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ABSTRACT 
This work is a GIS study of fishing rights distribution between different categories of owners 
and properties in the Stockholm Archipelago. The purpose was to create basic data used to 
establish fishing laws and restrictions within the Stockholm County. 
Stockholm’s archipelago consists of a unique environment and is the natural life and 
reproduction environment for ⅓ of Sweden’s reproducing fish species. The increasing 
pressure from fishing, tourism and weekend population increases the need for an efficient 
fishing administration to prevent impoverishment and to ensure the biological diversity in 
Swedish fishing waters. There is an increasing need to review fishing administration 
methodologies, as well as studying the categories of ownership and properties located in 
sensitive areas and areas influenced by physical disturbances in order to establish effective 
laws and restrictions.  
The Swedish fishing rights for an area are currently not connected to the ownership of the 
property to which it belongs. Therefore, this study has been carried out based on two 
assumptions about how the fishing rights in the archipelago are connected to different sorts of 
ownerships. These studies gave similar results and can be seen as evident indication about 
how the fishing rights are distributed. 
The dominating property category in the archipelago is small properties of the kind “weekend 
cottages”, owned by the category “Private persons” (the juridical term: “Physical persons”). 
The study showed, however, that this category owns very small areas of water in comparison 
to their high number.  The categories with the largest areas of water in the archipelago are 
“Public”, “Fishing care areas” and “Other”. The latter category consists of uninvestigated 
properties with uncertain ownerships.  
The correlation between sensitive areas and different kind of owner categories shows that 
most of the reproduction sites for fishes and locations of sensitive bays was found mostly 
within the categories “Private persons”, “Fishing care areas” and “Others”. The distribution of 
physical disturbances shows that most of it is in the form of bridgeworks, which mostly 
coincide with the category “Private persons” and “weekend cottages”. Most of the 
reproduction sites and protective areas are situated in water with a depth of 0-6 metres, where 
most weekend cottages and bridgeworks are located.  
Since the category ”Private persons” with “weekend cottages” in the archipelago are so 
dominating in total, their influence on the environment in the archipelago must be considered. 
Even though this category does not administrate more than 18% of the private water, they 
apply a considerable fishing pressure through their huge number. This fishing pressure is 
mostly located in ground waters during a relatively short summer season (May to September), 
when most of the reproducing fish species in the Baltic sea are drawn into the area to mate 
and lay eggs at ground bottoms and bays. The conclusion is that laws and restrictions should 
be directed to this category of property owners. 
The use of GIS in this study has shown to be very useful to evaluate the ownership of 
properties and their relation to sensitive areas and areas of physical disturbances. The limited 
reliability of the results is mostly dependent on the lack and shortages of data, but also due to 
the juridical complexity of the Swedish fishing rights. 
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SAMMANFATTNING 
Stockholms skärgårds unika miljö utgör livs- och reproduktionsmiljö för ⅓ av Sveriges 
reproducerande fiskarter. Fisketrycket i detta område har länge varit mycket högt. Detta i 
kombination med att allt fler turister och fritidsboende söker sig ut  till kustområdena ökar 
behovet av ett effektivt förvaltande av fisken och fisket för att förhindra utarmning samt 
säkerställa den biologiska mångfalden i våra svenska kustvatten. För att kunna skapa effektiva 
lagar och förordningar krävs kunskap om hur fisket  förvaltas, samt inom vilka ägande- och 
fastighetskategorier som känsliga områden eller områden med hög grad av fysisk störning 
råder. Sådana kunskaper saknas i dagsläget. 
 
Denna rapport är en studie om hur GIS kan användas i kombination med digital kartdata samt 
fastighetsdatabaser för att skapa en bild av ägandeförhållandena i Stockholms skärgård, samt 
hur dessa ägandeförhållanden förhåller sig i relation till känsliga områden och objekt vilka 
orsakar fysisk störning (t.ex. bryggor och hamnar).  
 
Då fiskerätten inte är avhängig ägandet av fastigheter och deras vattenområden genomfördes 
studien utifrån två olika antaganden om hur fiskerätten hänger samman med ägandet av 
vattenområden i skärgården. Dessa studier gav liknande resultat och kan ses som tydliga 
indikationer på hur fiskerätten kan vara uppdelad.  
 
Den dominerande fastighetskategorin i skärgården är småhus av typen fritidsbostäder vilka 
ägs av privatpersoner (den juridiska ägandeformen: ”Fysiska personer”). Studien visade dock 
att denna kategori äger mycket små vattenarealer i förhållande till sitt antal. De större ägarna 
av vatten i skärgården finns inom kategorierna ”Allmänna”, ”Fiskevårdsområden” samt 
”Övriga”, varav den sistnämnda gruppen främst består av outredda fastigheter där 
ägandeförhållandena är oklara.  Då det inte finns någon begränsning för fiskfångsternas 
storlek eller antal kan inte de senare ägarkategorierna, trots att de innehar de största 
kvotdelarna av enskilt vatten, på långt när utnyttja sin fiskerätt i förhållande till sina andelars 
storlek, detta gäller främst i jämförelse med den till antalet klart dominerande gruppen 
”Fysiska personer”.  
 
Studier av korrelationen mellan känsliga områden i skärgården och olika ägandegrupper visar 
att flertalet av fisklekplatserna samt de skyddsvärda vikarna ligger inom någon av  
kategorierna: ”Fysiska personer”, ”Fiskevårdsområden” eller ”Övriga”. Då studier av den 
fysiska störningen i skärgården visar att denna till största delen sker i form av 
bryggbyggnationer och att dessa till största delen sammanfaller inom kategorin ”Fysiska 
personer” samt ”Fritidsbostäder” kan man dra slutsatsen att denna fastighetskategori bör ha en 
hög påverkan på fiskbeståndet. Flertalet fisklekplatser ligger i vikar och på vatten vilka ligger 
inom djupintervallet 0-6 meter och där även flertalet fritidsfastigheter med bryggbyggnationer 
finns lokaliserade. 
 
Då kategorin ”Fysiska personer” med ”Fritidsfastigheter” i skärgården är så dominerande 
måste deras påverkan på skärgårdens känsliga miljö och djurliv beaktas. Trots att denna 
kategori inte förvaltar över mer än 18 % av det enskilda vattnet i skärgården utövar de ändock 
ett avsevärt fisketryck pga. sitt stora antal. Detta fisketryck sker dessutom på tämligen grunt 
vatten under en relativt begränsad sommarsäsong (maj – september) då även flertalet av 
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Östersjöns fiskpopulationer söker sig in i skärgården för att leka och lägga ägg på grunda 
bottnar och i skydd av vikar. För att kunna dokumentera fisketrycket och den biologiska 
utarmning som sker inom vissa områden i Stockholmsskärgård bör därför de lagar och 
förordningar som skapas främst rikta sig till denna målgrupp av fastighetsägare. 
 
Tillämpningen av GIS i denna studie visade sig vara en ytterst användbart metod för att utröna 
ägandeformerna av de ytbildade fastigheterna samt deras relation till känsliga områden och 
fysisk störning. Begränsningarna i tillförlitligheten  av resultaten beror främst på brister och 
avsaknad av underlagsdata, samt till viss del också av den juridiska komplexiteten inom 
fiskerätten. 
 
 
 



Analys av fiskerättsförhållandena i Stockholms skärgård  
i relation till känsliga områden samt fysisk störning 

 
 
 

 7

1 INLEDNING 
Haven längsmed kusterna är de mest produktiva i den marina miljön och den biologiska 
mångfalden i och omkring dessa är stor. Under de senaste 100 åren har de mänskliga 
aktiviteterna i form av ökat fiske, miljöbelastningar och mänsklig påverkan av den marina 
miljön inverkat negativt på dess möjligheter att producera fisk. Denna utveckling måste delvis 
övervakas, men främst regleras genom stöd av lagar och förordningar. För att förnya och 
förbättra beslutsfattandet om naturresurser i kustregionen krävs det kunskap om kustens 
politiska, sociala och ekonomiska förhållanden. I dagsläget saknas det information om hur 
ägandet av fiskevatten och rätten till fiske är fördelat mellan olika ägarkategorier  och 
fastighetstyper (exempelvis: allmänna vatten, enskilda vatten, fysiska personer, bolag, 
småhusenheter etc.) vilket gör det svårt att skapa skötselplaner och regleringar för att uppnå 
en hållbar balans. För att åstadkomma detta vad det gäller fiske- och naturresurser krävs 
det ett tvärvetenskapligt angreppssätt inom framför allt naturvetenskap, ekonomi, juridik, 
teknik samt kunskaper om sociala förhållanden.  
 
I Regeringens proposition (2000/01:130) ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” 
angavs att de länsstyrelser som utarbetat regionala miljö- och hushållningsprogram ska, i 
enlighet med Miljövårdsberedningens förslag i betänkandet Levande skärgård (SOU 
2000:67), fram till år 2003 följa upp och till regeringen redovisa vilka åtgärder som 
genomförts av olika aktörer utifrån förslagen i respektive program. Vidare ska 
Länsstyrelserna fram till år 2005 göra en genomgripande analys för att värdera hur 
utvecklingen fortskridit. Länsstyrelserna ska då även till regeringen redovisa vilka ytterligare 
åtgärder som behövs för en hållbar utveckling i respektive skärgårdsområde.  

1.1 SYFTE 
Den övergripande målsättningen med detta arbete är att få fram ett underlag för upprättandet 
av en långsiktig fiskvårdsplan för kustvattnen i Stockholms län. En grundläggande 
förutsättning för detta är att sammanställa och upprätta data vad det gäller relationer mellan 
ägandeförhållanden, fysisk störning samt annan påverkan på skärgårdens vattenområden. Ett 
första delmål är att upprätta en översiktlig beskrivning (i form av kartor och tabeller) över 
dessa faktorer utifrån befintliga data. Genom sammanställning och analyser är det sedan 
möjligt att skapa en nulägesbild vilken därmed kan utgöra ett nödvändigt underlag för fortsatt 
arbete. 
För att uppnå målsättningen för följande arbete kommer följande delmål att ingå i rapporten:  
 

• En beskrivning av ingående data. 
 
• En grundläggande beskrivning av geografiska data gällande Stockholms skärgård 

såsom andel vatten grundare än 3 meter, 6 meter o.s.v., antal öar samt eventuella mått 
på flikighet (tex. strandlängd). 

 
• En bakgrundsbeskrivning över fiskresursen och hur förvaltandet av fisken förändrats. 

Denna del baseras på en litteratursammanställning. Det ska här tydligt framgå vilka 
fiskbestånd som avses och vad som i detta sammanhang är att betrakta som 
kustlevande arter (alltså sådana arter som överhuvudtaget är möjliga att förvalta inom 
länet). 
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• En beskrivning av det enskilda fiskerättsägandets juridiska komplexitet och historia. 

Det vill säga en redogörelse för vad de olika gränserna och termerna representerar och 
hur de har uppkommit. 

 
• Beskrivningar och analyser över ägandestrukturen av fiskerätten. Resultaten 

presenteras dels som siffror i tabeller, dels som översiktliga kartor. Vad det gäller 
ägandestrukturen är det även intressant att analysera de ingående fastigheternas 
nyttjandeform; d.v.s. fast befolkning eller fritidsboende. Denna aspekt är även 
intressant att relatera till storleken på fastigheterna.  

 
• En analys av övriga ingående data där ägandeformen relateras till skyddsvärden, 

fysisk störning och nuvarande skydd. Finns det något samband mellan de olika 
kategorierna av ägande och graden av fysisk störning på stränderna? Resultaten av 
dessa analyser presenteras i form av tabeller eller kartor.  Samtliga resultat presenteras 
text och i diskussionsdelen görs även tolkningar av resultaten baserade på den 
inledande litteraturgenomgången. 

 
• Ett diskussionsavsnitt med förslag till framtida förvaltning av fiskresursen. Denna del 

ska innehålla en diskussion om områdenas storlek och biologisk relevans (finns 
dessvärre mycket lite data) samt vilka problem som föreligger med att skapa en 
samordning mellan fiskerättsägarna för att upprätta en gemensam förvaltning över 
sådana områden.  

 
Ett önskvärt resultat är också att det skapas underlag – en plattform – för framtida arbete inom 
detta område. Resultaten i form av kartor och tabeller ska därför finnas tillgängliga i digital 
form efter projektets slutförande. 
    
Dessa krav på rapporten gör att den blir tvärvetenskaplig till sin natur.  

1.2 RELEVANTA DATA 
I det regionala hushållningsprogram som Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms och 
Södermanlands län presenterade för regeringen (”Miljö- och Hushållningsprogram för 
Skärgården, ett samlat program för behandling av områdets miljö- och hushållningsfrågor och 
förslag till åtgärder”, redovisat till regeringen december 1999) angavs flera förslag som 
berörde förvaltandet av fiskbestånden i skärgården. Ett av förslagen var att Länsstyrelsen 
skulle utarbeta en aktuell GIS-anpassad bild av förhållandet mellan allmänt och enskilt vatten 
vad det gäller fiskevatten och fiskerättigheter. Vad det gäller Stockholms län så utfördes detta 
arbete under 2001 och det föreligger nu ett digitalt GIS-anpassat material över detta. En annan 
fråga som sågs som prioriterad var ett projekt kallat ”Naturen finns inte bara på land – en 
sammanställning av kända värdefulla grundområden”, vilket syftade till att öka 
medvetenheten om skärgårdens grunda vikar. Detta projekt är slutfört och föreligger i en 
rapport med en förteckning över skyddsvärda grundområden (Schreiber, H 2003). Materialet 
finns även i viss mån anpassat till GIS. Ett annat projekt som initierades inom ramen för 
miljö- och hushållningsprogrammet var en kartläggning av fysisk störning på stränderna i 
skärgården. Detta arbete slutfördes under 2001 och finns tillgängligt som digitala kartor 
(Tullback 2001).  
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Figur 1: Stockholms läns kustkommuner 

 
Förutom dessa data finns även kartmaterial över  naturreservat, strandskydd samt digitala 
sjökort vilka är relevanta ur förvaltningsperspektiv. Länsstyrelsen har även ett utdrag ur FDSi 
med data om t.ex. boende, ägandekategorier och fastighetstyp (exempelvis: 
lantbruksfastigheter, fritidsbostäder, industrienheter, etc.) för de olika fastigheterna i länet. 
Även detta material är värdefullt vid analyser av förvaltande och ägandestruktur.   
 

1.3 GEOGRAFI 
Definitionen för vad begreppet ”skärgård” innefattar varierar beroende på i vilket avseende 
begreppet nyttjas. Uppslagsböcker ger en form av beskrivning, naturgeografer en annan, 
kulturgeografer en tredje osv. I Bertil Hedenstiernas bok ”Skärgårdsöar och fiskekobbar; 
natur, byggd och näringsliv i Stockholms skärgård” från 1989 fastställs det att för att ett 
område ska klassas som skärgård krävs det att: 

1. Det ska finnas en urbergsgrund vilken ger kusten en speciell karaktär vilken skiljer sig 
från områden vilka har byggts upp av yngre sedimentära bergarter. 

2. Området ska ha varit nedisat och nedpressat 
under havsnivå ur vilken den, genom 
landhöjningen, håller på att höja sig. 

Dessa kriterier uppfylls endast av kustområdena i 
Skandinavien, Nordamerika och inom begränsade 
områden på Grönland och Skottland och av dessa 
är Stockholms skärgård den största. 
 
