar och annan litteratur som berör området 

studerats. Dessa har inhämtats genom databaser såsom ScienceDirect och Google 

Scholar. Sökord som använts är olika kombinationer av ”recreational”, ”fishing”, 

”fisheries”, och ”sweden”. Nedan följer några av de viktigaste artiklarna samt en 

motivering till varför de valts: 

 

• Paulrud, Waldo, Laitila, Olofsson. & Ilves (2011) 

En kvantitativ studie som ger svar på vilka som har fiskerätt i Sverige och hur de 

ser på sitt ägande. 

 

• Sandström & Rova (2010) 

Visar på hur fiskevårdsområdesföreningar är en bra förvaltningsform. 

 

•  Åqvist Almlöv & Hammer (2006) 

Jämför olika ägandeformer av fiske och kan ge exempel på problem som kan 

uppstå för fisket beroende på hur ett område förvaltas. 

4.2 Intervju 

 För att ge förrättningslantmätarens perspektiv har sex intervjuer gjorts med ett urval av 

förrättningslantmätare. Urvalet syftade till att vara representativt för läget i främst 

Gävleborgs och Dalarnas län. Inom detta område har fem lantmätare intervjuats. 

Ytterligare en har intervjuats som är verksam utanför området. Av dessa så arbetar fem på 

den statliga lantmäterimyndigheten (Lantmäteriet) och en för en kommunal 



 18 

lantmäterimyndighet. Antalet personer som har kunnat bidra med svar på alla de 

frågeställningar som ställts har varit begränsade.  Detta därför att inte alla har haft, eller 

har bra koll på ärenden som handlar om delning av fiske.  

 

Som underlag för intervjuerna har en enkät (Nilsson & Söderström, 2012) använts, se 

bilaga 1. Författarna till denna har arbetat parallellt med ett arbete som behandlar 

liknande frågeställningar, men som avser att ge bilden i en annan del av Sverige. Samtliga 

intervjuade har varit medvetna om syftet med intervjun vilket är av betydelse för dess 

relevans för studien (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

 Intervjuerna har bidragit med information som kan ge svar på alla de forskningsfrågor 

som formulerats. Vid telefonintervjuerna så fördes anteckningar om vad 

intervjupersonerna svarade på dels frågorna som ingick i enkäten, dels annan information 

som framkom. Utdrag ur intervjuerna har sammanställts i en tabell. I resultatdelen har 

likheter och olikheter mellan hur personerna svarat identifieras, vilket gjort det möjligt att 

dra olika slutsatser (Murray & Hughes, 2008). 

4.3 Dokumentstudie 

För att få en bättre inblick i hur förrättningslantmätaren kan resonera i ett ärende så har ett 

antal rättsfall studerats som anknyter till frågeställningarna. Genom att söka bland 

avgöranden i Hovrätt och Högsta domstolen i databasen Zeteo har det visat sig vara svårt 

att hitta relevanta rättsfall. Eftersom en av intervjupersonerna hade god inblick i ett antal 

sådana här ärenden så kunde han rekommendera både ett rättsfall och även en 

förrättningsakt som var intressanta att studera närmare. 

 

 Två rättsfall som rör samma förrättningsärende och en förrättningsakt som behandlar 

FBL 3:8 har redogjorts för. Det rättsfall som valts visar på hur inte bara 

lantmäterimyndigheterna är delaktiga i att värna skyddet för fiskevården utan även 

Länsstyrelserna. Det är även intressant utifrån det perspektivet att dessa två myndigheter 

kan ha olika syn på hur fiskevården ska skyddas. Förrättningsakten är intressant eftersom 

den ger ett exempel på en situation som inte är vanlig idag, nämligen genom att den visar 

hur ett område för fiske kan utgöra en egen fastighet med egen beteckning.  
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5. Resultat av litteraturstudie, intervjuer och 
dokumentstudie 

1.1 Resultat av litteraturstudie 

Åqvist Almlöv & Hammer (2006) har analyserat äganderättigheter och 

användandemönster som är relaterade till småskaligt fiske i Stockholms skärgård. 

Användandemönster och användargrupper har förändrats under senaste seklet, eftersom 

yrkesfiske har ersatts av fritidsfiske. Författarna har intervjuat personer som bor i 

församlingarna Ornö och Möja i Stockholms skärgård. De har även inhämtat data om 

fastigheter vid havet ifrån Lantmäteriets fastighetsregister. Dessa data har sedan 

presenterats i ett GIS (Åqvist Almlöv & Hammer, 2006). 

