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HaV:s uppdrag 

• Tillhör Miljödepartementet men ansvarar för 
fiskefrågor åt Landsbygdsdepartementet 

• Är ansvarig myndighet för frågor om bevarande, 
restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar 
och vattendrag 

• Ska inom området vara pådrivande, stödjande 
och samlande 
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Förvaltning - Styrmedel 

• Information och samordning 

(rådgivning och vägledning) 

• Medel  

(pengar fördelas) 

• Lagstiftning  

(fiskeregler beslutas) 
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2. Kap. 7 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter 
för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller 
begränsar  

1. Fisket med avseende på vilken fisk som får fångas, 

2. Användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, 
och 

3. Fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål. 

 
2016-11-16 Presentationsnamn                                                     Namn 4 

Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen 

HaV:s bemyndigande  
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Årlig beställning av vetenskapliga underlag till grund för 

förvaltningen  

Vetenskaplig rådgivning 

Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges Lantbruksuniversitet 

(SLU Aqua) m.fl.  

• Datainsamling 

• Rådgivning 

• Utveckling 
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Nationell fritidsfiskeenkät 

Insamling av fritidsfiskestat.  

• Totalt 10 000 enkätutskick per år 

Fokusområden, datainsamling, analyser 

och rådgivning 

• Kompletterar den nationella enkäten 
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• Utvärdera metoder för att ta fram förvaltningsmål för 

bestånd/arter inom de områden där HaV har ansvar för 

förvaltningen 

• Förse HaV samt intressenter som länsstyrelser, 

fiskevårdsföreningar m.m. med underlag och 

rådgivning 

Förvaltningsmål nationellt förvaltade arter 
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RU om lax- och öringförvaltning 

Genom rapporten lämnar 

HaV olika förslag till 

regeringen………. 

….. och fastställer 

inriktningen på HaV:s 

förvaltning av lax och öring  
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Modell för förvaltningen 

• Adaptiv, öppen och baserad på bästa 

möjliga faktaunderlag 

• Datainsamling och kunskapsförsörjning 

anpassas efter behovet   

• Nära samråd med länsstyrelser och 

intressenter 
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Översyn av bestämmelser till syfte att 

stärka skyddet för vild lax och öring i 

Vänern  
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