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Pilot Ljungan; Mall process 
kompensationsutsättningar allmänt fiske 
nuvarande omfattning 
Rev: rev 2101114 efter synpunkter Anders Bergman, rev 210115 efter arbetsmöte, rev 210125 efter 

synpunkter från respektive del av gruppen. 

Bakgrund och övergripande inriktning 
Detta dokument syftar till att ge ett stöd till bedömning av befintliga kompensationsutsättningar för 

allmänt fiske i samband med ansökan om moderna miljövillkor.  

Dokumentet är tänkt att kunna fungera som en generell mall för kompensationsutsättningar och har 

tillämpats för kompensationen för lax och havsöring i Ljungan, där tillämpningen för Ljungan är 

markerad med särskilda rubriker.  

En övergripande inriktning på hur kompensationen kan hanteras beskrivs i bild 1. 

 

Bild 1, övergripande beskrivning av hur kompensationsutsättningar kan hanteras.  
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Utgångspunkten för kompensationsutsättningar är att deras syfte är kompensera allmänt och enskilt 

fiske. I begreppet allmänt fiske ingår att bevara enskilda älvars stammar för de arter kompensation 

avser.   

Sammanställning av gällande villkor 
Syftet är att göra en samlad beskrivning av gällande villkor rörande kompensation för allmän 

fiskeskada.  

Gruppen rekommenderar att en sådan sammanhållen dokumentation av befintliga villkor för 

kompensation av allmän fiskeskada genomförs. 

Tillämpning på Ljungan 

Två olika sätt att hämta in denna data har använts i denna arbetsgrupp:  

1. Utdrag ur dombas för 6:5 och 6:6 avgifter (engångsbelopp och årliga avgifter) samt 

villkorsmedel. Villkor för smoltutsättningar, sik mm finns vanligen inte i dombasen eller kan 

vara ofullständigt beskrivna. Det är myndigheter som har tillgång till detta register, ej 

verksamhetsutövarna (VU). 

2. Gemensam sammanställning av verksamhetsutövarnas åtaganden i form av avgifter, 

utsättningar mm gjord av VU i gemensamt framtagen mall.  

Utdrag ur domdatabasen ger en snabb översikt över 6:5 och 6:6 medel.  

Dessa gemensamt ger en bra bild av läget. För Ljungan sätts det ut 30 200 smolt av havsöring 

(och/eller lax) och regleras i övrigt med avgifter.  

Beskrivning på mer övergripande nivå av hur kompensation av fisk- 

och fiskefrågorna har behandlats i tidigare domstolsprocesser  
I detta avsnitt berörs inte specifika avvägningar kring hur särskilda storheter eller omfattningar har 

bedömts utan är mer övergripande.  

I det ingår hur frågorna hänger ihop geografiskt, exempelvis att man inte som kraftverksägare enbart 

kan se till sin egen del måste se till hur frågan hanterats tillsammans med andra domar/kraftverk. 

Ibland har vissa frågor flyttats mellan olika mål. En sådan utredning visar också hur olika arters (ex 

lax, havsöring, ål och kräftor) kompensation har hanterats.  

Gruppen rekommenderar att det för varje utbyggd älv genomförs en sammanhållen 

dokumentation/utredning av hur kompensation för allmän fiskeskada har hanterats i tidigare 

domstolsprocessen. Detta ger en sammanhållen helhetsbild på ett sätt som inte fanns innan och blir 

då tillgänglig för alla VU samt myndigheter i älven befintliga villkor för kompensation av allmän 

fiskeskada genomförs. 

Tillämpning på Ljungan 

I Ljungan har en utredning tagits fram av i vilka mål och domar olika typer av kompensation för fisk 

och fiske har hanterats. Detta ger en sammanhållen helhetsbild på ett sätt som inte fanns innan och 

blir då tillgänglig för alla VU samt myndigheter i älven. 

I Ljungan har det varit värdefullt bl.a. för att följa frågan om ex ålyngel samt hur samlade fiskeavgifter 

för övre och nedre Ljungan har tagits fram. För dessa räcker det inte att titta i en enskild dom utan 

dessa frågor har hanterats i flera domar/deldomar kopplat till olika delar av älven.  
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Varför ser kompensationen ut som den gör idag?  
Då gruppen inte har en samsyn på omfattningen av omprövningen är det inte möjligt att ge någon 

tydlig inriktning på vad som bör klargöras och hur djupt det bör utredas.  