Stockholms skärgård brukar definieras som 
övärlden utanför Upplands och Södertörns kuster 
med gränsen dragen i norr vid Singö och i söder 
vid Nynäshamn. I nordsydlig riktning är den ca 
20 mil och i östvästlig riktning är den ca tio 
mil bred, beräknat från Slussen i Stockholm till 
grundet ”Svenska Björn” i öster (Kautsky 
2000). I en del litteratur är den nordliga 
gränsen för skärgården dragen vid 
Björkö – Arholma men då detta 
inte innefattar hela den skärgård 
som finns inom Stockholms län  
(Figur 1)  bygger detta arbete på 
den första definitionen. Beroende 
på var den nordligaste gränsen dras 
så varierar också det uppskattade 
antalet öar för skärgården mellan 
24 000 och 30 000. Dessa siffror 
förändras kontinuerligt 
allteftersom öar växer samman 
genom uppslamning av 
grundområden eller genom att 
                                                 
i Fastighetsdatasystemet 
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grund sticker i dagen och bildar egna skär genom inverkan av den pågående landhöjningen. 
Det finns få riktigt stora öar i Stockholms skärgård och samtliga av dessa ligger tämligen nära 
fastlandet emedan den yttre skärgården främst består av en mängd småöar och kobbar vilka 
har en sammanlagd strandlinje på ca 1000 mil (Kautsky 2000). 
 
Stockholms skärgård är på intet sätt homogen utan brukar delas i två skilda topografiska 
delar: ”skärgård av roslagstyp” och ”skärgård av uppländsktyp” (Kautsky 2000). Skärgård av 
roslagstyp kännetecknas av en ganska flack skärgård, men i vissa delar förekommer branta 
öar och kobbar vilka sticker tvärt upp ur havet. Den är genombruten av fjärdar i varierande 
storlekar vilka löper kors och tvärs över området. Bottentopografin är i hög utsträckning 
undulerande och djup på över 30 meter kan förekomma nära land. Det är också strax utanför 
den södra delen av kusten som Landsortsdjupet är beläget, vilket med sitt djup på 459 meter 
är Östersjöns djupaste område. Denna typ av skärgård sträcker sig ända ifrån söder upp till 
början av Norrtäljeviken och utgör den största delen av Stockholms skärgård. Skärgård av 
uppländsktyp finns allra längst i norr från Norrtäljeviken och kring Vätö, Björkö, Arholma 
och Singö. Området karakteriseras av ett tämligen platt landskap med ett fåtal större 
koppformade kanaler som delar upp området i mindre delområden. Bottentopografin är också 
den tämligen flack och djup på mellan 10 – 20 meter påträffas först långt från öarna i fjärden. 
(Kautsky 2000) 
 
I mycket av den litteratur som finns om Stockholms skärgård stöter man även på begreppen 
ytterskärgård, mellanskärgård och innerskärgård. Denna indelning baseras till stor del på 
öarnas markvegetation, vilken i sin tur är beroende av rådande klimatförhållanden. En 
motsvarande och praktiskt taget identisk indelning kan göras för undervattensmiljön. 
Innerskärgårdens yttre gräns utgörs av ett antal större öar vilka bildar trånga sund  och 
begränsar vattenflödet mellan de inre delarna av skärgården och de större vattenmassorna i 
havsområdena utanför. Detta gör att innerskärgården i stor utsträckning påverkas av stora 
sötvattenutflöden både vad det gäller salthalt som läckage i form av giftiga substanser och 
närsalter. Det är främst delarna i innerskärgården som får fungera som recipient av 
Stockholms stad avloppsvatten. I mellanskärgården utgör den sammanlagda landarealen en 
större andel än själva vattenarealen. Vattenutbytet med de fria vattenmassorna i Östersjön är 
bättre än i innerskärgården men fortfarande betydligt mer begränsat än i Ytterskärgården. I 
mellanskärgården blandas det fosfatrika havsvattnet med det kväverika ytvattnet som förs ut 
från innerskärgården. Salthalten i mellanskärgården är något lägre än i övriga delar av 
Östersjön då de påverkas av de stora sötvattenutflödena från innerskärgården. Ytterskärgården 
utgörs av en tämligen öppen vattenmassa. Vattenutbytet i den här delen av skärgården är högt 
och sötvattentillförsel och utsläpp från de inre områdena av skärgården påverkar knappt alls. 
Ytterskärgården är en känslig miljö och utgör en betydande del av det världsunika 
skärgårdsområde som utgörs av Stockholms läns, Ålands och Åbolands skärgårdar. Hela 
området är avsatt som riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård. (Kautsky 
2000) 

1.4 FISKET I SKÄRGÅRDEN 
Stockholms läns skärgård har stor betydelse för olika fiskarters bestånd. De stora vikarna och 
fjärdarna utgör idealiska lekplatser för flera fiskarter emedan de fria vattenmassorna utgör 
viktiga uppväxtområden för ungfisk samt övervintrings-, skydd- och lekmognadsområden för 
den vuxna fisken. Genom den stora variationen i bottentopografin samt kustens flikighet ges 
arter med skilda levnadskrav, vad det gäller salthalt och djup, möjlighet att finna lämpliga 
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livsmiljöer i till varandra angränsande områden. Stockholms skärgård tillsammans med finska 
skärgårdshavet står troligtvis för Östersjöns största biologiska produktion per volymenhet 
(Kautsky 2000). 
 
Fiskar är mer eller mindre stationära inom de geografiska områden där de förekommer. För 
olika populationer kan säsongsbetonade förflyttningarna mellan lekplatser, födo- och 
tillväxtområden skilja sig mycket. Vissa bestånd rör sig inom relativt korta lokala avstånd ( < 
100 km) emedan andra företar längre regionala, nationella eller till och med internationella 
förflyttningar. Relativt få studier av de olika fiskpopulationernas förflyttningar är genomförda 
i Stockholmsskärgård men av de som är genomförda kan man på goda grunder påstå att flera 
av de viktigaste fiskarterna i skärgården som exempelvis gädda, gös, abborre, öring och 
piggvar finns i lokala populationer vilka är mer eller mindre geografiskt stationära på den 
plats där de förekommer (Olburs 2000). 
 
Inom Stockholms län finns 102 fiskelekplatser karterade, varav 66 är gäddlekplatser, 5 är 
lekplatser för gädda och abborre, 19 är lekplatser för gädda och gös, 2 för gädda och sik och 
10 för öring. Kunskapen om förhållandena för de olika fiskarterna och populationerna i 
Stockholms skärgård är mycket varierande och uppvisar stora brister. De arter för vilka det 
finns ett visst kommersiellt intresse liksom de vilka är klassade såsom sällsynta eller genetiskt 
intressanta har blivit förhållandevis väl kartlagda emedan många av de övriga är dåligt 
undersökta eller praktiskt taget okända. På grund av dessa stora kunskapsluckor försvåras 
arbetet med att förvalta de olika fiskarterna inom regionen avsevärt. 
 
Fiskarna är den allra artrikaste gruppen av ryggradsdjur och utgör ungefär hälften av det totala 
antalet beskrivna ryggradsdjur. Om man i gruppen innefattar samtliga fiskar inom de tre 
huvudkategorierna: rundmunnar, broskfiskar och benfiskar, uppgår antalet kända arter till 
24 618 stycken. Av dessa har fram till 1985 endast 222 arter påträffats i svenska vatten och 
antalet arter vilka reproducerar sig i svenska vatten uppgår till ca 150 stycken av dessa. I 
Östersjön förekommer ca 100 olika fiskarter regelbundet och av detta antal är ca 50 stycken 
mer eller mindre vanligt förekommande inom vattnen för Stockholms skärgård. Detta innebär 
att vattnen kring Stockholms skärgård utgör livsmiljö för 1/3 av Sveriges totala antal 
reproducerande fiskarter. Få inventeringar av fiskbestånden i Stockholms skärgård har 
genomförts under de senaste åren men en sammanställning av de som har genomförts fram till 
2000 visar att fiskar från följande familjer kan påträffas inom vattnen för Stockholms 
skärgård: 
 

 Störar 
 Ålar 
 Sillfiskar 
 Sikar 
 Laxfiskar 
 Norsfiskar 
 Gäddor 
 Karpfiskar 
 Torskfiskar 
 Ålbrosmar 
 Makrillgäddor 

 Kantnålsfiskar 
 Simpor 
 Sjuryggar 
 Ringbukar 
 Abborrfiskar 
 Slemfiskar 
 Tobisfiskar 
 Smörbultar 
 Plattfiskar 
 Spiggar 
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Av dessa 21 familjer är tio av intresse för yrkesfiskare, sportfiskare, samt fiske för husbehov. 
Dessa är: ålar, sillfiskar (sill/strömmig), sikar, laxfiskar (lax/öring), norsfiskar, gäddor, 
karpfiskar, torskfiskar (torsk/lake), abborrfiskar (abborre/gös) samt plattfiskar. (Olburs 2000) 
 
Ål (Angui´lla angui´lla) 
Ålen tillhör familjen ålfiskar och lever främst i de norra delarna av Atlanten. Själva leken sker  
på djupvatten i Sargassohavet varifrån larverna sedan förs med strömmarna mot den norra 
hemisfären. Efter ca ett år är ålarna fullt utvecklade och tar sig då in mot sötvattensområden 
eller långt upp i Östersjöns brackvattenområden. Många stannar dock i Östersjöns kustzoner 
och lever där i många år innan återvandringen mot lekplatserna i Sargassohavet påbörjas.  
I sötvatten dominerar honor emedan de ålar som lever i kustområden till största delen är 
hanar. I inlandsvatten och i större delen av Östersjön finns i stort sett bara honor. 
 
Ålfisket i Östersjön bedrivs främst med s.k. ålbottengarn vilket är ett fast fiskeredskap med en 
landarm som kan sträcka sig 100-200 m ut från land och avslutas med en uppsamlingsdel 
(fångstgård). På långgrunt vatten sätts ibland flera ålbottengarn ut i rad längs med sträckor 
vilka kan vara flera kilometer långa. Ålen går in i ålbottengarnet under natten och på 
morgonen därefter vittjas redskapet. Sedan 60- och 70-talet har ålfångsterna minskat drastiskt 
i hela Östersjöregionen. Detta beror delvis på en minskad invandring men det går heller inte 
att bortse från att fisket efter ål är intensivt i stort sett hela utbredningsområdet, samtidigt som 
ålens uppväxtområden helt eller delvis har försvunnit på grund av mänsklig aktivitet 
(www.fiskerverket.se) Det sker en viss utsättning av ålyngel  i både sjöar och längs med 
kusterna. Denna utplanteringar har stor betydelse för ålbeståndet och fisket. 1996 omsatte 
ålfisket i Sverige ca 50 miljoner kronor. 
  
Sill/Strömming (Clu´pea hare´ngus) 
Sillen finns allmänt längs med de svenska kusterna och där den förekommer i Östersjön (norr 
om Kalmar) kallas den för strömming. Sillen lever i stora stim och förekommer från ytan ända 
ner till 200 meters djup. Den livnär sig på plankton eller småfisk. Både bland sillen och 
strömmingen finns bestånd med skilda lek och vandringsmönster varför dessa kan leka både 
under hösten och våren. Leken sker vid stränder eller över grund och äggen sjunker där till 
bottnen och kläcks inom en månad. 
 
Sillfisket har under hela 1900-talet dominerat det svenska fisket. Fångstmetoderna har 
effektiviserats genom utvecklingen av fångstredskap och lokaliseringsutrustning. 1998 
fångades 176 000 ton sill varav hälften fångades i Östersjön. 
 
Sik (Coregonus sp.) 
Siken tillhör en familj med över 30 arter av laxliknande fiskar vilka lever i både sött och 
bräckt vatten på den norra hemisfären. I Sverige finns ungefär sex arter varav två förekommer 
i Östersjön; vandringssik som leker i älvarna samt havslekande sik. Största andelen av 
sikfångsterna sker i Bottniska viken och totalt fångas där ca 1000 ton sik vid kusten. 
 
Lax (Sa´lmo sa´lar) 
Lax förekommer i den norra delen av Atlanten, Vita havet, Östersjön och större floder. Lax är 
en s.k. androm art vilket innebär att den leker i rinnande sötvatten. Leken sker på 
hösten/vintern i den älv där laxen kläcktes och äggen kläcks därefter inte förrän under våren. 
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Laxen är en Sveriges viktigaste matfiskar och var, tillsammans med strömmingen, den 
huvudsakliga matfisken i Nordeuropa fram till 1900-talet. Laxen är numera utrotningshotad 
till följd av utbyggnad för elproduktion, överfiske och föroreningar. Kompensationsodlingar 
har lett till genetisk utarmning och spridning av sjukdomar. S.k. naturlax (dvs. vild lax) finns 
numera endast kvar i 13 stycken svenska älvar och större delen av den svenska konsumtionen 
utgörs av odlad norsk lax. Det yrkesfiske efter lax som finns bedrivs huvudsakligen av 
svenska fiskare i Östersjön. Fisket till havs sker med laxdrivgarn och laxdrivlinor emedan 
fisket längs med kusterna, främst Bottenhavet och Bottenviken, sker med fasta redskap som 
exempelvis bottengarn. 1998 fiskades ca 800 ton lax i Östersjön varav 200 ton kom från 
kustfisket. Havs- och kustfisket hotar de sista bestånden av naturlax som finns längs med våra 
kuster. 
 
Öring (Sa´lmo tru´tta) 
Öringen tillhör familjen laxfiskar och finns naturligt i hav, sjöar och rinnande vatten i norra 
och västra Europa. Öringen förekommer i tre former; bäck-, havs och insjööring. Samtliga av 
dessa är viktiga för sportfisket och både havs- och insjööringen fiskas som matfiskar. Fisket 
förekommer främst under vår- och höstperioden i södra och mellersta Sverige och under 
sommarhalvåret i norra Sverige. Öringen är en hotad art som håller på att utfiskas samtidigt 
som bestånden lider skada av både föroreningar, försurningen och den vattenkraftsutbyggnad 
som sker. 
 
Nors (Osme´rus eperla´nus)  
Norsfiskar lever i kustnära sötvatten i norra Europa. Arten lever vanligtvis på djupt vatten i de 
fria vattenmassorna men söker sig under lekperioderna till grundare områden med rinnande 
vatten. 
Norsfiske bedrivs i Sverige i insjöar men även i bräckt vatten vid östersjökusten. Det är främst 
under lektiden som norsen fångas och då oftast i not, nät, håv eller bur. I Norrström bedrivs 
också fiske efter främst nors med hjälp av sänkhåv. Nors saknar egentlig kommersiell 
betydelse. 
 
Gädda (E´sox lu´cius) 
Gäddor finns främst i sötvatten men förekommer också i svagt bräckvatten. I Sverige 
förekommer den överallt utom i fjällregionerna. Gäddan är stationär och solitär. Den föredrar 
grunda områden med täta växtbestånd som födorevir. Dess huvudsakliga föda utgörs av fisk 
och smådjur. Under lekperioden söker den sig till grunda och temperaturstabila 
vattenområden. 
 
Gäddfiske är mycket populärt och sker främst i insjöar eller i de kustområden där det 
förekommer bräckt vatten. Gäddan fiskas av alla kategorier fiskare. Det yrkesmässiga fiske 
som bedrivs sker med ryssjor vilka placeras ut på grunt vatten under gäddans lekperiod tidigt 
under våren. Spöfiske kan lokalt bidra med en betydande andel av fångsten 
(www.fiskerverket.se). 
 
Karp (Cypri´nus ca´rpio) 
I Sverige planterades karpen in under 1500-talet. Den lever i sötvatten och föredrar långsamt 
rinnande floder. Den är allätare men lever främst av bottendjur. Leken sker under våren i 
översvämningsområden.  
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Karp är en uppskattad sportfisk som räknas till en av de mest krävande arterna. Den är en 
uppskattad matfisk och dess mjölke anses vara en läckerhet. Den vilda, ursprungliga, karpen  
anses vara utrotningshotad i Europa. 
 
Torsk (Ga´dus mo´rhua) 
Torsken finns främst i norra Atlanten och kan bli upp till 1,9 meter lång. I svenska vatten 
brukar man skilja mellan underarterna G.m. mo´rhua i Atlanten och G.m. calla´rias, även 
kallad östersjötorsk, i Östersjön. Torsken lever vanligen på 150 – 200 meters djup men kan gå 
ner till 600 meter. De bildar stora stim och äter andra fiskar och större ryggradslösa djur. De 
flesta bestånden vandrar under lekperioden. Leken sker främst mellan december och augusti, 
beroende på bestånd.  
 