  

Resultatet av dessa visar på att det förekommer en mängd olika ägande- och 

nyttjanderätter. I båda dessa områden är det fritidsfiske, dels sportfiske och dels fiske för 

husbehov som dominerar. Ägandeformen av vattenområdena skiljer sig mellan 

församlingarna på så sätt att i Möja är de flesta vattenområdena ägda av 

fiskevårdsföreningar och i Ornö är de flesta vattenområden individuellt ägda (Åqvist 

Almlöv & Hammer, 2006). 

 

Artikelförfattarna tar även reda på om det finns någon lokal samordning kring fisket i 

områdena, och de kunde konstatera att det åtminstone i någon mån kunde vara så när det 

gäller Möja, men inte alls i Ornö församling. Regleringen av fisket styrs istället i första 

hand av statliga och regionala myndigheter som ofta inte tar hänsyn till de lokala 

förhållandena och fiskbestånden. Situationen med minskande fiskbestånd tillsammans 

med fiskets nuvarande ägandeformer och begränsningarna med allt mer centraliserade 

myndigheter skapar problem med det ”social-ekologiska systemet”.  Som en slutsats 

konstateras att de i framtiden krävs en översyn över hur det organisatoriska systemet när 

det gäller fiske är uppbyggt så att det går att se mer till de lokala förhållandena (Åqvist 

Almlöv & Hammer, 2006). Artikeln ger en bild av hur ett dåligt lokalt styre av fisket får 

negativa konsekvenser för fisken. Författarna pekar på att det krävs en förändrad 

lagstiftning. Det går då även att anta att om inga förändringar sker så kommer dels fisken 

och ekosystemet att ta mer skada, och på sikt kommer det inte finnas fisk att fiska, och då 

blir rättigheterna i praktiken värdelösa. Samtidigt så innebär det att det uppstår kostnader 

för fiskevårdande åtgärder. I Lag om ändring av Fastighetsbildningslagen, som är ett 
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förarbete till Fastighetsbildningslagen beskrivs hur storleken på fastigheten ska bero på 

var den är belägen: 

 

”All fastighetsbildning bör självfallet anpassas till lokala och regionala förhållanden. 

Vid bedömningen av vilken omfattning som en fastighet lämpligen bör ges är det därför 

också av betydelse var den tilltänkta fastigheten är belägen. I lägen, där konkurrens om 

markresurserna saknas, kan t ex en fritidsfastighet tillåtas få ett relativt stort 

arealomfång. I områden där kravet på mark från det rörliga friluftslivets intressen är 

stort och konkurrens om mark råder måste bedömningen däremot vara mera restriktiv.” 

 

För fisket så innebär detta att storleken på fastigheten bör kunna tillåtas vara större i 

lågexploaterade vattenområden där färre utnyttjar fisket. Det är det en fördel för 

fiskevården med större fastigheter förutsatt att fiskerätten nyttjas lika mycket. Enligt 

Stroh (2003) så går det att se ett mönster i hur fysiska personer som är fritidshusägare 

tenderar att uttnyttja sin fiskerätt mer än andra fastighetsägare i Stockholms skärgård. Där 

så drar även fritidsfiskare totalt upp mer fisk än vad yrkesfiskare gör totalt under ett år 

(Hammer, Holmlund & Åqvist Almlöv, 2003). 

 

Det finns dock även exempel där det finns en bra förankring kring frågor som rör fiske 

vilket Sandström & Rova (2010) ger bra exempel på i form av hur fiskevårdsföreningar 

arbetar. Där kan bestämmelser förändras demokratiskt efter de lokala förhållandena, utan 

att de som har nytta av rättigheterna behöver vara beroende av de mer trubbiga 

bestämmelser som de regionala och statliga myndigheterna har.  

 

De beskriver hur organisationsformen Co-management, som kanske kan översättas som 

samförvaltning, används för två fiskevårdsföreningar som förvaltar olika 

fiskevårdsområden. Författarna anser att organisationsformen inte har blivit tillräckligt 

utvärderad när det gäller hur det allmänna intresset skall tas till vara. En utmaning är att 

skapa en process där regler och bestämmelser kontinuerligt förändras och revideras allt 

eftersom kunskapen om ekosystemen förändras, s. k adaptiv förvaltning. Författarna 

använde sig av jämförande fallstudier mellan fiskevårdsområdena, som båda är belägna i 

inlandet i mellersta Sverige. Deras hypotes var att adaptiv förvaltning uppkommer när det 

finns en heterogen uppsättning av aktörer som är nära förbundna, något som också kunde 

bekräftas i studien (Sandström & Rova, 2010). 
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5.2 Resultat av intervjuer 