Hur skall kompensationen hanteras i framtiden?  
Det saknas vägledning av de juridiska ramarna om vad som skall ingå vid omprövningen. Då gruppen 

inte har en samsyn gällande huruvida fiskeskadan är sluthanterad eller bör tas upp till förnyad 

prövning kan arbetsgruppen inte lämna något tydligt svar i dessa frågor. Det råder även juridiska 

osäkerheter kring hur kompensationsutsättningar och fiskeavgifter kan hanteras i kommande 

omprövningar och huruvida de vid behov, helt eller delvis, kan ersätta eller omvandlas till varandra.  

Finns det lekområden och naturlig reproduktion för de arter som 

kompenseras de vattenområden som är eller kommer att bli 

tillgängliga?  
Beskrivning av om lekområden finns inom området samt om kompenserade arter har naturlig 

reproduktion idag.  

Tillämpning på Ljungan 

Lax: Ja, reproduktionsområden finns nedströms Viforsen. Naturlig reproduktion sker.  

Det finns inte några särskilda kunskaper om hur stor populationen är. Genetiska prover visar att 

genetiken är relativt intakt.  

Havsöring: Ja, reproduktionsområden finns nedströms Viforsen. Naturlig reproduktion sker. 

Observationer finns att laxen tränger undan havsöringen då det är gott om lax. När förekomsten av 

lax minskar brukar havsöringen nyttja dessa habitat. Ca 75–80 % av fångsterna består av odlad 

havsöringen enligt den fångststatistik som finns.  

Havsöringen leker även i mindre biflöden som laxen inte går upp i. För Ljungan är det ca 2–3 st och 

lax har inte påträffats i dessa.  

Är den naturliga populationen som kompenseras beroende eller 

gynnad av kompensationsutsättningarna? 
På vilket sätt är nuvarande populationer beroende av kompensationsutsättningar?  

Syftet med detta avsnitt är att ringa in viktiga förutsättningar för de naturligt reproducerande 

populationerna i relation till den kompensation som utförs. Om svaret blir nej kan det ändå finnas 

frågor som kan medföra att utsättningar bör kvarstå.  

Denna fråga är beroende av förvaltningen av populationen och det aktuella fisket.  

Förutsättningarna här skiljer sig väsentligt mellan olika älvar. I de flesta älvar är ex. laxpopulationen 

helt beroende av kompensationsutsättningar medan vissa naturliga populationer inte alls gynnas av 

utsättningarna. Kompensationsutsättningarna har dock i huvudsak har tillkommit för att kompensera 

ett bortfall i fiske  

 

Tillämpning på Ljungan 

Lax: bibehållandet av kvarvarande populationen av lax är inte beroende av komputsättningar av lax.   
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Havsöring: utsättning av havsöring kan troligen inte bedömas som nödvändigt för bibehållande av 

kvarvarande naturliga population av havsöring. Utsättningarna är däremot av betydelse för fisket. 

Övriga arter: Inga kompensationsutsättningar av övriga arter sker. Med undantag för lax och 

havsöring, kräftor och ål regleras majoriteten av skadan för övriga arter i två fiskeriplaner 

Fiskeriplan för Nedre Ljungan (VA 13/77, 1984-07-11) samt Fiskeriplan för Övre Ljungan (VA 

16/85, 1986-09-25). I dessa anges att tidigare fastställda förpliktelser enligt 2:8 ÄVL (6:5) och 

sådana som ännu icke ägt rum slutligt ersätts med avgifter att användas för fiskevårdande 

åtgärder. Avgifter enligt 2:10 ÄVL (6:6) ligger utanför fiskeriplanerna. Dock skall en summa 

årligen betalas till fvof för utplantering av laxöring i vatten och vattendrag som har avrinning till 

Holmsjön och för Nortjärn har ett engångsbelopp betalats för ersättningsfiske.  

Är den naturliga populationen som kompenseras missgynnad av 

kompensationsutsättningarna? 
Beskrivning om de arter som kompenseras missgynnas av kompensationen.  

Generellt visar genetiska studier att den kompensation som gjorts varit lyckosam ur ett genetiskt 

perspektiv utifrån att det inte skett någon betydande negativ inverkan på den genetiskt bredd för de 

populationer som är helt beroende av kompensationsutsättningar.  

Tillämpning på Ljungan 

Det finns inga indikationer idag på att den naturliga havsöringspopulationen missgynnas av 

utsättningarna.  

En övergång skedde under början av 2000-talet från lax till enbart havsöring baserat på att 

kompensationen för lax inte kunde hålla en tillräckligt bred genetisk bas och därmed riskerade att 

påverka den naturliga populationen av lax.  

Är andra arter påverkade av kompensationsutsättningarna? 
Syftet är att kartlägga om andra arter påverkas av utsättningarna. Exempel på sådana fall kan vara 

utsättningar av näringsdjur/gädda osv som kan påverka andra arter på ett väsentligt sätt.  