Torskfisket bedrivs från Östersjön i öster till Newfoundland i väster av både yrkesfiskare och 
sportfiskare och räknas som en av de viktigaste matfiskarna i världen. Yrkesfisket i Sverige 
sker främst med nät eller trål och vid sportfiske fångas torsken huvudsakligen med pilk från 
drivande båt. Torskfisket i Östersjön tillhör det mest betydelsefulla och kan vissa år svara för 
upp till 50% av det sammanlagda värdet av den svenska fiskfångsten. Torskfångsterna i 
Östersjön minskade kraftigt under den senare delen av 80-talet och har därefter legat på en 
relativt låg nivå under hela 90-talet. Beståndet är i dag överfiskat och det östra delbeståndet 
anses ej fiskas inom säkra biologiska gränser enligt internationella havsforskningsrådet 
(www.fiskeriverket.se). 
 
Lake (Lo´ta lo´ta) 
Laken förekommer i nästan alla vattendrag i Sverige. Den är som mest aktiv under 
vinterhalvåret då den också leker. Laken fiskas framför allt i Sverige, Finland och Ryssland 
och används som djurfoder och matfisk. 
 
Abborre (Pe´rca fluvia´tilis) 
Abborren förekommer i hela Sverige, även i bräckt vatten längs med Öresund och Östersjöns 
kust, med undantag för fjällområdet. Den lever i stim och livnär sig främst av fisk. Leken sker 
främst efter kusterna och börjar från och med islossningen och håller på in i juli. Lämpliga 
lekområden med temperaturmässigt stabila och grunda områden finns främst utmed kusten 
från Uppland ner mot Blekinge. Abborren tillväxer tämligen långsamt och tillväxt hastigheten 
är starkt temperaturberoende. Detta gäller i hög utsträckning även beståndsutveckligen. 
Sportfiske bedrivs under större delen av året (www.fiskervierket.se) 
 
Gös (Stizoste´dion luciope´rca) 
Gösen förekommer allmänt längs med hela Sveriges ostkust samt i insjöar. Gösen lever ofta i 
stim och livnär sig av fisk. Leken sker under april till juni och äggen läggs i en grop och 
vaktas därefter av båda föräldrarna.  
 
Det yrkesmässiga gösfisket bedrivs huvudsakligen med nät, men det förekommer också fiske 
med fasta redskap och krok. Gösen är en av de ekonomiskt viktigaste sötvattensfiskarna i 
Sverige. Dess utbredning och täthet har stigit i Östersjön sedan femtiotalet vilket i sin tur har 
bidragit till ökade fångster (www.fiskeriverket.se). En trolig orsak till denna ökning är den 
igenväxning som pågår i Östersjön samt den utsättning som alltjämt bedrivs, främst på 
ostkusten. Arten är inte lika allmänt utbredd som abborre och gädda men ett relativt starkt 
kustbestånd finns i Bråviken samt i Stockholms län och angränsande delar av grannlänen. 
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Plattfisk (Pleuronectifo´rmes) 
De flesta arter av plattfiskar är marina och förekommer över hela världen. Det finns ungefär 
550 stycken olika arter varav 15 förekommer i svenska vatten. Samtliga av dem är bentiskai 
rovfiskar. Plattfiskar räknas som viktiga matfiskar. 
 

1.5 FYSISK STÖRNING 
Skärgårdens unika bottentopografi med mer eller mindre avskärmade områden av varierande 
djup, storlek, halinitet och biologi gynnar artrikedomen och den biologiska mångfalden. En 
mängd olika arter med varierande krav på sin livsmiljö kan på grund av detta leva sida vid 
sida inom samma geografiska område. Dessvärre gör också  dessa avskärmningar och prång 
att miljön är extra känslig för fysiska störningar. En vedertagen definition för vad fysisk 
störning innebär finns inte utan i denna rapport bygger begreppet på den definition som 
Tullback, K ger i Länsstyrelsen i Stockholms läns rapportserie 2001:22. Det vill säga; ”den 
fysiska störningen likställs med antropogena fysiska ingrepp på livsmiljön för biotaii, vilka 
kan utgöra hot mot den biologiska mångfalden”. Denna studie har koncentrerats på den 
fysiska störning som finns i form av bryggor, hamnar och hårdgjorda ytoriii.  
 
Bryggbyggnationer ändrar strömningarna längs med stränderna vilket delvis påverkar våg- 
och strömerosionen av grunda bottnar och strandområden samt kan ändra salthalten inom 
mindre områden. Då grunda bottnar till stor del tjänstgör som lek- och yngelplatser för olika 
fiskarter kan detta vara av avgörande betydelse för fortplantning och utvecklig av de berörda 
arternas populationer. På liknande sätt påverkar hamnar och hårdgjorda ytor bottentopografin. 
Utöver de störningar som dessa byggnationer rent fysisk utgör påverkar de också 
omgivningen indirekt genom ökad mänsklig aktivitet i området, så som fiske, båttrafik och 
utsläpp. 

1.6 SKYDDADE OMRÅDEN 
I Stockholms län finns det 192 stycken naturreservat varav ca 109 stycken finns belägna i 
skärgården eller i anslutning till denna. Av dessa ingår det vattenområden i ca 64 stycken. 
Den sammanlagda arean för allt vatten, vilket faller inom naturreservaten i Stockholms län, är 
63 540 hektar. Av dessa ligger 59 992 hektar i de nio skärgårdskommunerna: Haninge, 
Lidingö, Norrtälje, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Vaxholm, Värmdö och Österåker 
(http://www2.ab.lst.se/natur/miljo/skyddad/omraden.htm). Ungefär 55 300 hektar av denna 
vattenareal hör till skärgården. 
 
Naturreservat bildas för att bevara den biologiska mångfalden, bevara, skydda, vårda eller 
nyskapa värdefulla livsmiljöer för skyddsvärda arter samt för att tillgodose eventuell 
efterfrågan på områden för friluftsliv. Att ett vattenområde ingår i ett naturreservat behöver 
ingalunda innebära att det råder förbud mot fiske inom detta område. Många av 
naturreservaten i skärgården är skapade för att främja friluftslivet och i dessa råder det därför 
sällan förbud mot att bedriva fiske i måttlig skala. 
                                                 
i Bottenlevande 
ii Levande flora och fauna inom ett område 
iii Hårdgjord och starkt modifierad strand som är asfaltsbelagd, stenlagd, betongsatt, bebyggd, stabiliserad samt 
större än 1 hektar. 
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Enligt Miljöbalken 1998:808 kan naturreservat bildas på privat, kommunal eller statlig mark 
genom beslut av länsstyrelse eller kommun. Det krävs inget medgivande från markägaren 
ifråga men reservaten bildas vanligen efter förhandlingar med markägaren  om 
intrångsersättning eller lösen då möjligheten att nyttja marken eller vattnet i ett reservat blir 
avsevärt begränsat. Länsstyrelsen eller kommunen fattar beslut om hur naturreservaten ska 
skötas. Dessa beslut och skötselplaner kan skilja sig mycket mellan olika kommuner och 
reservat beroende på motivet till reservatbildningen. 
 
Befolkningens alltmer rörliga och aktiva fritid har gjort att strandtomter med brygga har blivit 
alltmer eftertraktade. Denna efterfrågan ökade exploateringstakten av stränderna så mycket att 
det 1952 infördes en sk strandskyddslag. 
(http://www.ab.lst.se). 
 
Strandskydd innebär att det är förbjudet att genomföra en rad åtgärder inom den 
strandskyddade zonen, vanligtvis 100 meter från såväl vatten- som landsidan av strandkanten 
vid kuster, sjöar och vattendrag. Förbuden gäller bland annat mot att uppföra nya byggnader 
eller ändra befintliga, gräva eller förbereda byggnationer, utföra anläggningar vilka inskränker 
på allemansrätten eller väsentligen försämrar livsvillkoren för växter och djur (exempelvis i 
form av båthamnar och bryggor) samt utföra andra åtgärder vilka kan skada växt- eller djurliv 
(exempelvis genom att fälla träd, gräva eller gödsla) (http://www.naturvardsverket.se). 
 
I Stockholms län omfattas ca en tredjedel av ständerna utav det generella strandskyddet och 
ungefär hälften av stränderna omfattas dessutom av ett s.k. utökat strandskydd där gränsen 
utökats med ytterligare 200 meter i vardera riktning från strandlinjen (Schreiber 2003). Trots 
detta finns det minst 150 grunda undervattensmiljöer, med avgörande betydelse för det 
marinbiologiska livet i skärgården,  vilka saknar skydd mot exploatering enligt genomförd 
kartläggning gjord av länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län 
(http://www.ab.lst.se/templates/PressRelease____5737.asp). 
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2 FÖRVALTNINGEN AV FISKET I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 
Följande kapitel är en sammanställning av en litteraturstudie baserat på följande verk:  

• Cervin, U., 1984, ”Land och strand: fiskerättsliga studier”, Akademibokhandeln 
• Fiskeförordning (1993:1097) 
• Fiskeriverkets författningssamling, 1982, ”Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1982:3) 

om fiskevårdsområden”, Fiskeriverket & Chefsjurist Bengt Högberg 
• Fiskelag (1993:787) 
• Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 
• Jordabalk (1970:994) 
• Lag (1957:390) om fiskearrenden 
• Lag (1981:533) om fiskevårdsområden 
• Lag (1950:596) om rätt till fiske 
• Länsstyrelsen i Stockholms län, Sportfiskarna, Stockholms stad, 1998, ”Fiskeguiden”, 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
• Melin, S., 2000, ”Juridikens begrepp”, Iustus Förlag AB 
• Miljöbalk (1998:808) 
• Olburs, C., 2000, ”Om uthålligt fiske- och vattenbruk i skärgården”, Länsstyrelsen i 

Stockholms län 
• Svedäng, H., Thoresson, G., Thorfve, S., Berglund, A., 1998, “Undersökning av 

fritidsfisket vid Gålö-Ornö, Stockholms skärgård, 1995-96”, Fiskeriverket Rapport 
• Vattenlag (1983:291) 
• Wikland, L., 1967, ”Fiske och fiskerätt: kommentarer till fiskelagen och 

fiskeristadgen”, Jag och min rätt 9904539707 
• www.jit.se/juridik/lagbok.html.se 

 

2.1 FISKERÄTTEN GENOM TIDERNA 
Rätten till fiske har intresserat gemene man sedan urminnes tid, och den nuvarande 
utformningen är resultatet av en kompromiss av hänsyn till bl.a. yrkesfiske, husbehovsfiske, 
fritidsfiske och det allmänna.  
 
Kronan ägde redan under medeltiden rätt till en tredjedel av fisket i sjöar och vattendrag i 
allmänningarnai. Annars gällde i allmänhet strandägarens rätt till sötvattenfisket. Havsfisket, 
d.v.s. i Östersjön, hade kronan anspråk på men borgerskapet medgavs rätt till fiske i 
"konungens allmänningsvatten" och kronans anspråk gjorde sig inte heller annars gällande i 
någon större utsträckning. I övrigt hängde kronans rättigheter samman med dess jordinnehav. 
Anspråken ökade dock och tog sig ganska vidlyftiga former under Gustav Vasa. 
 
Den lantmäteriorganisation som byggdes upp under 1600-talet hade främst till uppgift att 
upprätta kartor över riket och att genomföra geometriska mätningar. Delning och skiftenii av 
fastigheter sköttes av parterna själva fram till införandet av storskiftetiii år 1749. Sedan fick 
lantmätare på samtliga delägares begäran skifta jorden till lämpliga enheter. År 1783 
                                                 
i Ett av flera jordägare gemensamt ägt, ostyckat jordområde. 
ii Friliggande eller avgränsad del av en fastighet 
iii En jorddelningsreform som syftade till förbättring av jordbruket genom omskiftning av åker och äng till färre, 
större tegar 
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utfärdades en kunglig förordning att ”fisket bör förbliva under samfällt nyttjande”. Det 
poängterades senare i en kunglig förklaring att det inte var meningen att förbjuda all delning 
av fiskevatten men att man skulle skilja på skifte av mark och fiske. Även efter storskiftet 
kunde således fisket bli vid det gamla. Den allmänna strävan sedan under 1800-talet fram till 
början av 1900-talet var att förhindra att vatten och fiske delades upp olika. År 1926 medförde 
ändringar i jorddelningslagen större möjligheter att även dela fiskevatten vid delning av 
tidigare samfällda vattenområden. Med mindre ändringar gäller de reglerna än idag. 
 

2.2 ALLMÄNT OCH ENSKILT VATTEN. 
Fiske, i likhet med jakt, ingår inte i allemansrätten. Allt vatten i Sverige indelas i antingen 
allmänt eller enskilt vatten. I enskilt vatten tillhör fiskerätten fastighetsägaren emedan det i 
det allmänna vattnet tillhör staten. 
 
Allmänt vatten definieras så som ”Vissa i lag angivna vattenområden som ej ingår i 
fastighet”. Förutom öppna havet klassas även vattnet i Vänern, Vättern, Hjälmaren och 
Storsjön så som allmänt vatten. I kustområden och skärgård bestäms gränsdragningarna 
mellan enskilt eller allmänt vatten av: 
 

1. Kilometerregeln – Allt vatten som saknar förbindelse med öppna havet genom sund 
större än en kilometer, räknat från fastland eller ö större än 100 m i längd, räknas som 
enskilt vattenområde. 

2. Strandvattenregeln – Allt vatten inom 300 m från fastlandet eller ö av minst 100 m i 
längd räknas som enskilt vattenområde. Vid mycket långgrunda stränder gäller istället 
3 m djupkurvan som gräns om denna går utanför 300 m gränsen. 

3. Enklavsregeln – Om det finns vattenområden vilka innesluts av enskilt vatten enligt 
kilometerregeln eller strandvattenregeln räknas även det inneslutna vattnet så som 
enskilt vatten. (Länsstyrelsen i Stockholms län 1998) 

 
I allmänna vattnen får fiske med rörliga redskap bedrivas av svenska medborgare eller 
utländska medborgare bosatta i Sverige. Fasta redskap får i regel inte sättas ut i allmänt vatten 
utan tillstånd från berörd myndighet för att alla obehindrat ska kunna utnyttja fisket i de 
allmänna vattnen samt för att man ska inte kunna monopolisera ett visst område genom 
uppförande av fasta redskap. 
 
Enligt föreskrifter från Länsstyrelsen i Stockholms län, 1998, tillfaller fisket i enskilt vatten 
endast fiskerättsägaren med undantag för handredskapsfiske, som får bedrivas av alla (Tabell 
2). Med handredskap avses spö, pilki och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina 
och högst tio krokar (Fiskelagen7 §). Fisket får inte kräva båt, exempelvis draggrodd eller 
trolling. Även fiske efter strömming eller skarpsill med så kallade skötar om max 180 meter 
sammanlagd längd på vatten djupare än sex meter får bedrivas av envar inom enskilda 
vattenområden samt fiske om max sex stycken långrevar med maximalt 100 krokar/st. på djup 
större än 20 meter så till vida det inte strider mot kilometerregeln. 
 
