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Riktlinjer för 
fiskerätt 

Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, §156 



Inledning 
Dessa riktlinjer anger hur kommunen ska hantera frågor kring fiskerätter 

och upplåtelse av fiskerättsavtal. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 

kommunens ambitioner kring fiskefrågor, samt att ge vägledning åt 

kommunens tjänstemän vid förfrågan om upprättande av fiskerättsavtal samt 

försäljning av fiskekort.  

Bakgrund 
Upplåtelse av fiskerättsavtal och försäljning av fiskekort är vanliga frågor 

som kommunen får från allmänheten. Härryda kommun är ägare av ca  

3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog, vissa av kommunens 

fastigheter omfattas av fiskerätt. I januari 2019 fanns tre avtal som reglerar 

rätten till fiske inom kommunens fastigheter och rätt att fiska. Där 

kommunen är markägare och innehar fiskerätt hanteras frågorna av sektorn 

för samhällsbyggnad, verksamheten mark och bostad.  

Allmänt om fiskerätt 
Rätt till fiske regleras i fiskelagen (1993:787). Med fiske avses verksamhet 

som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk (inklusive blötdjur och 

kräftor). Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Vad som är 

allmänt och enskilt vatten regleras i Lag (1950:595) om gräns mot allmänt 

vattenområde. Vattenområden i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och 

Storsjön i Jämtland är allmänt vatten. Allt annat vatten är enskilt.  

En fastighetsägare som äger vatten äger automatiskt inte rätten till fiske i 

vattnet. Rätten till fiske avgörs av hur fastigheten vid tiden för 

avstyckningen från stamfastigheten brukades, och ifall rätten till fiske 

överfördes till den nybildade fastigheten eller inte. Fiskerätt kan också vara 

samfälld, det vill säga att rätten till fiske ägs av flera fastigheter gemensamt. 

Varje fastighet har då andelar i fisket baserade på hur många personer 

fastigheterna en gång i tiden klarade av att försörja. De juridiska 

förutsättningarna för kommunens samtliga fastigheters andelar i enskilt 

vatten är inte fullständigt utredda. En sådan utredning kräver mycket 

omfattande arkivforskning på varje enskild kommunägd fastighet. En sådan 

utredning beställs av Lantmäteriet och bedöms bli mycket kostsam för 

kommunen. 

Fiskevårdsområden  

Flera fiskerättsägare i ett område kan samarbeta och bilda en 

fiskevårdsområdesförening som förvaltar ett visst geografiskt område. De 

flesta fastigheter med fiskerätt innehar ganska små rätter i delar av en sjö 

eller ett vattendrag. För att bedriva meningsfull fiskevård eller att sälja 

fiskekort är då att samverka med övriga fiskerättsägare mest ändamålsenligt. 
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Fiskevårdsområden inom kommunens fiskerätter 

Kommunen har medverkat till att fiskevårdsföreningar har bildats och 

därmed möjliggjort fiske för allmänheten i ett stort antal sjöar och 

vattendrag där kommunen innehar fiskerätt. Via dessa fiskevårdsföreningar 

kan allmänheten köpa fiskekort. De största är Mölndalsåns 

fiskevårdsområde samt Rådasjöns och Stensjöns fiskevårdsområde vilka 

förvaltar fisket i Rådasjön, Landvettersjön, Mölndalsån, Agntjärn, stora och 

lilla Hålsjön, stora och lilla Brasetjärn m.fl. 

Fiskerättsavtal 

Fiskerätt kan upplåtas till annan genom upprättandet av ett fiskerättsavtal. 

Härryda kommun har som markägare upplåtit rätten till fiske och dess 

hantering mot allmänheten i de större vattendragen enligt ovan genom avtal 

med Råda Sportfiskeklubb samt genom deltagande i Mölndalsåns 

fiskevårdsområde.  

Utgångspunkter för hantering av fiskerättsfrågor i Härryda 

kommun 

 Härryda kommun som verksamhet säljer inga fiskekort.

 Frågor kring försäljning av fiskekort hänvisas till verksamma

fiskevårdsområdesföreningar.

 Härryda kommun upplåter ingen fiskerätt via fiskerättsavtal annat än

till de fiskevårdsföreningar vilka kommunen har samarbete med då

dessa riktlinjer antas.

 Behörighet att fatta beslut om fiskerätt regleras i kommunstyrelsens

delegationsordning.

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna.
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