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Yttrande över remiss gällande nya föreskrifter
om fisketillsynsmän, dnr 3162-17
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg ser mycket positivt på att Havs- och vattenmyndigheten nu är i färd med att revidera sina föreskrifter gällande fisketillsynsmän och förslaget till föreskrifter är i det stora hela mycket bra. Vi har dock
några synpunkter till förbättringar av föreskrifterna. Förslagen ges per paragraf
enligt:
5§
I punkten 2 anges att ansökan ska innehålla uppgifter om ”uppdragsgivare såsom
länsstyrelse eller fiskevårdsområde”. Rent formellt blir det fel att här ange fiskevårdsområdet som en juridisk person som kan vara uppdragsgivare. Detta då det
är fiskevårdsområdesföreningar som kan vara uppdragsgivare. Men förutom fvof
så kan även andra juridiska och fysiska personer vara uppdragsgivare, t ex klubbar, företag och enskilda fiskerättsägare. Därför vore en bättre skrivelse enligt:
”2. uppdragsgivare såsom länsstyrelse eller annan fysisk eller juridisk person,
och” Eventuell bör det räcka med: ”2. Uppdragsgivare, och”.
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9 § Tjänstekort
De tjänstekort som utfärdas bör ha dubbla sidor. En sida som anger att personen
är fisketillsynsman. Det bör då räcka med texten ”FISKETILLSYN” och eventuellt
länsembelem på den sidan. På andra sidan kan föreslagna uppgifter anges.
Detta är av vikt då fisketillsynsman kan behöva konfrontera personer som kan
missbruka fisketillsynsmannens personuppgifter (t ex genom hot och våld mot
tillsynsmannen eller dennes närstående). I de fall då tillsynsmannen på goda
grunder kan anta att tillsynsobjektet kan komma att missbruka tillsynsmannens
personuppgifter så behöver tillsynsmannen inte uppge dem för tillsynsobjektet.
Det är därför av vikt att tillsynsmannens identitet inte per automatik röjs vid tillsynen, utan tillsynsmannen kan visa upp baksidan på kortet för att styrka sin
identitet för de som inte behöver antas att de kommer missbruka personuppgifterna. För övriga är framsidan där enbart funktionen ”FISKETILLSYN” anges fullt
tillräcklig. Därav bör korten förses med två sidor, en med funktionsbeteckningen
och en med föreslagna uppgifter.
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13 §
I paragrafen anges att ”Utbildningen ska ledas av en instruktör eller en utbildningsledare och anordnas av länsstyrelsen, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sveriges Fiskevattenägareförbund eller andra förbund, organisationer och
föreningar inom fiskets område.”
Mot bakgrund av att det i andra stycket anges att utbildningen ska säkerställas av
länsstyrelsen så är det onödigt att ange specifika organisationer och att övriga
förbund, organisationer och föreningar ska verka på fiskets område. Dels blir det
konstigt i en föreskrift att framhäva specifika organisationer, men även att de ska
verka inom fiskets område. Detta eftersom det kan finnas andra som är duktiga
på att bedriva tillsynsutbildningar, men som inte verkar på fiskeområdet. Här
finns exempelvis studieförbunden, men det kan även bli intressant för företag att
bedriva utbildningen eftersom kravet på att den ska vara kostnadsfri försvinner.
Mot bakgrund av detta borde det räcka med att första stycket i paragrafen lyder
enligt:
”Utbildningen ska ledas av en instruktör eller en utbildningsledare och anordnas
av länsstyrelsen eller annan som bedriver av länsstyrelsen godkänd utbildning.”
Björn Flinth
Ansvarig fisketillsynsfrågor
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