 
 
                                                 
i Fiskeredskap av bly, tenn eller någon tung metallegering, försett med en eller flera fasta krokar 
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Fiskarkategorier och vattenkategorier 

Kategorier Allmänt vatten Enskilt vatten 

Licenserade yrkesfiskare JA NEJ, alternativt eget innehav eller arrende 
Icke licensierade 
yrkesfiskare JA, inskränkt NEJ, alternativt eget innehav eller arrende 

Fritidsfiskare med icke 
handredskap JA, inskränkt NEJ, alternativt eget innehav eller arrende 

Enskild fiskerätt JA, inskränkt JA 

Fritt handredskapsfiske JA JA 

Trollingfiskarei JA NEJ, alternativt eget innehav eller arrende 

Fiskeguideii JA JA 

Tabell 1: Fiskarkategorier och vattenkategorier efter Olburs 2000 

 
Under senare år har antalet etablerade yrkesfiskare i Stockholms skärgård minskat kraftigt 
emedan antalet sport- och fritidsfiskare har ökat desto snabbare. I Stockholms län uppskattar 
man att ca 400 000 av länets invånare (1,2 miljoner 2000) fiskar någon gång under året och då 
med största sannolikhet i skärgården. Sportfisket i länet sker till 90 % i skärgården och de 
resterande 10 % i Mälaren eller i länets insjöar. 
 
Det råder i flera avseende fritt fiske i skärgården och inga uttagsbegränsningar finns 
exempelvis när det gäller antalet fiskar som får fångas. Ett fritt fiske är heller inget problem 
när fisketrycket är lågt. Skärgårdsfiskets förändring under de senaste åren har medfört att 
fritidsfisket och däribland det fria handredskapsfisket (sportfisket) i lokala områden står för en 
mycket stor del av fångsterna av viktiga arter så som gädda, gös, abborre och öring. 
 
De tydliga lokala skillnader i fisketryck som kan ses inom områden i skärgården kan förklaras 
med skillnader i den lokala fiskfaunan, men mycket tyder också på att fritidsfiskets fisketryck 
efter många fiskarter, både lokalt och regionalt, är betydligt mer omfattande än yrkesfisket. 
Man räknar med att årsmedelfångsten per aktivt fiskande fastighetsägare i skärgården varierar 
mellan 36 och 38 kg beroende på beräkningsmodell och för båtplatsinnehavare varierar den 
mellan 25 och 38 kg. Mindre än 20 % av den totala årsfångsten fångas med stöd av den 
enskilda fiskerätten. De studier som har genomförts (exempelvis Svedäng 1996)  visare även  
att det fria handredskapsfisket (fritidsfisket) inom lokala områden och för vissa fiskarter är 
den största orsaken till de minskande populationerna. För skärgården i stort är det det stora 
fisketrycket, oberoende av fiskemetod, som riskerar att utarma vissa fiskpopulationer inom 
några år. Möjligheterna att med nuvarande regelsystem begränsa utagsstorlek osv. är små, 
liksom kunskaper om säkra biologiska gränser för populationerna. 

                                                 
i Spinnfiske med drag som släpas i vattnet efter en motordriven båt 
ii Guide/guidad tur till fiskevatten 
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2.3 FISKE OCH FISKERÄTT I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD. 
Fisket i skärgården har under årens lopp allt mer övergått från att ha varit en ren producerande 
faktor av fisk och fiskprodukter till att bli en faktor för rekreation och avkoppling. Detta gör 
att intresset för brukning av skärgården samt fisket inom detta har utökats från de 
ursprungliga fiskarkategorierna, såsom yrkesfiske, sportfiske och husbehovsfiske, till att 
numera även omfatta olika naturvårds- och bevarande intressenter. Uppdelningen av 
fiskeresursen mellan dessa olika kategorier leder givetvis till en mängd komplicerade problem 
vilka inte alltid är så lätta att lösa då det saknas beslutsunderlag inom en mängd relevanta 
områden.  
 
Den traditionella juridiska grunden för förvaltningen av fiskpopulationer baseras inte på 
ägande av rätten till fisken som sådan utan snarare på rätten till fisket. Fisken blir alltså 
enskild egendom först när den har fångats. Detta gör att det krasst räknat finns tre olika 
kategorier utav ägare: fiskevattenägare, fiskerättsägare och fiskägare som på ett eller annat 
sätt alla kan uttrycka äganderätt för fisken som sådan. Detta kan verka vara av underordnad 
betydelse vad det gäller förvaltningen av fisket men de skilda juridiska aspekterna  och 
legitima anspråken på fisket berör på ett eller annat sätt de flesta aspekter av fisket, 
fiskevården och fiskodlingarna i skärgården. 
 

2.4 RÄTTEN TILL ENSKILT FISKE. 
Som en allmän regel för fiskerätt i enskilt vatten gäller att strandägaren/jordägaren har 
fiskerätt utanför sin egen strand. I de fall då rågångarnai i vattnet mellan de ursprungliga 
skifteslagenii inte blivit fastslagna genom dom, lantmäteriförrättning eller på annat lagligt sätt, 
bestäms de enligt reglerna i 1 kap 5 § första stycket jordabalken, d.v.s. ”Om gräns i 
vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 eller 4 §, har gränsen sådan sträckning att 
till varje fastighet föres den del av vattenområdet som är närmast fastighetens strand. För 
mindre holme eller skär föres dock ej någon del av vattenområdet till fastigheten. Har 
stranden förskjutits, är dess tidigare läge, om det kan fastställas, avgörande för gränsens 
sträckning”. Äganderätten till ett enskilt vattenområde grundar sig alltså på markinnehavet 
vid stranden. Den fiskerätt som följer med äganderätten till ett vattenområde är alltså 
regelmässigt avgränsad mellan de ursprungliga fastigheterna.  
 
Till skillnad från jakträtt hänger fiskerätten dock inte alltid direkt samman med fastigheternas 
ägogränser. Orsaken är att fiskerätten i äldre tider hade sin grund i fastigheternas mantaliii 
eller del av mantal. Då mantalssatta fastigheter med fiskerätt delades i nya fastigheter 
tilldelades de i många fall fiskerätt från stamfastigheteniv. I andra fall undantogs fiskerätten 
vid fastighetsbildningen. Som en följd av detta är det förhållandevis vanligt att fastigheter, 
som saknar strand eller äganderätt till vattenområden, har del i fiske som tillhört den 
stamfastighet de är styckade från. På motsatt sätt förekommer det att en fastighetsägare med 

                                                 
i Gräns antingen mellan byar eller kring hemman och lägenheter som inte ingår i någon by. 
ii Område som enligt den lagstiftning som gällde före 1970 års fastighetsbildningslag kunde bli föremål för laga 
skifte 
iii Ett besuttenhetsmått till grund för beskattning. Taxeringsenheten 1 mantal (dvs. ett helt hemman) grundades 
ursprungligen på, för olika landsdelar, anpassad normstorlek för jordbruk som gav full bärgning åt en familj med 
tjänstefolk 
iv Det som blir kvar av en fastighet när viss del avstyckats. 
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strand och äganderätt till utanförliggande vattenområde saknar fiskerätt på det egna vattnet. I 
stället kan han ha fiskerätt i någon annan del av sjö eller vattendrag. 
 
I ett ursprungligt skifteslag är fisket, inom gränserna för fiskelagets bestämda vattenområde, i 
regel gemensamt för de ingående fastigheterna om man inte delat fisket. Sådan delning kan ha 
skett genom en särskild förrättning eller i samband med uppdelning av skifteslagets fasta 
mark.  
 
När en delning har skett enligt de regler som gällde före 1926 års jorddelningslag, och man 
inte intagit någon bestämmelse om skifteslagets vattenområde, så ska vattenområdet anses 
ingå i skiftet och vara delat med stranden enligt 1 kap 5 § i jordabalken. Däremot ingår inte 
fiskerätten i skiftet. Fiskerätten i skiften före 1926 är alltså vanligen gemensam. 
 
Från dessa rättsregler för fiskerättens fördelning, såväl mellan som inom ursprungliga 
skifteslag, förekommer givetvis undantag som grundar sig på avtal, urminnes hävdi, dom, 
skattläggning eller annan förutsättning. Sådana undantag är dock ganska sällsynta och det 
åligger den som hävdar att ett undantag föreligger att bevisa det. 

2.4.1 Utmark 
Beträffande fiskerätten inom skiftad utmarkii (sockenallmänningiii, etc.), som innan den 
delades utgjorde en samfälld tillhörighet till två eller flera ursprungliga skifteslag (byar, 
enstaka hemman eller lägenheter), finns det ett mer allmängiltigt undantag från regeln ”att 
fisket inom ursprungligt skifteslag är gemensamt för de andelsfastigheter som ingår i 
skifteslaget”. Genom utmarksdelning mellan ursprungliga skifteslag ska såväl vattenområden 
som fiske anses delade med stranden enligt reglerna i 1 kap 5 § jordabalken, såvida man inte 
vid delningen beslutade, eller avsikten framgår av omständigheterna i övrigt, att vattnet eller 
fisket skulle förbli samfällt. 
 
Om två eller flera skifteslag sammanförts, och om man då inte bestämt något om vattnet 
respektive fisket, är vattenområdet visserligen delat med stranden, men de skilda skifteslagens 
fiskerätt torde förbli oförändrad och alltså omfatta samma vattenområden som vart och ett av 
dem innehade före skiftet, eftersom fisket inte ingått i förrättningen. Ett ursprungligt 
skifteslag, som ingår i sådant skifte och som dessförinnan inte ägt något vatten med fiske, lär 
därför inte få någon andel eller rätt i fiske i den nybildade enhet som uppstått genom 
sammanföringen, eftersom förrättningen inte omfattat fisket. Inte ens om skifteslaget vid 
förrättningen fått ett strandparti med tillhörande vattenområde erhåller det fiskerätt, vare sig 
efter sitt mantal eller i övrigt enligt reglerna i 1 kap 5 § jordabalken. 
 
Ovanstående gäller för s.k. mantalsfastigheter, d.v.s. fastigheter som har åsatta skattetal. Vid 
sidan av detta har man, ur den enskilda fiskerättens synvinkel, två typer av fastigheter utan 
skattetal att räkna med, nämligen avstyckade eller avsöndrade lägenheter (dvs. ej mantalssatta 
fastigheter). 
 

                                                 
i Praxis vilken innebär att man så länge innehaft och brukat viss jord/vatten att ingen längre vet eller minns hur 
man fått denna i sin besittning.  
ii Mark på längre avstånd från hemman, som inte utgörs av åker eller äng 
iii Ostyckat jordområde vilken tillhör en socken 
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2.4.2 Avstyckning 
Avstyckning innebär en nybildning av en fastighet genom uppdelning av denna i två eller 
flera fastigheter. Den vanligaste formen av avstyckning är att fastigheten delas upp i två 
styckningsdelar. Den ena delen benämns då ”stamfastighet” och denna del får behålla sitt 
registernummer emedan den andra delen benämns ”styckningslott” och får ett nytt 
registernummer. Styckningslotten, vilken i regel har överlåtits eller ska överlåtas, kan antigen 
vara en självständig fastighet eller läggas samman med en redan existerande. 
 
Har stamfastigheten andel i samfällt fiske ska den avstyckade fastighetens delaktighet i detta 
fiske bestämmas enligt följande princip: Om ingenting sägs i avstyckningshandlingarna, har 
den avstyckade fastigheten ingen fiskerätt. Om det däremot uttryckligen bestäms vid 
avstyckningsförrättningen tilldelas avstyckningen en andel av stamfastighetens andel i det 
samfällda fisket. Hade stamfastigheten således en tredjedel av byns fiskerätt, kan 
avstyckningen tilldelas viss kvotdel av detta, t.ex. en tiondel av denna tredjedel dvs. en 
trettiondel av hela byns fiskerätt. Om man har gjort så får ägaren till avstyckningen fiska över 
hela byns vatten, också vid någon annan fastighetsägares strand, men måste tåla att alla andra 
delägare i byn fiskar vid hans strand när det passar dem. När ett större område styckas kan det 
förekomma att många nya fastigheter får var sin mindre andel av stamfastighetens andel av 
fiskevattnet. Den fiskerätt som var och en av ägarna till de nya fastigheterna får kan komma 
att utnyttjas så att de stora odelade gårdarna, trots att de alltjämt har de största kvotdelarna, 
inte på långt när kan utnyttja sin fiskerätt i förhållande till sina andelars storlek. Numera 
försöker man förebygga detta genom restriktiva bestämmelser.  

2.4.3 Avsöndrade lägenheter 
Fram till år 1927 kunde "avsöndrade lägenheter" bildas genom ett förfarande kallat 
jordavsöndringi. Avsöndringen skedde genom ett privat köpeavtal om överlåtelse av ett 
bestämt markområde. Ägaren av den avskilda jordbiten fick härigenom inte någon andel i 
byallmänningen och i allmänhet inte heller i byns oskiftade fiske. Fiskrätt ingick dock i vissa 
fall i överlåtelsen. I vilken mån en avsöndrad lägenhet äger del i stamfastighetens samfällda 
fiske måste i regel avgöras genom tolkning av köpehandlingen. Utöver detta bör man ta 
hänsyn till den nytta av andelen i det samfällda fisket som den avsöndrade lägenheten kunde 
anses ha vid tiden för tillkomsten.  
 

2.4.4 Fiskearrende 
Fiskerätten till en fastighet kan också arrenderas ut antingen enskilt eller som hörande till 
utarrenderad jord. Enligt lag (1957:390) om fiskearrende så ska avtalet vara skriftligt och 
gälla under en begränsad tidsperiod om minst fem år alternativt under hela arrendatorns 
livstid. Inför arrendets utgång måste avtalet sägas upp.  Sker inte detta i tid anses det förlängt 
på fem år eller på den tid som det tidigare avtalet gjort gällande. Skulle arrendatorn dö innan 
arrendet har upphört att gälla får dödsboet tillsätta någon annan på denna plats. Har 
arrendatorn arrende på livstid får, vid frånfälle, den efterlevandes maka/make ta över arrendet 
under sin livstid eller tills dess att personen i fråga gifter om sig. 
Om inte fastighetsägaren har gett tillstånd till detta får inte arrendatorn upplåta fisket eller del 
av detta till någon annan.  
                                                 
i En äldre form av jorddelning som innebar ett avskiljande av en mindre del av ett hemmans jord utan att man 
samtidigt delade upp byamålet eller mantalet 
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2.5  FISKEVÅRDSOMRÅDEN 
Under 1980-talet skapades det, genom en lagändring, möjlighet att på enskilt vatten bilda 
såkallade fiskevårdsområden. Syftet med detta var att genom denna åtgärd göra det möjligt 
för allmänheten att, mot lösandet av fiskekort, öppna upp skärgården för fiske. Man ville även 
skapa bättre förutsättningar för en rationell, lokal förvaltning och vård av de ofta mycket 
splittrade enskilda fiskevattnen. I och med införandet av det fria handredskapsfisket 1985 har 
bildandet av fiskevårdsområden minskat drastiskt för att i dagsläget praktiskt taget ha stannat 
upp. Anledningarna till detta kan vara flera, men de troligaste är dock att det är 
inskränkningarna i äganderätten till fisket samt de minskade möjligheterna att reglera 
omfattningen på detta samt dra in inkomster i form av fiskekortsförsäljning som har gjort att 
behovet av att bilda fiskevårdsområden har minskat.  
 
För att bilda ett fiskevårdsområde krävs att flera fastighetsägare och tillika 
fiskerättsinnehavare går samman och samordnar sitt fiske. Dessa fastigheter sammanförs då 
till ett sammanhängande fiskevårdsområde enligt lag 1981:533, lagen om fiskevårdsområden. 
Detta förutsätter dock att bildandet är lämpligt med hänsyn till vattenområdets och fiskets 
beskaffenhet och omfattning samt förhållandena i övrigt. Fiskevårdsområden kan även bildas 
av fiske vilken tillhör endast en fastighet förutsatt att denna fastighet har flera ägare. Den som 
äger fiske vilket ingår i ett fiskevårdsområde är automatiskt medlem i en 
fiskevårdsområdesförening. Fiskevårdsområdesföreningen kan besluta om upplåtelse av fisket 
samt uttaxering av bidrag från föreningens medlemmar. Föreningen är i sig skyldig att 
upprätthålla stadgar i vilka framgår grunderna för fisket samt fiskevårdens utnyttjande, 
grunderna för uttaxering från medlemmarna samt övriga riktlinjer vilka berör föreningens 
verksamhet. Fiskevårdsområdesföreningarna är underordnade länsstyrelsen, vilken kan 
besluta om bildande, upplåtande och omstruktureringar av fiskevårdsområden. 
 