Vid intervjuerna framkom exempel på vilka problem som kan uppkomma vid delning av 

fiske. Till exempel om fastighet med strandtomt ska styckas av. Eftersom landhöjning 

och erosion kan innebära problem med att veta var gränsen går väljer 

förrättningslantmätaren att lägga gränsen några få meter ut i vattnet. Då är det inte 

lämpligt att fastigheten ges rätt till fiske på ett vattenområde som kanske bara är några 

hundratal kvadratmeter Eftersom de helst inte vill skilja ägandet av vattenområdet från 

ägandet av fisket så blir det problem. Ett sådant här fall kan ändå fungera om fisket kan 

vara samfällt om samfällighetens vattenområde är betydligt större, och dessutom inte 

skiftat. Men det kan bli problem om varje delägare i samfälligheten får ett för litet område 

att fiska på om de exempelvis samtidigt vill lägga ut nät. Generellt så är lantmätarna 

negativt inställda till att överhuvudtaget dela på fiske. I vissa fall går det att undvika en 

sådan situation genom att vid exempelvis en fastighetsreglering endast föra över 

markområde till en annan fastighet och fortfarande låta stamfastigheten äga lite av 

markområdet närmast stranden. 

 
Bland intervjupersonerna var det ingen som hade erfarenhet av mer än något enstaka 

ärende. Generellt inom det undersökta området så tyder intervjuerna på att det hanteras 

färre än ett ärende där FBL 3:8 är tillämplig per år och per kontor. Även när det gäller 

bildande, ändrande och upphävande av servitut så är det färre än ett ärende per år. De 

intervjuade lantmätarna påpekar att de enbart tillämpar FBL 3 kap § 8 om de ska bryta ut 

en del i en samfällighet till en egen fastighet. Detta är ändå något som sker mycket sällan.  

 

Det är enligt vissa lantmätare vanligare att fisket i länen förvaltas som fiskevårdsområde 

vid kusten jämfört med i inlandet. Vissa menar också att det är betydligt vanligare med 

fristående fiskefastigheter i andra delar av landet, såsom Stockholms skärgård. En av de 

tillfrågade anser att det kan ha att göra med att fisken i det studerade området håller dålig 

kvalitet och därför blir inte rättigheterna att fiska den lika attraktiv. I och med att en stor 

del av det enskilda fisket förvaltas av fiskevårdsområden så tycker flera av lantmätarna att 

det i sådana fall kan var bra att samråda med fiskevårdsområdesföreningar och med 

Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som dels beslutar om att bilda en 

fiskevårdsområdesförening, dels så är de ansvariga för tillsynen av fisket. På vissa av 

kontoren finns det även personal som har kunskap om biologi och fiske. En 

sammanställning av svaren på vissa av frågorna som ställts syns i tabell 1: 
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Kontor Hudiksvall Lantmäteriet Gävle 
Namn Bengt Engman Björn Uddevik, Olov 

Utterberg 
Antal ärenden 
fastigheter/samfälligheter 

Har haft ett ärende 
under 30 år. 

Är inte ens ett ärende 
per år, men det händer 
att någon vill bryta ut en 
del av en samfällighet 
till en fristående 
fiskefastighet. 

Antal ärenden servitut Inget, men finns ett 
som pågår där ett 
servitut vid en klyvning 
ska ändras så att det 
gäller även i den 
nybildade fastigheten. 

Inget 

 
Kontor Gävle kommun Lantmäteriet Västerås 
Namn Johan Öholm Lars Ringbom 
Antal ärenden 
fastigheter/samfälligheter 

Känner inte till något. Mycket få 

Antal ärenden servitut Inget Inget 
Tabell 1. Sammanställning av antal ärenden. 

5.3 Resultat av dokumentstudie 

5.3.1 Exempel på förrättning   

Förrättningsakten behandlar ett ärende i Skinnskattebergs kommun. Sveaskog som är 

ägare till fastigheten Fagersta 2:1 och Främshyttam 1:1, Naturvårdsverket, och en 

privatperson som är ägare till fastigheten Fagersta 2:2 ansöker om förrättning. De vill 

skapa en ny fastighet för naturvårdsändamål som en del av ett planerat naturreservat. 