Tillämpning på Ljungan 

Förhållandet mellan lax och havsöring är den tillämpning som har identifierats. Inga andra arter 

bedöms påverkas.  

Frågeställning kring utsättningarnas form och utförande 
Analysera behov att förändra utsättningarna och risker förknippade med det. Bedöms nuvarande 

utsättningar som relevanta eller bör kompensationen ske på annat sätt?  

 En utgångspunkt i bedömningen kan vara om utsättningar stärker eller motverkar utvecklingen av de 

bestånd som kompenseras. 

Tillämpning på Ljungan 

För Ljungan har varken negativa eller positiva effekter på de naturliga populationerna orsakade av 

kompensationsutsättningarna identifierats. Dock fyller kompensationen ett annat syfte i form av 

kompensation för fisket  

Därmed finns inte motiv till att ersätta nuvarande kompensation med ex 6:5 medel.  
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Om kompensationsutsättningar bör kvarstå bör följande frågor beaktas: 
Om utsättningarna bör kvarstå, men justeras i någon aspekt, kan följande checklista användas: 

• Utsättningsantal 

• Art/er som kompenseras, fördelning mellan arter, byte av art (beroende på ex hur villkor är 

formulerade) 

• Ålder/storlek 

• Utsättningsmetod 

o Tidsperiod 

o Tid på dygnet 

• Utsättningsplats 

• Hur hanteras frågor om genetik mm 

• Uppföljningsmetodik 

• Stam/genetik (ex diversitet inom populationen, integritet mellan populationer) 

• Bedöm risk för spridning av sjukdomar  

o Avelsfiske 

o Spridning odlad /vild fisk 

o Spridning pga öppnad passage uppströms (vild/vild fisk) 

Tillämpning på Ljungan 

Erfarenheter visar att det är viktigt att villkor för utsättningarna behöver formuleras på ett tillräckligt 

flexibelt sätt, så förändringar i utsättningar och uppföljning kan göras utan att omprövningar behöver 

genomföras när man tar till sig nya kunskaper eller metoder.  

En formulering som har varit användbar historiskt är den att fiskesakkunnig får besluta om andra 

åtgärder inom samma kostnadsram.  

En genomgång av alla punkter ovan har inte hunnits genomarbetas i denna arbetsgrupp.  

Alternativ för hur kompensation kan utföras/justeras om 

utsättningarna inte bör kvarstå i nuvarande form: 
Nedanstående scenarion kan vara relevanta att arbeta igenom för det fall det bedöms att befintliga 

kompensationer inte bör kvarstå i nuvarande form.  

Exempel på scenarion som kan användas är:  

• Inga utsättningar, eventuell omvandling till annan typ av kompensation, ex 6:5 medel.  

• Ändrad utsättningsstrategi för att främja genetisk diversitet, bevarandeaspekter eller 

liknande.  

• Utfasning/minskning av kompensationsutsättningar eftersom naturlig reproduktion har 

återskapats. 

Syftet att få en genomlysning av kompensationens utformning och om annan typ av kompensation ex 

6:5 medel är mer lämpligt. 

För att få en uppfattning av effekten av och förutsättningar för kompensationen vid olika 

åtgärdsalternativ kan nedan scenarion användas för att diskutera kompensationsutsättningarna. 

• Hur påverkar fysiska åtgärder effekten av kompensation? Scenarion kan användas, ex:  

o Inga åtgärder i form av fiskvandring. 

o Fiskväg förbi första vandringshindret. 

o Fiskväg förbi ytterligare antal vandringshinder som bedöms. 

o Fiskpassager nedströms. 
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o Biotopåtgärder från första vandringshindret - havet. 

o Biotopåtgärder mellan ytterligare antal vandringshinder. 

o Andra åtgärder som är väsentliga för aktuella arters reproduktionsframgång, ex 

minimitappningar, ekologiska flöden etc. 

Tillämpning på Ljungan 

Scenarion enligt ovan har inte arbetats igenom i arbetsgruppen. 

För Ljungan kan en justering av utsättningarna bli aktuell om laxens negativa trend fortsätter genom 

att det kan bli nödvändigt med en kompensation av lax istället för havsöring för att rädda beståndet.  

Slutsatser avseende inriktning på kompensationsutsättningar 
Beskriv övergripande om nuvarande kompensationsutsättningar bör kvarstår, revideras eller bör 

omvandlas till andra typer av kompensation utifrån ovan punkter.  

Tillämpning på Ljungan 

För Ljungan har varken negativa eller positiva effekter av kompensationsutsättningarna identifierats 

på de naturliga populationerna. Dock fyller utsättningarna ett annat syfte i form av kompensation för 

fiske. Därmed finns inte motiv till att ersätta nuvarande utsättningar med ex 6:5 medel.  

 