I dagsläget finns 55 fiskevårdsområden bildade i Stockholms län. Av dessa är 30 områden 
bildade i Stockholms skärgård. Många av dessa områden är emellertid tämligen små och utgör 
endast en begränsad del av den totala vattenarealen i länet. 

2.6 PROBLEM ATT BEAKTA 
Enligt 2 kap 3 § fastighetsbildningslagen gäller: ”Fastighetsbildning, som innebär ändring i 
fastighetsindelningen och berör vattenområde, omfattar även fisket, om detta ingår i 
äganderätten till området”. Emellertid lämnas det utrymme för vissa undantag. I 3 kap 8 § 
stadgas att: ”Uppdelning får dock ske, om den är nödvändig för att möjliggöra en eljest 
angelägen ändring i fastighetsindelningen och icke medför avsevärda olägenheter för 
fiskevården”. Och i 1 kap 4 § sägs: ”Vad som i denna lag sägs om mark eller område gäller i 
tillämpliga delar även beträffande fiske som ej ingår i äganderätten till vattenområdet och ej 
utgör servitut.” Vidare anges i 5 kap 1 §: ”Genom fastighetsreglering får mark överföras från 
en fastighet eller samfällighet till annan sådan enhet samt andel i samfällighet överföras från 
en fastighet till en annan. Genom fastighetsreglering kan också samfällighet bildas samt 
servitut bildas, ändras eller upphävas”. Det finns således möjligheter att överföra en viss 
fiskelott eller ett visst vattenområde med tillhörande fiskerätt från en fastighet eller 
samfällighet till en annan. 
 
Detta innebär att fiskerätt och ägandet av fiskevatten kan vara uppdelat på ett flertal olika sätt. 
Fisket kan vara antingen bundet eller fristående. Bundet fiske innebär att fiskerätten ingår i 
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äganderätten till vattenområdet. Fristående fiske innebär att samband mellan rätten till fisket 
och äganderätten till vattenområdet saknas. 
 
Dessa två huvudkategorier kan därefter delas upp i ytterligare varianter. Det bundna fisket kan 
innebära att såväl vattenområdet som fisket till en fastighet är samfällt alternativt delat 
tillsammans med vattnet. Det fristående fisket kan innebära att vattenområdet har delats, men 
fisket har behållits samfällt, vilket är en mycket vanligt situation. Det fristående fisket kan 
också ha delats på annat sätt än vattenområdet genom särskild såkallad fiskedelning eller 
jordeboksfiske, d.v.s. fisken/fiskerier av den typ som sedan medeltiden behandlats som 
fastigheter, d.v.s. köpts och ärvts samt varit föremål för lagfart utan någon koppling till 
fastighet, mark eller vattenområde. 
 
Dessa omständigheter gör det relativt svårt att reda ut om rätten till fiske inom ett 
vattenområde följer med detta eller ej, såtillvida man inte har tillgång till de ursprungliga 
köpehandlingarna.  
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3 MATERIAL 
Materialet som har använts i denna studie har tillhandahållits från Länsstyrelsen i Stockholm 
och täcker kustkommunerna: Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Södertälje, 
Tyresö, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 
 
Då materialet för Nacka kommun, i fråga om gränsdragningar för fastigheter och trakter samt 
de ytbildade fastigheterna, var ofullständigt genomfördes inte någon analys på materialet för 
denna kommun samt dess vattenområden eftersom resultatet av detta skulle kunna bli 
missvisande och sålunda påverka den sammanställda statistiken på ett negativt sätt.  

3.1 DIGITALT KARTMATERIAL 
Det GIS-material som har använts i framställandet av denna rapport är följande: 
 
Skikt Format Datatyp Koordinatsystem Skapat av 
Bryggor Shape Punkter RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 
Befolkningsdata koordinatsatt 
efter fastighet Shape Punkter RT 90 2,5 Gon V Lantmäteriet 

Skyddsvärda vikar Shape Punkter RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 
Allmänna vägar Shape Linjer RT 90 2,5 Gon V Lantmäteriet 
Fiskevårdsområden Shape Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 
Naturreservat Shape Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 
Ytbildade fastigheter Shape  Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lantmäteriet 
Ytbildade byggnader Shape  Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lantmäteriet 
Vatten Shape Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lantmäteriet 
Trakt / Kommun  Shape Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 
Enskilt vatten/Kommun Shape Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 
Djup enskilt vatten / Kommun Shape Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 
Hamnar Shape Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 
Hårdgjorda ytor Shape Polygoner RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 
 

3.2 ÖVRIGT DIGITALT MATERIAL 
Utöver ovan nämnda material har även följande digitala data använts: 
 

Skikt Format Koordinatsystem Skapat av 
Koordinatsatta lekplatser för: 
Gädda Excel RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 

Koordinatsatta lekplatser för: 
Sik, Gös, Abborre, Flundra, 
Gädda 

Excel RT 90 2,5 Gon V Lst Stockholm 

Fastighetsdata 2000 Access Ej koordinatsatt Lantmäteriet 
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3.3 PROGRAMVAROR 
De programvaror som har använts för bearbetning av det digitala material som ingår i denna 
rapport är: 
 
ArcView 
ArcGIS 
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4 METOD 
Då data var oanvändbar för analys i sin ursprungliga form p.g.a. den stora datamängd som 
ingick behövde denna först bearbetas, främst genom att användbar data samt användbara 
objekt sorterades ut för att få fram hanterbara lager. Enbart processen med att göra detta urval 
var mycket tidsödande då ursprungsmaterialet omfattar Stockholms läns nio (tio) 
kustkommuner och alltså innehåller upp emot 200 000 ytbildade fastigheter. Detta har 
medfört att en del operationer vilka har varit  baserade på objektens lokalisering i förhållande 
till varandra har tagit 3 dygn att färdigställa (förutsatt att det inte har skett någon systemkrasch 
under arbetets gång) och krävt stora minnesvolymer och avsevärd processorkraft. 
 
Komplexiteten i den juridiska förvaltningen av ägandet till fiskerätten gjorde det svårt att 
säkerställa ett optimerat underlag för analyserna. Olika alternativa lösningar fanns att tillgå 
vilka bygger på olika antagande om hur fiskerätten kan kopplas samman till ägandet av 
vattenområden samt till fastigheter. I denna rapport har två olika förfaringssätt använts (nedan 
refererat till så som ”Antagande 1” respektive ”Antagande 2”). I den första har en metod 
använts där fiskerätten antas hänga samman med själva fastighetens ägande av 
vattenområden. Den andra metoden har utgått ifrån att fiskerätten hänger samman med 
fastigheternas skattetal och att dessa ger olika stora kvotandelar av den gemensamma traktens 
sammanlagda fiskekvot. Utförandet av urval samt analyser för de två olika antagandena 
skiljer sig något åt och kommer nedan att presenteras var för sig. Tillvägagångssätten för att 
få fram djupförhållanden, flikighetsindex, fiskelekplatser samt grupperingarna för de olika 
ägandeformerna samt fastighetstyperna är däremot gemensamma för båda metoderna och 
kommer därför att presenteras först i detta avsnitt under ”4.1 Övergripande analyser” samt 
under ”4.2 Grupperingar” och inte under respektive underrubrik. 

4.1 ÖVERGRIPANDE ANALYSER 
I materialet som fanns att tillgå ingick djupintervall för kustområdena inom de aktuella 
kommunerna, dessa var ytbildade ifrån sjöfartsverkets skärgårdskort och specialkort. För att 
slå samman djupinterevallen så att de täckte hela kommunen genomfördes en ”Mergei” 
operation med hjälp av extensionen ”Geoprocessing”. Denna slog samman samtliga teman till 
ett enda. Det nya temat omfattade objekt (polygoner) vilka innehöll attribut för 
djupintervallen. Dessa var indelade i följande intervall (m):  

                                                 
i Vid ”Merge” av polygoner i ArcView slås överlappande polygoner samt polygoner med gemensamma gränser 
samman till en enda polygon. Åtskiljda polygoner förändras inte utan istället skapas en ny polygon i vilken 
samtliga objekt finns med (en s.k. multipolygon) 

0-3  
3-6  
6-10  
10-15 

15-20 
20-50 
50-100  
0-50  

10-50  
15-50 
0-100 
100-200 

0-200  
3-200 
”ej sjömätt”
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Då flera av dessa intervall överlappade varandra samt hade ett alldeles för brett spann valdes 
områden med djupintervallen 0-3, 3-6, 6-10, 10-15, 15-20, 20-50 samt 50-100 ut för vidare 
analyser då dessa täckte in samtliga av de övriga objekten samt hade de snävaste intervallen. 
Detta urval slogs därefter samman till ett tema där samtliga objekt med gemensamma 
djupintervall bildade en multipolygon. För dessa polygoner beräknades därefter arean. För att 
få fram hur stor andel av länets totala vattenareal som dessa utgjorde dividerades därefter 
arean för varje intervall med arean för länets totala vattenareal. 
 
Då fiskevårdsområden fanns inlagda som polygoner beräknades arean i en enskild kolumn 
med operationen ”Calculate” och funktionen [shape].returnarea. 
 
För att beräkna flikigheten av kusten inom skärgården beräknades ett s.k. flikighetsindex 
genom att dividera omkretsen av skärgårdens vattenområde med dess area. Detta mått ger en 
viss indikation på områdets flikighet - ju större flikighet desto högre flikighetsindex 
(Andréasson 2000).  
 
För få fram en acceptabel area av skärgårdens vattenområde krävdes en avgränsning av 
denna. Denna skapades genom att tillämpa det "konvexa höljet" på samtliga av skärgårdens 
öar. Det konvexa höljet är den yttersta konvexa avgränsningen kring en mängd. Med en 
konvex mängd menas i detta fallet en grupp inom vilken alla punkter är synliga från vilken 
annan punkt som helst inom denna grupp (Worboys 1995). För att skapa det konvexa höljet 
genererades en polygon vilken var begränsad av fastlandets kuststräcka och 
begränsningslinjerna mellan de yttersta öarna i skärgården. Denna skapades manuellt i 
ArcView genom att använda kommandot "Clip polygon" på en kopia av vattentemat och 
därefter använda funktionen "Interactive Snap" för att "snappa" linjen vid den yttersta 
vertexen på varje ö. Denna process var väldigt tidsödande och tog större delen av datorns 
processorkraft i anspråk. 
 
För att beräkna flikigheten på ett tillfredsställande sätt behövdes även omkretsen för länets 
samtliga öar beräknas och adderas till omkretsen för själva vattenområdet. Då öarna inte fanns 
inlagda som enskilda polygoner utan som "urklipp" i vattentemat, krävdes det att dessa 
skapades som enskilda objekt. Detta åstadkoms genom att ytterligare en polygon i vattentemat 
skapades vilken överlappade samtliga öar. Därefter klipptes denna polygon med det 
underliggande ursprungliga vattenskiktet som "mall". För att göra detta användes funktionen 
"Subtract features" i "Edit" menyn samtidigt som "Shift" knappen hölls nedtryckt. Vatten 
temat innehöll nu två polygoner, ett med de ursprungliga vattenområdena och ett med 
samtliga öar samt delar av kusten. Den sistnämnda polygonen konverterades till ett eget tema 
för ytterligare bearbetning. Då detta tema inte bara bestod av öar utan även av områden vilka 
ingick i fastlandet krävdes det att dessa områden bortsorterades. Eftersom temat bestod av ett 
enda multipolygonobjekt krävdes det att detta delades upp i enskilda objekt utifrån deras 
spatiala förhållande till varandra. För att genomföra detta användes skriptet "Explode" (se 
Appendix 3). Först skapades ett nytt skript i projektet vilket döptes till 
"View.ExplodePolygons". Därefter kompilerades detta och lades till som en extra knapp i 
knappraden i den aktuella vyn, varefter det kördes på det aktuella temat. Samtliga polygoner 
blev nu uppdelade i enskilda objekt utifrån sina spatiala begränsningar. Därefter raderades de 
polygoner vilka ingick i fastlandet och i temat återstod nu enbart de polygoner vilka utgjorde 
öar i skärgården (tre av de större öarna, Rådmansö, Djursholm och Värmdölandet, hade 
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kontakt med fastlandet via landtungor och räknades därför inte in i gruppen öar utan 
sorterades bort i urvalet). Slutligen beräknades omkretsen för samtliga öar genom att skapa ett 
nytt fält i temats attributtabell ("Omkrets") och därefter använda funktionen "Calculate" och 
kommandot "Shape.ReturnLength". Denna adderades därefter till vattenområdets omkrets (m) 
varefter summan dividerades med vattenområdets area (ha). 
 
Koordinatsatt data för lokaliseringen av de olika fiskelekplatserna fanns att tillgå i form av två 
Exceldokument med X- och Y-värden. Dessa importerades som dbf-tabeller till ArcView och 
visualiserades därefter med hjälp av funktionen ”Add Event Theme”. Vid importen fick X och 
Y-värdena i den ena tabellen (Fisk.dbf) kastas om då dessa var registrerade enligt det 
geodetiska koordinatsystemet, dvs. med X- och Y-axeln omkastade jämfört med den 
matematiska. Därefter konverterades skikten till shapeformat genom funktionen ”Convert to 
shapefile”. Då det visade sig att de objekt vilka fanns i temat ”fisk” även fanns i temat 
”gädda”, men inte vice versa, och dessutom innehöll samma attributdata. Därför användes 
enbart temat ”Gädda” i den fortsatta analysen. Genom att göra en Intersect operation mellan 
temat innehållande djupintervallen i länet och de fisklekplatser som fanns i området gick det 
att skapa sig en uppfattning om inom vilka djupintervall som de flesta fisklekplatser 
förekommer. Resultatet summerades med hjälp av funktionen ”Summerize” och exporterades 
därefter till Excel som en dbf-fil för vidare visualisering. 

4.2 GRUPPERINGAR 
De utvalda fastigheterna var kategoriserade i maximalt 21 olika juridiska former för ägande 
samt i 72 stycken olika fastighetstyper. För att underlätta analyser och lättare åskådliggöra 
resultatet minskades antalet grupper genom att dessa delades in 3 huvudgrupper med 6 
undergrupperingar för ägandeformen samt 6 huvudgrupper för fastighetstypen (se Appendix 1 
& 2): 
 
Gruppen fiskevårdsområden är baserad på fastigheter vilka äger vatten och har uppgått i s.k. 
fiskevårdsområden. Den juridiska ägandestrukturen har då inte någon större betydelse då 
rätten till fiske och administreringen av fiskerätten är underordnad de olika 
fiskevårdsområdesföreningarna istället för fastighetsägarna. 
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Fastighetstypen ”Småhusenhet” delades därefter in i två undergrupper för närmare analyser 
bestående av: 
 
Fritidsbostad 

Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer 
Småhusenhet, tomtmark till fritidshus 
Fastighet bestående av obebyggd lantbruksenhet och fritidsbostad 

Helårsbostad 
Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer 
Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad 

4.3 ANTAGANDE 1  
I och med att denna studie enbart inriktar sig på de vattenområden vilka ingår i Stockholms 
skärgård och då den GIS-data som fanns tillgänglig i form av vattenområden gällde hela 
Stockholms län, och alltså även innehöll små sjöar längre in i landet, var dessa tvungna att 
sorteras ut. Detta skedde genom att vattenskiktet klipptes efter de kustnära kommunerna samt 
att vattenområden vilka inte ingick i den större sammanhängande vattenmassan (dvs. små 
sjöar på öar och skär) därefter sorterades bort. När detta var gjort slogs alla vattenområden 
samman till ett gemensamt skikt. 
 