Utöver detta ska även en ny väg anläggas för att kunna nå den nybildade fastigheten som 

får beteckningen Främshyttan 1:17. Fastigheterna Främshyttan 1:1 och Fagersta 2:1 har 

rätt till vattenområde i en sjö.  Den del av Fagersta 2:1 som styckas av inkluderar en del 

av vattenområdet närmast stranden. Dock så behåller Fagersta 2:1 fisket inom delar av 

detta vattenområde, och det uppstår en fristående fiskefastighet. Även en del av 

Främshyttan 1:1 angränsar till ett vattenområde som också det avstyckas till Främshyttan 

1:17. Fisket behålls av Främshyttan 1:1 som samfällt fiske (Lantmäteriet, 2012). 
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I det här fallet har förrättningslantmätaren valt att skilja på äganderätten till 

vattenområdet och äganderätten till fisket (jmf figur 4). Detta är en ganska vanlig 

uppdelning när det gäller fastigheter som bildats enligt äldre lagstiftning. Det avgränsade 

området för fiske är ca 2 hektar, vilket det antagligen gjorts bedömningen att det inte är 

tillräckligt litet för att innebära att det påverkar fiskevården negativt enligt FBL 3:8. Så 

här beskriver Bonde m.fl. (2012) angående när det kan vara lämpligt att skapa fristående 

fiskefastigheter: 

 

”I enstaka fall kan det förekomma att fastighet av detta slag bör kunna tillskapas, 

t.ex. för att kommunens behov av att ordna fritidsreservat med tillgång till fiske 

skall bli tillgodosett.” 

 

5.3.2 Exempel på rättsfall 

Ärendet i tingsrätten (fastighetsdomstolen) behandlade de två fastigheterna Skärvälla 1:14 

och Skärvälla 1:23 i Värnamo kommun i Jönköpings län. Ägarna ville att 95 % av 

Skärvälla 1:14s andel i samfällt fiske i en sjö skulle överföras till Skärvälla 1:23 genom 

en fastighetsreglering.  Lantmäterimyndigheten biföll ansökan men Länsstyrelsen 

överklagade ärendet till fastighetsdomstolen. De höll inte med lantmäterimyndigheten 

och återförvisade ärendet. Detta innebär att lantmäterimyndigheten får genomföra en ny 

förrättning. Den här gången så fick Länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, och dessutom så 

gjorde lantmäterimyndigheten en utredning kring de samfälligheter som fanns i området. 

Ändå så ansåg de att det var möjligt att fastighetsbilda och biföll återigen ansökan. 

Länsstyrelsen ville undanröja beslutet, men fastighetsägarna ville fortfarande att 

fastighetsbildningen skulle genomföras. Det som länsstyrelsen reagerar på är att 

fastighetsbildning enligt 3 kap 1 § inte får genomföras för sådant ändamål som kan 

tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom en nyttjanderätt.  

 

Fastigheten Skärvälla 1:14 har en andel på 29 % i fiskesamfälligheten. Resterande andel i 

samfälligheten ägs av tre andra fastigheter. Parterna kunde inte under rättegången påvisa 

att Skärvälla 1:14s nuvarande andel i samfälligheten skulle vara olämplig. Inte heller 

kunde de visa på vilket sätt det skulle vara mer lämpligt att lösa fiskerätten genom en 

nyttjanderätt, som att t.ex. sälja fiskekort. Det samfällda fisket ingår i ett 

fiskevårdsområde som omfattar totalt 59 fastigheter. I lantmäterimyndighetens utredning 

så hade fiskevårdsområdesföreningen fått komma till tals. De ansåg inte att trycket på 

fisket skulle öka särskilt mycket om antalet fastigheter med fiskerätt ökade från 59 till 60. 
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Alltså skulle det inte uppkomma olägenhet för fiskevården enligt FBL 3 kap 8 §. 

Domstolen höll med fiskevårdsområdesföreningen i detta och ansåg att 

lantmäterimyndighetens beslut skulle stå fast. 

 

Beslutet överklagades senare till hovrätten av Länsstyrelsen. De påpekade att nya 

bestämmelser i form av en fiskevårdsplan för förvaltningen av fiskevårdsområdet hade 

införts.  I den planen beskrevs hur flera fiskarter i sjön hotades av utfiskning, bl.a. gös, 

och med utgångspunkt i detta fanns det åtgärder för att minska fisketrycket på vissa arter. 

De menade också att om ytterligare en fastighet fick fiskerätt så skulle det inte längre vara 

säkert att fiskevårdsområdesföreningen skulle kunna sälja fiskekort till alla som ville 

köpa med hänsyn till situationen för fiskbestånden i sjön. Domstolen ansåg att fallet ska 

bedömas med hänsyn till FBL 3 kap 8 §. För att tolka den ansåg de att det var av 

betydelse att gå efter vad som skrevs i förarbetena till ändringen i Jorddelningslagen där 

bestämmelsen infördes. Nedan följer ett citat ur proposition 1950:60 (Regeringen, 1950) 

som behandlar hur den dåvarande 19 kap 12 § skulle tolkas: 

 

"Såsom kommittén framhållit har det inte sällan visat sig medföra olägenheter att 

den till en fastighet hörande fiskerätten i samband med avstyckning uppdelats 

mellan stamfastigheten och styckningslotterna. Särskilt ha sådana olägenheter 

framträtt, när fiskerätten haft karaktären av andel i oskiftat fiske. Om en delägare 

i dylikt fiske från sin fastighet avstyckar t.ex. ett stort antal tomter och alla dessa 

utrustas med fiskerätt, minskas naturligen lätt de övriga delägarnas intresse för 

fiskevårdande åtgärder. Det framstår också redan i och för sig som en orättvisa 

att fiskeförhållanden rubbas på dylikt sätt.” 