Då datamaterialet över de ytbildade fastigheterna var mycket omfattande, tog analyserna 
orimligt lång tid att utföra. Genom att sortera ut enbart de fastigheter vilka på något sätt 
gränsade till vatten minskades datamängden betydligt. I detta urval ingick fastigheter med 
strandtomter men som saknade vattenområde inom själva tomtgränsen samt fastigheter i vilka 
det ingick vattenområden (se figur 2).  
 
                                                 
i Juridisk term för sådana rättssubjekt som inte är fysiska personer. Som juridiska personer betecknas bl.a. 
aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser 

ÄGANDEFORM 
 

1. Allmänt ägda vatten 
 

2. Privat ägda vatten 
 

        2:1 Fysiska personer 
 
        2:2 Juridiska personeri 
          2:2:1 Bolag 
          2:2:2 Samfälligheter/Föreningar 
          2:2:3 Stiftelser 
          2:2:4 Övriga 
 

3. Fiskevårdsområden 
 
 

     FASTIGHETSTYPER: 
 

1. Lantbruksenhet 
 

2. Industrienhet 
 

3. Småhusenhet 
 

4. Specialenhet 
 

5. Hyreshusenhet 
 

6. Övrigt 
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Figur 2: Urval strandfastigheter samt fastigheter        
med vattenområden 

Figur 3: Urval – Enbart vattenområden 

Då enbart fastigheter i vilka det ingick vattenområden var intresseranta för studien ”klipptes” 
de delar av dessa ut genom att använda vattenskiktet som mall (se figur 3) . Då vattenskiktet 
var något mer generaliserat än övriga skikt stämde inte alltid de angränsande tomternas 
strandgränser bra överens med vattenskiktets gränser. Detta gjorde att mycket smala ”remsor” 
av strandfastigheter kom med i det nya skiktet. För att få bort dessa slogs först samtliga objekt 
med samma fastighetsnummer inom skiktet samman till enhetliga objekt varefter arean 
beräknades för de olika objekten.  
 
Det visade sig att samtliga objekt med en 
area <10 m2 bestod av dessa ”remsor” 
emedan polygoner >10 m2 till större delen 

bestod av mindre vattenområden vilka 
ingick i fastigheterna. Nämnas bör också 
att 95 % av alla objekt som togs bort hade 
en area på under 1 m och de resterande 5 
% alltså utgjorde mindre enheter på upp 
till 10 m2.  Antalet fastigheter vilka 
sorterades ut på detta sätt uppgick till 7534 
stycken.  
 
Då de ytbildade fastighetsskikt som 
lantmäteriet tillhandhöll inte innehöll 
någon data med avseende på juridisk form 
eller ägande var en sammanlänkning 
mellan fastighetsdata och befolkningsdata 
tvungen att ske. Koordinatsatt 
befolkningsdata för årsskiftet 00/01 fanns 
att tillgå i punktform över hela Stockholms 
län. I denna fanns uppgifter om typkod, 
dvs. fastighetstyp, exempelvis fritidshus 
eller helårsbostad etc., juridisk form av 
ägande, taxeringsform, uppgift om antal 
mantalsskrivna på fastigheten samt 
fördelningen av dessa beroende på kön. 
Dessa uppgifter kunde länkades samman 
med det ytbildade fastighetsskiktet med 
hjälp av fastighetsnyckeln. Dessförinnan 
reducerades dock även detta datamaterial 
ned till att enbart innefatta de kustnära 
kommunerna för att på så sätt minska ner 
materialet och därmed även analystiden. 
Innan länkningen mellan dessa båda skikt 
kunde ske behövde fastighetsnyckeln 
redigeras för de vattenområdena vilka ingick då denna, till skillnad från befolkningsskiktet, 
hade en ”0:a” framför den efterföljande sifferbeteckningen. För att göra detta skapades ett nytt 
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fält av datatypen ”number” och operationen ”[astring].right (8)”i genomfördes med hjälp av 
”Calculate” funktionen. 
 
Då Lantmäteriets ytbildade fastighetsskikt för Nacka kommun var mycket bristfälligt (bestod i 
stort sett enbart av en enda ytbildad fastighetspolygon)  utelämnades denna kommun från 
analyserna eftersom resultaten riskerade att bli missvisande i annat fall. Ytterligare 
svårigheter vid analyserna berodde främst på felaktigheter i lantmäteriets ytbildade 
fastighetskarta. I många kommuner var digitaliseringen av de ytbildade fastighetsgränserna 
mycket bristfällig,  och ofta sammanföll ett flertal koordinatsatta fastighetspunkter inom en 
och samma fastighetspolygon vilket ställde till problem när befolkningsskiktet skulle kopplas 
samman med fastighetsskiktet. Lantmäteriet har i sina attributtabeller lagt till två olika typer 
av kvalitetskoder: ”FDSMATCH” och ”YTKVAL”. ”FDSMATCH” (se tabell 2) visar hur väl 
den registrerade fastigheten stämmer överens med uppgifterna i fastighetsdatasystemet 
emedan ”YTVKAL” (se tabell 3) kvalitetsbestämmer hur väl de olika fastighetspunkterna 
sammanfaller inom de bildade fastighetspolygonerna. 
 
FDSMATCH 
Kod Beskrivning Kommentar/Skiss 

0 Ej matchad mot FDS 

• Ytan saknar, har felaktig eller inaktuell 
identitet 

• Ytan utgör en kommunenklav. Fastigheter 
inom kommunenklaver matchas idag ej mot 
FDS 

Vanliga fel för ytor med YTKVAL= 3,4,5,6 eller då 
fastigheten är avregistrerad i FDS men ej borttagen i 
kartan. 

1 Fullständigt matchad mot FDS 

• Ytans identitet (fastighetsbeteckning + 
områdesnummer) återfinns bland FDS-
punkterna 

• FDS-punkten träffar inom ytan 

2 Delvis matchad mot FDS 

• Ytans identitet (fastighetsbeteckning + 
områdesnummer) återfinns bland FDS-
punkterna 

• FDS-punkten träffar ej inom ytan 
Vanliga fel vid koordinatavvikelser mellan  FDS och 
fastighetskartan 

3 Delvis matchad mot FDS 

• Ytans identitet (fastighetsbeteckning + 
områdesnummer) återfinns ej bland FDS-
punkterna 

• Fastighets- eller samfällighetsområdet saknas 
i FDS 

Vanliga fel då nya områden är tillagda i 
registerkartan men ej återförda till FDS. 

Tabell 2: FDSMATCH, från ”Lantmäteriets Produktbeskrivning: GSD – Fastighetskartan, 
ytbildad med fastighetspunkter”, 2001 

                                                 
i Kopierar över de åtta på varandra följande siffrorna från höger ifrån kolumnen [astring]. 
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YTKVAL  
Kod Beskrivning Kommentar/skiss 
1 Ytan är geometriskt korrekt  

2 Ytan innehåller flera id-
punkter 

Om ytan innehåller flera id-punkter sker följande 
prioritering vid åsättande av ytans identitet: 

• Vid flera id-punkter prioriteras 
fastighetspunkter alltid högre än 
samfällighetspunkter. 

• Vid flera id-punkter med samma 
fastighetsbeteckning men olika 
områdesnummer sätts ytans identitet från id-
punkten med lägst områdesnummer. 

• Vid flera punkter med olika 
fastighetsbeteckning sätts identiteten från id-
punkterna i alfabetisk ordning. 

• Vid andelsfastighet sker valet av ytidentitet 
enligt alfabetisk ordning. Attributet 
EXTERNID sätts under 
ANDELSFASTIGHET för att varna 
användaren om  multipla id.  

3 Ytan ligger inom eller berörs 
av ajourgränsi 

 

4 

Ytan är åsatt en s.k. FASTOID 
och saknar därmed identitet. 
Används bl.a. vid outredda 
vattenområden 

 

5 

Ytan är åsatt en s.k. SAMFOID 
och saknar därmed identitet. 
Används vid outredda 
samfälligheter 

 

6 Ytan är ej geometriskt korrekt 
Ytor som innehåller fel i strukturen såsom glapp, 
överhäng, saknar id-punkt eller på annat sätt är 
felaktiga. Dessa ytor saknar ofta identitet. 

Tabell 3: YTKVAL Från ”Lantmäteriets Produktbeskrivning: GSD – Fastighetskartan, ytbildad med 
fastighetspunkter”, 2001 

 

                                                 
i Område där fastighetsindelning saknas eller är ofullständig (exempelvis tätortsområden och samfällda områden) 
avgränsas med ajourgräns. 
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För att kunna genomföra analyserna på ett tillfredsställande sätt samt för att kunna utvärdera 
resultaten med önskvärd tillförlitlighet sorterades enbart de fastigheter ut vilka hade en 
YTKVAL = 1 och en FDSmatch = 1.  
 
Av de 7534 fastigheter vilka utsorterats sedan tidigare hade 7370 stycken YTKVAL = 1 och 
FDSmatch = 1. Efter utsorteringen grupperades dessa fastigheter in i den gruppindelning 
avseende juridisk form vilken har presenterats tidigare. De fastigheter vilka helt eller delvis 
ingick i något fiskevårdsområde (692 stycken) bortsorterades i denna process och 
polygonerna för de olika fiskevårdsområdena (30 stycken) adderades till skiktet genom 
operationen ”Merge”. 
 
Den GIS-data som nu fanns att tillgå var de ytbildade vattenområdena av fastigheter i vilka 
det ingick vattenområden samt uppfyllde kraven på YTKVAL=1 och FDSMATCH=1. Då 
befolkningsdata var sammanlänkad med respektive polygon utifrån den för varje fastighet 
unika fastighetsnyckeln så fanns det även uppgifter om juridisk ägandeform samt 
fastighetstyp och diverse befolkningsdata i attributtabellen för denna. För att kunna utföra 
ovan listade grupperingar (se kap. ”4.2 Grupperingar”) skapades tre extra attributfält i 
attributtabellen vilka döptes till ”Ägande form”, ”Fastighetstyp” samt ”Småhusenhet”. Area 
för respektive grupperings vattenområde beräknades genom att ett extra fält i attributtabellen, 
vilket döptes till ”Area” tillfogades. I detta beräknades sedan arean i m2 för respektive 
gruppering genom att återigen använda Calculate funktionen och i denna skriva in formeln 
”[Shape].returnarea”. Genom att använda funktionen ”Summerize” skapades 
tabellinformation om antal områden, den sammanlagda arean för respektive gruppering samt 
genomsnittlig storlek för områden inom grupperingarna. Detta exporterades därefter till Excel 
för vidare bearbetning. 
 
För att få fram de fastigheter inom vilka det fanns någon form av fysisk störning genomfördes 
tre s.k. överlagringsanalyser med metoden ”Intersect” på det ursprungliga fastighetstemat 
samt på respektive lager för fysisk störning som fanns att tillgå (bryggor, hamnar samt 
hårdgjorda ytor). På de olika urvalen av fastigheter vilka blev resultaten av dessa analyser 
genomfördes därefter summeringar av andelsförhållandena utifrån de olika grupperingarna 
med hjälp av funktionen ”Summerize”. De tabeller som då skapades exporterades till Excel 
för vidare visualisering.  
 
En ”Intersect”-analys genomfördes även för fiskelekplatserna samt för det tema med 
fastigheter som tidigare hade skapats. Detta gjorde det möjligt att se inom vilka 
ägandekategorier samt fastighetstyper som fiskelekplatserna var lokaliserade (förutsatt att 
dessa sammanföll med någon av de 6708 fastigheterna  i skiktet). Även en ”intersect”-analys 
över vilka skyddsvärda vikar som sammanföll med fastighetstemats objekt genomfördes. 
Båda dessa analyser summerades och exporterades till Excel. 
 
Ett liknande tillvägagångssätt användes för att få fram ägandekategori och fastighetstyp för 
berörda fastigheter vilka ligger inom naturskyddsområden i skärgården, men då enbart 
naturskyddsområden vilka sträcker sig ut i vattnet och alltså inte de vilka begränsades av 
strandkanten. På dessa genomfördes en s.k.”are crossed by the outline of”-analys i ArcGIS på 
det tidigare skapade urvalet av fastigheter. 
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4.4 ANTAGANDE 2 
Denna metod bygger på antagandet att fiskerätten för fastigheter i skärgården kan likställas 
med att deras skattetal ger dem andelar av fiskerätten i traktens fiskevatten. Detta gör det 
möjligt att beräkna hur stora kvotdelar av fisket de olika grupperingarna har rätt att ta ut från 
respektive trakts fiskevatten. 
 
Den koordinatsatta befolkningsdata som fanns över kustkommunerna i länet för årsskiftet 
00/01 länkades samman med det ytbildade fastighetsskiktet genom att använda den unika 
fastighetsnyckeln som ”keyfield” och funktionen ”join”. På detta sätt överfördes attribut från 
fastighetstemat, så som t ex. trakt och kommunkod över till befolkningstemat vilket tidigare 
hade saknat denna typ av information. När länkningen väl var genomförd skapades en ny 
shapefil över temat ifråga för att göra länkningen permanent.  
 
I ursprungsmaterialet fanns ytbildade vattenskikt uppdelade traktvis för samtliga kommuner i 
skärgården. Som attribut till dessa fanns även uppgifter om traktnamn samt vilken 
kommunkod som detta låg inom. Dessa teman slogs samman till ett enda länstäckande tema 
genom att använda ”Geoprocessing Wizard” och funktionen ”Merge themes togheter”. 
 
För att kunna välja ut de objekt i befolkningsskiktet vilka ingick i någon av de definierade 
trakterna var en utsökning i befolkningsskiktet tvungen att ske baserad på de traktnamn i vilka 
de låg. Då det kan finnas åtskilliga trakter med samma namn men som ligger inom olika 
kommuner var en specifik länkningskolumn bestående av kommunkoden samt traktnamnet 
tvungen att skapas i både befolknings- och trakttemat. För att åstadkomma detta skapades nya 
kolumner av datatypen ”string” (vilken var densamma som datatypen för kolumnerna 
”kommunkod” och ”trakt”) i båda temana. Därefter genomfördes en ”calculate” funktion på 
de nya kolumnerna där kommandot ”[kommunkod] ++ [trakt]” skrevs in. Detta länkade 
samman attributen i kolumnerna ”kommunkod” och ”trakt” och skapade av detta en 
gemensam textrad i de nya kolumnerna vilken var unik för varje trakt. När detta var 
genomfört gick det att länka samman befolkningsskiktet och traktskiktet med varandra.  
 
Då urvalet av befolkningspunkterna i kustkommunerna skulle ske utifrån vilken trakt de 
tillhörde behövde dessa länkas samman med en ”one-to-many” relation mellan 
destinationstabellen (takttemat) och ursprungstabellen (befolkningstemat). Då detta inte kan 
genomföras med funktionen ”join” samt då överföring av attributdata mellan de två tabellerna 
inte behövdes användes istället funktionen ”link” vilken upprättar en relation mellan 
tabellerna istället för att koppla samman dem. Genom att därefter välja ut samtliga trakter i 
skärgården valdes automatiskt alla befolkningspunkter vilka ingick i dessa trakter ut. Dessa 
kunde därefter konverteras till ett eget skikt genom funktionen ”convert to shapefile”. 
Resultatet av dessa operationer var att ett skikt bestående av enbart befolkningspunkter (med 
fastighetsskiktets attribut adderade till dess attributtabell) över de trakter i skärgården i vilka 
det ingår vatten skapades. Antalet objekt i detta skikt uppgick till 84 780 stycken. 
 
I det nybildade temat skapades därefter tre nya kolumner med benämningarna ”Ägande 
form”, ”Fastighetstyp” samt ”Småhusenhet” och objekten grupperades därefter in efter den 
indelning som redovisades i kap ”4.1 Grupperingar” (se även Appendix 1 & 2) med hjälp av 
funktionen ”Query builder” samt ”Calculate”. När detta var genomfört behövdes de 
fastigheter vilka ingick i något fiskevårdsområde väljas ut. Genom att återigen länka samman, 
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med funktionen ”link”, det nya befolkningstemat och temat över trakterna i skärgården och 
därefter med funktionen ”select by theme” göra en utsökning av de trakter vilka hade sitt 
centrum i temat ”Fiskevårdsområden” valdes de befolkningspunkter ut vilka ingick i 
fiskevårdsområdena (9252 stycken). Attributen för dessa objekt i de tre nybildade kolumnerna 
ändrades därefter med hjälp av funktionen ”Calculate” till ”Fiskevårdsområden”. 
 
Då detta var genomfört konverterades Accesstabellen ”Skattetal_13A” till en dbf-fil vilken 
därefter importerades i ArcView och länkades samman (”join”) med det nybildade 
befolkningstemat genom den unika fastighetsnyckeln. Det visade sig då att enbart 6266 
fastigheter av 84780 stycken hade ett skattetal (mantal). Detta gjorde att en uppdelning i 
kvotdelar för respektive gruppering i de olika trakterna kullkastades och i de fortsatta 
analyserna användes istället siffrorna för andelen fastigheter i de olika grupperingarna inom 
berörda trakter (dvs. samtliga fastigheter tilldelades ett värde på 1/x där x är antal fastigheter 
inom trakten) 
 
Då fastigheterna i detta fallet var lagrade i punktform och alltså inte har någon geografisk 
utbredning genomfördes de analyser vilken krävde ett polygonobjekt på trakternas polygoner. 
Då dessa var sammanlänkade med befolkningstemat gick det att få fram information om 
fördelningen av ägandeformer och fastighetstyper för de fastigheter vilka ingick i de utvalda 
trakterna. 
 
För att undersöka hur fördelningen mellan de olika ägandeformerna och fastighetstyperna var 
inom de trakter vilka påverkades av någon form av fysisk störning genomfördes ”overlay” 
funktionen ”intersect” mellan dessa och skikten bryggor, hamnar samt hårdgjorda ytor. 
Resultaten i form av antal trakter, den sammanlagda arean av dessa, samt den sammanlagda 
fördelningen av de olika grupperingarna inom de berörda trakterna exporterades till Excel. 
Detta gav en antydan om antalet fastigheter inom respektive gruppering vilka låg inom 
berörda områden. Motsvarande analyser gjordes för att få fram de känsliga områdena i länet 
men i kombination med lagren ”fiskelekplatser” och ”skyddsvärda vikar”. För naturreservaten 
genomfördes en overlayanalys med “Select by theme” och funktionen ”Are crossed by the 
outline of” i programmet ArcGIS. Samtliga resultat exporterades till Excel.  
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Figur 4: Andelar vatten / Djupintervall 

5 RESULTAT 

5.1 ALLMÄNT / ENSKILT VATTEN 
Andel sammanhängande vatten i skärgården och den del av Östersjön som är inom 
länsgränsen består till 24 % av ”Enskilda vattenområden” och till de resterande 76 %:en av 
”Allmänna vattenområden” (se tabell 4). 
 
De fria vattenmassorna utomskärs ligger under allmänt förvaltande emedan de vatten som 
ligger inom skärgården till största delen består av enskilt vatten.  
 

Skärgårdens vattenareal  9483 km2 

Enskilt vatten 24 % 2254 km2 
Allmänt vatten 76 % 7229 km2 

 
 
 

5.2 DJUP OCH FLIKIGHET 
Då det i den litteratur som har använts till denna 
rapport saknades uppgift om hur andelen vatten i 
olika djupintervall förhöll sig i förhållande till 
varandra samt mått på flikighet genomfördes 
beräkningar på detta utifrån det digitala 
kartmaterial från sjöfartsverket som fanns att tillgå. 
Vatten för vilka det fanns digitala gränsdragningar 
av djupintervall täckte ungefär 16 % av den 
sammanlagda vattenarealen i länet. Deras 
geografiska lokalisering var främst för de inre 
delarna av skärgården samt vid grund och öar i 
ytterskärgården.  
Nästan 50 % av djupintervallen ligger inom 0- 10 meter (se tabell 5 och figur 4) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Flikigheten beräknades såsom omkretsen av skärgårdens vattenområde (begränsat av det 
konvexa höljet) adderat med omkretsen för samtliga öar i skärgården dividerat med arean för 
vattenområdet (meter/km2) (se tabell 6).  

Tabell 4: Andelar vatten uppdelat på Enskilt respektive Allmänt  i 
Stockholms län 

Djup Area (km2) 

0-3 365 
3-6 225 
6-10 176 

10-15 223 
15-20 138 
20-50 315 
50-100 93 

 Area (km2) Omkrets (m) 
Vattenområde 5057 10384837 
Öar x 8517647 
Summa 5057 18902484 

Tabell 6: Variabler för beräkning av flikighetsindex 

Tabell 5: Areal av vatten / djupintervall 
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Ett högt värde, som i detta fallet, anger att ytan antingen är mycket långsmal eller mycket 
flikig. Flikighetsindexet för Stockholms skärgård ligger på 3738 vilket är ett högt värde. Detta 
kan inte enbart kan förklaras med att ytan är ganska långsmal utan tyder även på att dess 
flikighet är hög. 
 

5.3  FISKELEKPLATSER 
Vid en sammanställning av hur fördelningen av de karterade fiskelekplatser för gädda, 
abborre, gös, sik och öring ser ut i förhållande till djupet så ligger den övervägande 
majoriteten inom intervallet 0 – 6 meter, med dominerande tonvikt på 0-3 meter. På större 
djup än 20 meter förekom inga fiskelekplatser i detta urval (se figur 5). 
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Figur 5: Fisklekplatser fördelade per djup 
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5.4 ÄGANDEFORM 

5.4.1 Antagande 1 
Utifrån de kriterier som ställdes upp gick det att härleda ca 13 % (1223 km2) av den 
sammanlagda vattenarealen i länet till en ägandeform. Detta motsvarar  54 % av de enskilda 
vattenområdena. Områdena i detta urval låg jämt utspridda över hela skärgården med 
undantag av fiskevårdsområdena vilka främst förekom i länets norra delar. Av den vattenareal 
för vilken ägandet var fastställt enligt urval baserat på antagande 1 så var den juridiska 
fördelningen av ägandeformerna följande:  
 

• Allmänt ägt vatten 18 %  (≈ 215 km2) 
• Privatägt vatten 82 % (≈ 1008 km2) 

 
I ovan nämnda fördelning är fiskevårdsområdena inräknade i gruppen ”privatägt vatten”. 
Skulle dessa grupperas som en enskild enhet så skulle förhållandena se ut enligt följande: 
 

• Allmänt ägt vatten 18 % (≈ 215 km2) 
• Privatägt vatten 55 % (≈ 673 km2) 
• Fiskevårdsområden 27 % (≈ 335 km2) 

 
Dessa förhållanden går inte att applicera på den totala andelen enskilt vatten i skärgården då 
arealen för fiskevårdsområdena blir missvisande eftersom dessa egentligen enbart utgör 15 % 
av den totala arealen av enskilt vatten. En mer rättvisande bild av andelsförhållandena är 
istället: 
 

• Allmänt ägt vatten 21 %  
• Privatägt vatten 64 % 
• Fiskevårdsområden 15 %  

 
Vid studier av hur grupperingarna i underkategorierna förhåller sig till varandra ser man 
tydligt att gruppen ”Fysiska Personer”, d.v.s. fastighetsägande privatpersoner är den i särklass 
största ägarkategorin av fiskevatten i skärgården. Däremot är den genomsnittliga storleken på 
dessa områden påtagligt liten i förhållande till den genomsnittliga arealen av områden i de 
övriga grupperingarna. Fiskevårdsområden är den i antal minsta kategorin men har den i 
särklass största genomsnittliga arean på sina områden. Även de vattenområden som ägs och 
förvaltas av ägarkategorierna  ”Allmänna” och ” Stiftelser” är förhållandevis stora i 
jämförelse med de övriga grupperingarna (se figur 6 & 8) . 
 
Av de 6708 fastigheter som den här analysen är genomförd på så sammanfaller 
ägandegruppen ”Fysisk person” med fastighetstypen ”Småhusenhet” i ca sju fall av tio (4607 
fastigheter), dvs. 69 % av alla fastigheter vilka ingår i studien. 

5.4.2 Antagande 2 
Antal trakter vilka innehar vattenområden i Stockholms skärgård uppgår till 854 stycken med 
en sammanlagd vattenareal på 2254 km2 och täcker hela den vattenareal i Stockholms 
skärgård vilken klassas som ”Enskilt vatten”. Antalet fastigheter vilka är belägna inom dessa 
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trakter uppgår till 84 780 stycken och andelen vatten beräknades så som ”Andel fastigheter 
inom de olika grupperingarna multiplicerat med den sammanlagda vattenarealen ”Enskilt 
vatten”. Detta gällde för samtliga fastigheter utom fiskevårdsområdena då arealen och andelen 
enskilt vatten för dessa var känd (335 km2).  
 
Den dominerande agandekategorin är i detta fallet ”Fysisk person” följt av 
”Fiskevårdsområden” (se  figur 7 & 9) 
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Figur 6: Andelar vatten  /  ägandekategori (Antagande 1)
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Figur 7: Andelar fastigheter i skärgården / ägandekategori (Antagande 2)
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Figur 8: Fördelning av ägande former utifrån antagande 1
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Figur 9: Fördelning av ägandeformer utifrån antagande 2 

Ägandeformer (Antagande 2)

1

10

100

1000

10000

100000

Antal 1396 2067 65506 1065 219 5275 9252

Andel vatten (km2) 35 53 1664 27 6 134 335

Allmänna Bolag Fysisk person Samfälligheter 
/ Föreningar

Stiftelser Övriga Fiskevårds-
område



Analys av fiskerättsförhållandena i Stockholms skärgård  
i relation till känsliga områden samt fysisk störning 

 
 
 

 42

5.5 TYP AV FASTIGHET 

5.5.1  Antagande 1 
I resultaten av de olika fastighetstypernas fördelningar är fiskevårdsområdena exkluderade 
från materialet då denna grupp inte har någon betydelse för kategoriseringen av själva 
fastighetstypen. 91 % av småhusenheterna gick att klassa i någon av grupperingarna 
”Fritidsbostad” och ”Helårsbostad”. Av dessa var andelen fritidsbostäder den i särklass största 
kategorin och stod för 97 % av alla fastigheter emedan helårsbostad enbart utgjorde 3 % (se 
figur 14). Den genomsnittliga arealen av vatten är dock ganska liten för denna kategori och 
istället är det främst fastigheter inom kategorierna ”Övrigt” samt ”Lantbruk” vilka har de 
största genomsnittliga arealerna (se figur 10 & 12). 
 

5.5.2  Antagande 2 
De fastigheter vilka ingick i något fiskevårdsområden (9252 stycken) uteslöts från materialet  
varefter det återstod 75528 fastigheter vilka var fördelade på 854 trakter med en sammanlagd 
vattenareal på 1919 km2. Fördelningen mellan de olika fastighetstyperna inom dessa trakter 
bestod av en övervägande andel ”Småhus” därefter följd av främst ”Lantbruk”, ”Övrigt” och 
”Industri” (se figur 11 & 13). I kategorin småhusenheter så bestod den övervägande andelen 
av ”fritidshus” (se figur 15). 
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34%

Figur 10: Andelar vatten / fastighetstyp 

1% 3%
4%

88%

1% 3%

Figur 11: Andelar fastigheter i skärgården / fastighetstyp
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Figur 12: Fördelning av fastighetstyp utifrån antagande 1 
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Figur 13: Fördelning av fastighetstyp utifrån antagande 2 
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Figur 14: Fördelning av småhusenheter  utifrån antagande 1 
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Figur 15: Fördelning av småhusenheter utifrån antagande 2
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5.6 FYSISK STÖRNING  

5.6.1 Antagande 1 
Den i särklass största andelen av den fysiska störningen i skärgården är i form av bryggor  och 
sammanfaller i hög utsträckning med den juridiska ägandeformen ”Fysiska personer” samt 
fastighetstypen ”Småhus”. Dessa grupperingar är de dominerande följt av  ägandegrupperna 
”Övriga” och ”Samfälligheter och Föreningar” samt fastighetstyperna ”Övrigt” och 
”Lantbruk” (se figurer 16 & 18). Inom kategorin ”Småhus” återfinns i stort sett samtliga 
störningsobjekt inom gruppen ”fritidsbostäder” (se figur 20). Ser man till antalet bryggor per 
kategori (se tabell 7) återfinns den största andelen av dessa i gruppen ”Fysiska personer”. 
Antal bryggor per fastighet ligger dock endast på 2 emedan fiskevårdsområdena har så många 
som 92. Den sistnämnda siffran är dock inte beräknad utifrån fastighet utan per 
fiskevårdområde. Då dessa består av ett stort antal fastigheter bör denna siffra egentligen 
ligga på ett betydligt lägre värde. 
 
Den fysiska störningsformen ”Hamnar” finns till största delen inom de tre ägandeformerna 
”Övriga”, ”Samfälligheter / Föreningar” samt ”Fysiska personer”. Fördelningen mellan de 
olika fastighetstyperna domineras främst av de två kategorierna ”Industri” och ”Övrigt” följt 
av ”Lantbruk” och ”Småhus” (se figurer 16 & 18). Inom kategorin ”Småhus” ligger dubbelt 
så många hamnar inom fastigheter vilka är fritidsbostäder som inom helårsbostäder (se figur 
20). 
 
För de hårdgjorda ytorna är fördelningen i stort sett den samma; den dominerande 
ägandeformen är ”Fysiska personer” följt av ”Övriga” och därefter ”Bolag”. För 
fastighetstypen är det främst kategorierna ”Övrigt” samt ”Industri” som dominerar (se figurer 
16 & 18). Av de hårdgjorda ytorna sammanfaller 37 av 47 med kategorin ”Hamnar”. 
 

5.6.2 Antagande 2 
Då de enskilda grupperingarna i detta fallet inte har någon rumslig utbredning genomfördes 
en analys av antalet fastigheter inom de olika grupperingarna vilka ligger inom de berörda 
trakterna. Grupperingarna ”Fysisk person”, ”Småhusenheter” och ”Fritidsbostad” var återigen 
i klar majoritet vad det gällde den dominerande andelen fastigheter inom de berörda trakterna 
(se figurer 17, 19 samt 21).  
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Figur 16: Antal berörda fastigheter/ ägandeform och fysisk störning utifrån antagande 1 
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Figur 17: Andelar fastigheter / ägandekategori inom berörda trakter utifrån antagande 2 
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Fysisk störning 
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Hårdgjorda ytor 2% 2% 4% 88% 2% 3%

Hyreshus Industri Lantbruk Småhus Special Övrigt

Figur 19: Andel fastigheter/ fastighetstyp inom berörda trakter utifrån antagande 2 

Figur 18: Antal berörda fastigheter / fastighetstyp och fysisk störning utifrån antagande 1 
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Hyreshus Industri Lantbruk Småhus Special Övrigt
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* (Snitt / fiskevårdsområde) 

Tabell 7: Fördelning av antal bryggor inom grupperingarna ”Ägande form” och ”Fastighetstyp” 

Kategori Antal bryggor i kategorin Snitt/fastighet Andel 
Allmänna 326 5 3% 
Fiskevårdsområden 2763 92* 27% 
Fysiska personer 4477 2 43% 
Bolag 265 4 3% 
Samfälligheter / Föreningar 491 5 5% 
Stiftelser 61 3 1% 
Övriga 1944 4 19% 
 
Lantbruk 794 4 10% 
Industri 627 5 8% 
Småhus 4296 1 57% 
Special 78 3 1% 
Hyreshus 59 3 1% 
Övrigt 1710 7 23% 
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Figur 21: Andel fastigheter / småhusenhet i berörda trakter utifrån antagande 2 

Figur 20: Antal berörda fastigheter / Småhusenhet och fysisk störning utifrån antagande 1 
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5.7 NATURSKYDD OCH KÄNSLIGA OMRÅDEN  

5.7.1 Antagande 1 
Skärgårdens unika miljö och den stress som denna utsätts för genom mänsklig påverkan gör 
miljön extra känslig och sårbar. De fiskelekplatserna i skärgården vilka föll inom urvalet av 
fastigheter ligger tämligen jämnt fördelade mellan ägarkategorierna ”Fiskevårdsområden”, 
”Fysiska personer” och ”Övriga” samt fastighetstyperna ”Lantbruk”, ”Småhus” och ”Övriga” 
(se figur 22 & 24).  
 