 

När Jorddelningslagen 1970 blev till Fastighetsbildningslagen framgick det inte i 

förarbetena om att det skulle tolkas annorlunda och enligt Hovrätten borde ovanstående 

citat fortfarande gälla. Dock så poängterar domstolen att sättet som vi använder fisket 

idag skiljer sig ifrån hur det var förr, då det var viktigare till försörjning för husbehov och 

för yrkesfiske. Totalt så utgör det samfällda fisket och vattenområdet som Skärvälla 1:14 

tillhör 92 hektar. Skärvälla 1:14s har en andel om 29,17 % , och om då Skärvälla 1:23 

övertar 95 % av denna areal, så återstår bara 1,34 hektar för Skärvälla 1:14. Domstolen 

har granskat ett utdrag ur fiskevårdsområdets förvaltnings- och utvecklingsplan. I den 

framgår det att föreningen sålde ca 1000 fiskekort år 2003.  Fiskekortshavarna fångade 

uppskattningsvis 13600 kg fisk medan fastighetsägarna fångade 8000 kg. Varje 

årskortsfiskare bedömdes dra upp ca 50 kg fisk per år eller 2,5 kg fisk per fiskedag. De 
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som hade dag- eller veckokort antogs också fånga 2,5 kg per dag.  Fastighetsägarna å 

andra sidan bedömdes dra upp 5 kg fisk, per dag med fiske. Den skillnaden menade 

domstolen kunde bero på att fastighetsägarna i högre grad fiskade med nät.  

 

Sett till hela sjön så uppskattade Hovrätten att det fångades i genomsnitt 6 kilo fisk per 

hektar och år.  Detta ansåg de i sig inte vara så högt att det skulle utgöra ett hinder för att 

tillåta att antalet fiskerättsägare i fiskevårdsområdesföreningen utökades från 59 till 60 

personer. Det samma gällde för samfälligheten där det skulle vara acceptabelt att öka 

antalet delägare från fyra till fem. Problemet ansåg rätten vara storleken på den 1,34 

hektar stora kvarvarande delen av Skärvälla 1:14. Med en genomsnittlig uppskattad 

fångst på 6 kg per hektar så skulle den generera cirka 8 kg fisk per år. Men enligt 

uppskattningen ovan var det troligt att varje fastighetsägare fångade cirka 90 kg fisk per 

år. Alltså ansåg rätten inte att det var rimligt att den kvarvarande delen av Skärvälla 1:14 

skulle kunna fiska så mycket fisk, på en så liten andel i samfälligheten utan att fisket tog 

skada och valde därför att avslå ärendet.  

 

 



 26 

6. Diskussion  

Alla fastigheter är olika. I den svenska lagen finns ofta ett utrymme för tolkning. När det 

gäller fastighetslagstiftning är det särskilt viktigt att det finns en viss flexibilitet i 

lagstiftningen för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsindelning och 

markanvändning.  Studien har kunnat visa på att det inte är helt självklart hur FBL 3:8 

ska tolkas och tillämpas. Detta har dels förrättningslantmätarna själva kunnat ge exempel 

på. Utifrån de rättsfall som refererats till (Göta Hovrätt, 2006), (Jönköpings tingsrätt, 

2004) så går det att se att olika myndigheter kan ha olika syn på hur lagstiftningen ska 

tillämpas. Ett problem är, som nämnts i rättsfallet, att synen på vad som är en olägenhet 

för fiskevården kan ha förändrats sedan lagen infördes 1950. Idag fiskar folk mer för 

nöjes skull än för att kunna försörja sig. Som artiklar har visat så är det en minoritet av de 

som äger en fiskerättighet som faktiskt utnyttjar den. Förr, när fisket var livsviktigt kan 

det ha varit en säkerhet för fastighetsägaren att ha ett visst, avgränsat fiske som endast 

den får fiska på.  

 

Idag förvaltas mycket av fisket i Gävleborg och Dalarna av fiskevårdsområdesföreningar. 

En fördel med dessa är att de kan sälja fiskekort. Dock så är inkomsterna av det enskilda 

fisket försumbara (Paulrud m.fl., 2011), och det skapar frågan om ifall rättigheten till 

fiske mer har blivit något av en skyldighet som handlar om att värna fiskevården. 

Sandström & Rova (2010) kunde visa på hur en fiskevårdsförening är ett bra exempel på 

en förvaltningsform där bestämmelser demokratiskt, kontinuerligt kan förändras utifrån 

bland annat fiskebeståndens situation. Detta kan ställas i kontrast till samfällt fiske som 

inte ingår i något fiskevårdsområde och fristående fiskefastigheter. Utnyttjandet av fisket 

inom dessa styrs av fiskelagen, en lag som gäller även allmänna vatten. Det är svårt att se 

vilken fördel det innebär för fiskevården att äga fisket enskilt, jämfört med allmänt 

Särskilt eftersom en fristående fastighet för fiske vara så liten som ca 2 hektar, vilket har 

framgått från den förrättning som refererats till. Eftersom bestämmelsen om avstånd till 

fast redskap inte är tillämplig för enskilt fiske så innebär detta att om det i ett område 

finns flera liknande fastigheter så kan fiskeredskapen läggas tätare än på allmänt vatten. 

Detta beror också på formen på fastigheterna. Det skulle rimligtvis kunna innebära en 

större påverkan på fiskebestånden. 

 

Genom att studera hur FBL 3:8 har utvecklats under 1900-talet så går det att säga att 

skyddet för fiskevården har gått från att vara förbisett före 1950, till att bli mycket 

striktare mellan 1950 och 1970. Detta eftersom det inte har varit tillåtet att skilja enskilt 
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fiske med rätten till vattenområdet. Med Fastighetsbildningslagen 1970 så mildrades 

dessa bestämmelser genom att det blev möjligt att göra ett undantag om det fanns 

synnerligen angelägna skäl och ett stort allmänt intresse. Att det kring den tiden, i 

synnerhet före 1970 skedde stora utbyggnader av vattenkraftverk i Sverige kan anses vara 

det enda skälet till att detta undantag existerar. Vid intervjuerna framkom att detta stycke 

aldrig längre tillämpades i praktiken. Därför är det en regel som är överflödig i 

lagstiftningen.  

 

Det faktum att förrättningslantmätarna idag undviker att dela på fiske innebär inte att det 

inte finns många fastigheter där rätten till fiske skiljts från vattenområdet. Detta gäller 

fastigheter som är bildade före 1950. Ändå finns det fortfarande situationer där det kan 

vara av vikt att det till exempel går att bryta ut ett område ur en fiskesamfällighet och 

göra det till en ny, fristående fiskefastighet (Lantmäteriet, 2012). Åqvist Almlöv & 

Hammer (2006) menar att de regionala och lokala myndigheterna inte tar tillräckligt stor 

hänsyn till de lokala förhållandena och fiskbestånden. Detta stämmer inte i vissa fall där 

FBL 3 kap 8 § tillämpas vilket framgår i de refererade rättsfallen (Göta Hovrätt, 2006), 

(Jönköpings tingsrätt, 2004) där fisket i sjön förvaltas av en fiskevårdsområdesförening. 

Men det var först i hovrätten som det kunde påvisas att fisket faktiskt skulle kunna 

påverkas negativt, och det genom den förvaltnings- och utvecklingsplan som styrde 

fiskevårdsområdesföreningens verksamhet. Det var i den som det framkom att det redan 

fanns problem med fisket i sjön. Då ligger det inte långt borta att anta att om det 

samfällda fisket inte ingått i ett fiskevårdsområde så hade antagligen inte ärendet kommit 

längre än till tingsrätten, i vilken ansökan om fastighetsbildning bifölls. Detta ärende kan 

visa vilket positiv inverkan på skyddet för fiskevården och som kan finnas genom att 

fastighetsägarna och rättighetsägarna går samman i en fiskevårdsområdesförening. 

7. Slutsatser 

Nedan beskrivs återigen forskningsfrågorna som låg till grund för studien. Efter varje 

fråga följer en kortfattad slutsats som kunnat dras: 

 

• Är det vanligt att förrättningslantmätaren behöver göra en övervägning om ifall 

fiskevården tar skada vid fastighetsbildning? 

 

Det är mycket få ärenden där FBL 3 kap 8 § är tillämplig inom det undersökta området. 

Det sker mest ifall någon vill bryta ut sin del i en samfällighet till en fristående 

fiskefastighet. 
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• Hur har bestämmelserna om skyddet för fiskevården förändrats, och tillämpats 

historiskt? 

 

Bestämmelserna har utvecklats med ny kunskap om fisk, och genom att problem med 

fisket har uppstått. Under tidigt 1900-tal var det vanligare att vattenområde och fiske var 

skiljt från varandra. Idag så är det bara i undantagsfall som fisket kan skiljas från 

äganderätten till vattnet. Under en period däremellan fanns en ännu striktare lagstiftning.  

 

• På vilket sätt kan fisken och ekosystemet påverkas negativt av  

Fastighetsbildning? 

 

Anledningen till att regler om skyddet för fiskevården infördes var att det fanns risker 

med att dela fastigheter i allt för små delar. Detta är fortfarande aktuellt i vissa ärenden. 

Små fastigheter innebär att en teoretiskt lika stor belastning i form av fångst utövas på en 

mycket liten fastighet som på en mycket stor. 

 

• I vilken omfattning, och för vilket syfte har lantmäterimyndigheterna bildat, 

ändrat eller upphävt servitut för fiske? 

 

Bland de tillfrågade lantmätarna hade de bara haft ett ärende som handlade om att 

ändra ett servitut så att det vid en klyvning gällde i båda de nya fastigheterna. 

Enligt Bonde m.fl. (2012) bildas nya fiskeservitut som huvudregel bara för 

yrkesfiske. Annars så har ändamålet i de flesta fall ansetts kunna tillgodoses 

genom nyttjanderätter. 

 

• Finns det några geografiska skillnader kring vilken hänsyn som tas till 

fiskevården vid fastighetsbildning, beroende på typ av vattenområde och var 

vattenområdet är beläget? 

 

Bestämmelserna i FBL 3 kap 1 § antyder att storleken på fastigheten bör kunna tillåtas 

vara större i lågexploaterade vattenområden där färre utnyttjar fisket. Det är det en fördel 

för fiskevården med större fastigheter förutsatt att fiskerätten nyttjas lika mycket. 

 

Andra slutsatser som kunnat dras genom studien är att FBL 3 kap 8 § andra stycket inte 

längre tycks tillämpas i praktiken. Genom studie av rättsfall så framgår att det i vissa fall 
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kan vara bättre för skyddet för fiskevården om en fastighet är medlem i ett 

fiskevårdsområde än om den förvaltas direkt av fastighetsägarna eller genom en 

fiskesamfällighet. Därför kan det också vara bra om förrättningslantmätarna vid 

förrättningen samråder med eventuella fiskevårdsområdesföreningar och även studerar de 

dokument som kan ge en bild av hur tillståndet för fisket ser ut i det aktuella 

vattenområdet. 

 

 

 



 30 

8. Referenser 

Vetenskapliga artiklar: 
 
Hammer, M., Holmlund, C. & Åqvist Almlöv, M. (2003). Social–ecological feedback 
links for ecosystem management: a case study of fisheries in the Central Baltic Sea 
archipelago, Ocean & Coastal Management 46(6-7), 527-545. doi: 10.1016/S0964-
5691(03)00033-4 
 
Milbrink, G., Vrede, T., Tranvik, L. J. & Rydin, E. (2011). Large-scale and long-term 
decrease in fish growth following the construction of hydroelectric reservoirs. Canadian 
Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 68(12), 2167-2173. doi: 10.1139/f2011-131 
 
Sandström, A. & Rova, C. (2010). Adaptive Co-management Networks: a Comparative 
Analysis of Two Fishery Conservation Areafs in Sweden. Ecology and Society 15(3). 
Hämtad 2012-04-07 från http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss3/art14/ 
 
Svensson, B. S. (2000). Hydropower and instream flow requirements for fish in Sweden. 
Fisheries Management and Ecology 7(1-2), 145-155. doi: 10.1046/j.1365-
2400.2000.00184.x 
 
Åqvist Almlöv, M. & Hammer, M. (2006). Changing Use Patterns, Changing Feedback 
Links: Implications for Reorganization of Coastal Fisheries Management in the 
Stockholm Archipelago, Sweden. Ecology and Society 11(2), 193-216. Hämtad 2012-05-
25 från http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss2/art3/ 
 
Sipponen, M. (1998). The impact of ownership of fishing rights on professional fishing in 
Finnish lakes. Fisheries Reseach 34(2), 123-136. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0165-
7836(97)00091-X 

Böcker:  

Julstad, B. (2005). Fastighetsindelning och markanvändning. Stockholm: NJAB 
 
Murray, N. & Hughes, G. (2008). Writing up Your University Assignments and Research 
Projects. Buckingham: Open University Press 

Intervjuer: 

Bengt Engman, Lantmäteriet Hudiksvall, telefonintervju 8 maj 

Björn Uddevik, Lantmäteriet Gävle, telefonintervju 27 april,  

Johan Öholm, Gävle kommun, telefonintervju 17 maj 

Karl-Martin Gidlund, Lantmäteriet Gävle, intervju 17 maj 

http://dx.doi.org/10.1016/S0964-5691(03)00033-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0964-5691(03)00033-4
http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss3/art14/


 

 31 

Lars Ringbom, Lantmäteriet Västerås, telefonintervju 10 maj 

 
Andra källor: 

Bonde, F., Dahlsjö, A. & Julstad, B. (2012). En kommentar till fastighetsbildningslagen. 
Hämtad 2012-05-25 från http://www.zeteo.nj.se 
 
Göta Hovrätt, (2006) Rättsfall Ö 2702-04 
 
Jönköpings tingsrätt, (2004) Rättsfall F 595-04  
 
Lantmäteriet, (2012), Förrättningsakt, Avstyckning från Främshyttan 1:1 samt 
fastighetsreglering mellan styckningslotten och Fagersta 2:1 samt 2:2, ärendenummer 
U07443 
 
Nilsson, J. & Söderström, M. (2012), Enkätfrågor  
 
Paulrud, A., Waldo, S., Laitila, T., Olofsson, J. & Ilves, M. (2011). Vem äger våra 
fiskevatten- en studie av fastigheter med fiskerätt (Rapport 2011:3). Lund: AgriFood 
Economics Centre . Hämtad 2012-04-07 från 
http://www.agrifood.se/Files/AgriFood_Rapport_20113.pdf 
 
Regeringen (1950) Proposition 1950:60 s. 144.  
 
SFS 1970:988. Fastighetsbildningslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 1993:787. Fiskelag. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 1970:994. Jordabalk. Stockholm: Justitiedepartementet.  
 
SFS 1973:1150. Lag om förvaltning av samfälligheter. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 1981:533 Lag om fiskevårdsområden. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
SFS 1950:595 Lag om gräns mot allmänt vattenområde.  Stockholm: 
Justitiedepartementet. 

Stroh, E. (2003). Analys av fiskerättsförhållandena i Stockholms skärgård i relation till 
känsliga områden samt fysisk störning. Examensarbete, Lunds Universitet, Institutionen 
för naturgeografi och ekosystemanalys. Hämtad 2012-05-23 från 
http://www.natgeo.lu.se/ex-jobb/exj_98.pdf 

Vetenskapsrådet (2011), God forskningssed. s. 42. Hämtad 2012-06-14 från 
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 

http://www.natgeo.lu.se/ex-jobb/exj_98.pdf


 32 

9. Bilaga 1 

Examensarbete – Delning av fiske vid lantmäteriförrättningar 
Vi är två studenter som studerar Civilingenjör Lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola. 

Under vårterminen 2012 skriver vi vårt examensarbete, vilket handlar om delning av fiske 

vid lantmäteriförrättningar. Vid fastighetsbildningsåtgärder som berör någon form av 

fiskerätt skall skyddsbestämmelsen i FBL 3:8, som syftar till att skydda fisket från 

skadlig delning, tillämpas. 

3 Kap Fastighetsbildningslagen 

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

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

 

Syftet med examensarbetet är att utreda hur skyddet för skadlig delning av fiske i FBL 
3:8 tillämpas av lantmäterimyndigheten. Avgränsningsområdet i examensarbetet är 
Skåne, Blekinge samt Kronobergs län. Denna enkät syftar till att undersöka hur 
paragrafen tillämpas i praktiken. Intervjun är en viktig del av det undersökande arbetet i 
examensarbetet.  
 

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

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

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

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________  
 

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

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

inte bara den juridiska kunskapen? 
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 
5. När FBL 3:8 är tillämplig, brukar ni då samråda med Länsstyrelsen i sådana 

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

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

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

 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  

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

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

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

uppstår, graderas? Om ja, vilka är faktorerna, samt hur brukar ni gradera dessa? 
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
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9. Gör ni olika bedömningar av skadlig delning för fiske, beroende på vilken typ av 

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

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

olika fiskevatten? 
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 
11. Om man stoppar en förrättning enligt första stycket, hur ofta gör man då 

bedömningen att enligt andra stycket i FBL 3:8 bryta ut det bundna fisket från 
vattenområdet och därmed göra det till ett fristående fiske?  

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

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

 
13. För vilka situationer och för vilket fiskeändamål, bildar ni fiskeservitut?  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 
14. Har ni någon uppfattning om hur synen på ”Skyddet för fisket” förändrats, sedan 

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

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 
15. Finns det några rättsfall inom den region ert kontor ligger i som berör delning 

fiske? Om ja, tillämpar ni dess innebörd?  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
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