Av de skyddsvärda vikarna ligger den största andelen inom ägarkategorin ”Övriga” och 
därefter är den resterande andelen tämligen jämt fördelad mellan de återstående kategorierna. 
Vad det gäller fastighetstypen så är fördelningen i stort sett densamma som för 
fiskelekplatserna men med en övervikt åt kategorin ”Övrigt” (se figur 22 & 24). Vid en 
närmare analys av vilken form av småhusenheter som de känsliga områdena återfanns inom 
visade det sig att de få fastigheter vilka var berörda var relativt jämnt fördelade mellan de 
båda grupperingarna (se figur 26). 

5.7.2 Antagande 2 
Av de trakter inom vilka det förekommer känsliga områden är den största andelen av 
fastigheter inom grupperingarna: ”Fysisk person”, ”Småhusenheter” samt ”Fritidsbostad”. 
Den näst största kategorin berörda fastigheter ligger inom ägarkategorin ”Fiskevårdsområden” 
samt fastighetsgrupperingen ”Lantbruk” (se figurer 23, 25 samt 27). 
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Figur 22: Antal berörda fastigheter / ägande form och känsligt område utifrån antagande 1 
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Figur 23: Andel fastigheter / ägande form inom berörda trakter utifrån antagande 2 
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Känsliga områden 
Fastighetstyp (Antagande 2)
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Figur 25: Andel berörda fastigheter/ fastighetstyp inom berörda trakter utifrån antagande 2 

Figur 24: Antal berörda fastigheter / fastighetstyp och känsligt område utifrån antagande 1 
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Figur 26: Antal berörda fastigheter / småhusenhet och känsligt område utifrån antagande 1 
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Figur 27: Andel berörda fastigheter / småhusenhet inom berörda trakter utifrån antagande 2 
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6 SLUTSATSER & DISKUSSION 
Då fiskerätten inte behöver vara avhängigt ägandet av vattenområden kan en fullkomlig 
analys inte göras utifrån det material som finns i dagsläget såvida det inte finns möjlighet att  
gå tillbaka till varje enskild fastighets köpekontrakt och undersöka huruvida fiskerätten har 
följt med i köp, avskiljts från fastigheten i fråga eller arrenderats ut. Då det inom ramen för 
denna rapport inte fanns några möjligheter att göra en sådan undersökning fick studien 
genomföras på grundval av två olika antaganden baserade på hur fiskerätten kan tänkas vara 
förknippad med fastigheternas vattenområden. Resultanten blir därmed tämligen 
generaliserade men bör dock kunna ses som en tydlig antydan om hur andelen fastigheter, 
vilka kan tänkas inneha rätt till fiske i skärgården, är fördelade efter de angivna 
grupperingarna. 
 

6.1 ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN  I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 
Den övervägande delen av Stockholms läns vatten ligger främst under allmänt förvaltande. 
Dock gäller detta i första hand de fria vattenmassorna utanför själva skärgårdens yttre gräns. 
De vattenområden vilka ligger inom skärgårdens sträckning tillhör företrädesvis kategorin 
enskilt vatten och förvaltas alltså främst av olika kategorier av privatpersoner.  
 
Resultatet i den här rapporten visar tydligt att det dominerande antalet fastigheter i skärgården 
tillhör ägandekategorin ”Fysiska personer”. Baserat på det stora antalet fastigheter i denna 
gruppering så skulle denna kategori kunna förvalta så mycket som ¾ av allt vatten i 
skärgården, sett till andelar vatten/fastighet, men trots sitt numerära överläge ingår inte mer än 
ca 18 % av det enskilda vattnet i denna grupp. Detta motsvarar ungefär en lika stor areal som 
den vilken förvaltas av ägandekategorin ”Allmänna”. Här bör det dock noteras att 
ägandekategorin "Övriga" förvaltar närmare 28 % av det enskilda vattnet. Av de juridiska 
grupperingar vilka ingår i denna kategori bör en stor del av dessa kunna härröras till kategorin 
”Fysiska personer” om denna grupp hade varit ordentligt utredd. Det är även värt att notera att 
för ägandekategorin "Övriga" så är medelarealen relativt hög. En möjlig orsak till detta kan 
vara att ett stort antal, tämligen stora, vattenområden i skärgården har outredd ägandestruktur. 
Dessa hamnar då inom kategori ”Övrigt” och ökar därmed medelvärdet på denna. På grundval 
av detta kan man anta att andelen av det enskilda vattnet för grupperingen ”Fysiska personer” 
kan tänkas vara något högre men fortfarande tämligen liten med tanke på gruppens storlek 
antalsmässigt. Andelsmässigt är grupperingen ”Fiskevårdsområden” en av de största 
ägandekategorierna av enskilt vatten i skärgården och de 30 bildade fiskevårdsområdena i 
länet förvaltar tillsammans över 15 % av det enskilda vattnet i skärgården, vilket får betecknas 
som anmärkningsvärt. 
 
Kategorin ”Fysiska personer” bör, trots att flertalet fastigheter inom denna gruppering 
troligtvis inte innehar fiskerätt eller fiskevatten, utöva ett inte alltför obetydligt fisketryck 
genom rätten till fritt handredskapsfiske. Då större delen av de fastigheter vilka finns inom 
skärgårdens gränser är fritidsfastigheter nyttjas dessa främst under perioden maj - september. 
Det är även under denna period som de flesta av skärgårdens och östersjöns fiskarter leker och 
lägger sina ägg och till följd av detta söker sig in i vikar och grundare vattenområden där 
också det mesta av det fria handredskapsfisket sker. 
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6.2 FASTIGHETSTYPER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 
Baserat på antalet fastigheter i skärgården är den största fastighetstypen i detta fallet 
småhusenheterna vilka, i förhållande till sitt antal, skulle kunna äga omkring 90 % av allt 
vatten i skärgården. Antalet fastigheter i vilka det verkligen ingår vattenområden skiljer sig 
däremot något från det förstnämnda. Den allra största fastighetstypen är kategorin ”Övrigt” 
vilken svarar för 34 % av de enskilda vattenområdena. Först därefter kommer 
”småhusenheterna” med 31 %, följt av gruppen Lantbruk som äger 26 % av det enskilda 
vattnet i skärgården. De övriga grupperingarna äger endast några få procent av den resterande 
vattenarealen.  
 
Trots att antalet småhusenheter är den numerärt överlägset största gruppen är dess medelareal 
av vatten så pass liten att kategorin hamnar sist tillsammans med gruppen ”Hyreshus” när det 
gäller storleken på vattenområde per fastighet samt först på andra plats när det gäller den 
sammanlagda andelen vatten. Detta hänger till största delen samman med kopplingen mellan 
ägandekategorin ”Fysisk person” och ”Småhusenheter”, av vilka 91 % av alla 
småhusfastigheter tillhör den juridiska ägandegruppen ”Fysisk person”. Även här är det 
möjligt att småhusenheternas andel av det enskilda vattnet egentligen borde vara något högre 
på bekostnad av kategorin ”Övriga”.  
 
En anledning till att just lantbruksfastigheter har så stor andel vatten kan vara att dessa till 
största delen består av större gårdar med stora ägor och därav stor andel i traktens 
gemensamma fiske. Till skillnad från småhusenheterna, där de allra flesta har uppkommit 
genom avstyckningar från större fastigheter, så har dessa gårdar och deras marker bibehållits 
intakta då inga eller mycket få avstyckningar har skett från den ursprungliga stamfastigheten. 
 
Av fastighetstypen ”Småhusenheter” dominerar kategorin ”Fritidsbostäder” vilka innehar 
mycket små vattenarealer. Detta är inte direkt förvånande då statistik från år 2000 av 
Statistiska Centralbyrån placerar Norrtälje, Värmdö, Haninge och Österåker högst upp i listan 
över kommuner med flest fritidshusområden (www.scb.se). 
 

6.3 FYSISK STÖRNING 
Den fysiska störningen i skärgården berör främst vattenområden vilka ligger inom 
grupperingarna ”Fysiska personer”, ”Småhusenheter – Fritidsbostäder”, vilket kanske inte är 
så märkligt då det är dessa kategorier som är de till antalet dominerande. Vad som däremot 
kan anses vara något förvånande är att antalet bryggor per fastighet inom samtliga 
ägarkategorier ligger på värden > 1, vilket kan te sig något högt. Samma siffror relaterade till 
fastighetstypen visar att en stor del av bryggorna ligger inom fastigheter av kategorin småhus 
och att dessa i snitt har en brygga / fastighet vilket låter som en mer realistisk siffra. Vad som 
kan tänkas höja värdet för ägarkategorierna och då främst kategorin ”Fysiska personer” är 
troligen de större lantbruksfastigheterna, vilka genom sin storlek täcker in ett större 
strandområde och därigenom ett större antal bryggor.  
 
Hamnarna, vilka i hög utsträckning sammanfaller med de hårdgjorda ytorna finns i hög grad i 
anslutning till fastigheter vilka tillhör kategorin ”Samfälligheter / Föreningar” vilket i sig 
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kanske inte är direkt förvånande med tanke på att de allra flesta hamnar ligger under 
förvaltande av en samfällighet eller förening. Därav är det höga antalet fastigheter av typen 
”Industrienhet” inte heller förvånande då det i denna grupp ingår fastigheter av mer  
kommersiell omfattning. 
 

6.4 KÄNSLIGA OMRÅDEN 
Flertalet av de fastigheter inom vilka det förekommer fisklekplatser ligger i områden vilka 
förvaltas av fiskevårdsföreningar. Detta är något anmärkningsvärt med tanke på att denna 
grupp rent andelsmässigt kommer först på fjärde plats vad det gäller andelar enskilt vatten. 
Man får dock ta i beaktande att kategorin i denna studie är något överrepresenterad jämfört 
med övriga kategorier. Trots detta är siffran tämligen hög. En möjlig förklaring till detta 
skulle kunna vara en effektiv administrering och skötsel av de gemensamma fiskevattnen och 
därigenom ett något lägre fisketryck. 
 
Andelen skyddsvärda vikar är relativt jämnt fördelade över samtliga ägarkategorier emedan 
de endast återfinns inom tre av sex fastighetstyper: ”Övrigt”, ”Lantbruksenheter” samt 
”Småhusenheter”. Att det är just dessa kategorier är inte särskilt anmärkningsvärt med tanke 
på att dessa grupper innehar de största vattenarealerna. Då underlaget är alltför tunt bör inte 
någon slutsats dras utifrån denna fördelning.  Det bör noteras är att andelen fiskelekplatser 
samt skyddsvärda vikar vilka ingick i studien och vilka föll inom urvalet av fastigheter 
motsvarar 30-50 % av det faktiska antalet. Underlaget är med andra ord tunt och bör alltså 
tolkas med viss försiktighet. 
 
Då det för varje naturreservat finns olika restriktioner och bestämmelser är det svårt att avgöra 
i vilken omfattning reservaten påverkar fisken och fisket i de vattenområden de berör. 
Resultaten av analyserna bör tolkas med försiktighet då reservaten i fråga kanske enbart berör 
en ytterst liten andel av fastighetens vattenområde eller inte innebär något större skydd för 
fisken i fråga. Vad som är värt att notera i detta fallet är att en stor andel av fastigheterna inom 
ägarkategorin ”Allmänna” berörs av naturreservat emedan denna grupp i förhållande till 
övriga känsliga objekt har haft ganska lågt värde med tanke på dess stora andel av enskilt 
vatten. Detta beror möjligen på att en förhållandevis hög andel av de fastigheter vilka ingår i 
naturreservat är uppköpta av exempelvis staten, kommuner eller offentliga anstalter just för att 
kunna bilda reservat inom dessa områden. 

6.5 FELKÄLLOR 
Komplexiteten i den juridiska förvaltningen av fiskerätt och fiskevatten samt det ofullständiga 
datamaterial som fanns att tillgå försvårade sammanställningen av ägandestrukturen i 
Stockholms skärgård avsevärt. Den ansenliga mängd data vilken behövde bearbetas åstadkom 
att många av analyserna och urvalen blev mycket utdragna i tid och krävde stora mängder 
processorkraft och RAM-minne. De stora brister i noggrannhet som datamaterialet uppvisade 
försvårade analyserna ytterligare. För att så långt som möjligt undvika missvisande data 
skedde ett grovt urval av detta vilket minskade underlaget ytterligare och medförde att 
kvoterna för de olika kategorierna baseras på fastigheter vilka egentligen enbart utgör ⅓ – ½ 
av den sammanlagda  vattenarealen. 
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Eftersom antagande 2 inte gick att genomföra som planerat då skattetal för merparten av 
fastigheterna saknades fick studien istället utgå från att varje fastighet inom en berörd trakt 
äger 1/x (där x är antal fastigheter inom trakten). Detta är ett ytterst generaliserat antagande 
och bör ses som ett mått över andelen fastigheter inom de olika grupperingar för de berörda 
trakterna än som ett mått på hur fiskerätten och ägandet av fiskevatten är fördelad inom de 
olika kategorierna. 
 
Svårigheten med att avgöra hur det juridiska ägandet av fiskerätten hänger samman med 
fastigheter och vattenområden gör det svårt att sätta upp generella regler och antaganden för 
hur detta ska kontrolleras. Lantmäterimyndigheten har för flera år sedan försökt göra grova 
uppskattningar av hur ägandet av fiskevatten ser ut i Stockholms skärgård, men då detta 
visade sig vara ett alltför komplext och långvarigt arbete så har utredningar av det här slaget 
aldrig blivit genomförda annat än på mycket översiktlig nivå.  
 
 

6.6 FÖRSLAG TILL FÖRVALTANDE 
Skärgårdens betydelse för Östersjöns fiskpopulationer och det höga tryck som turist- och 
fritidsboende säsongvis utövar på området gör dess unika miljö mycket ömtålig. Större delen 
av skärgårdens vatten ligger inom djupintervallet 0-3 meter och dess höga mått på flikighet 
gör den idealisk inte bara för fiskar i form av lekplatser och skydd under våren och sommaren 
utan även för fritidsboende och turister vilka söker sig till skyddade grunda vikar för bad och 
rekreation. Andelen småhusenheter i skärgården är mycket hög och då flertalet av dessa 
fastigheter utgörs av ”fritidsbostäder” är det mänskliga trycket på skärgården som högst under 
sommarmånaderna maj – september. Det är även under denna period som större delen av de 
fiskarter som finns i Östersjön och i skärgården söker sig in mot grundare vatten för att leka 
och lägga ägg.  
 
Trots att ägandekategorin ”Fysiska personer” är i övervägande majoritet vad det gäller 
fastighetsägare i skärgården äger denna grupp relativt små arealer av vatten i förhållande till 
de andra grupperna. Då de övriga grupperna antalsmässigt är relativt få i förhållande till 
kategorin ”Fysiska personer” samt ”Småhusenheter – Fritidsbostäder”, samt då det inte finns 
någon begränsning för fångsternas storlek och antal finns det ingen möjlighet att dessa, trots 
att de alltjämt har de största kvotdelarna enskilt vatten, på långt när kan utnyttja sin fiskerätt i 
förhållande till sina andelars storlek. På grundval av detta samt genom stöd av det fria 
handredskapsfisket bör grupperingarna ”Fysiska personer” samt ”Småhusenheter – 
fritidsbostäder” utgöra det i  särklass största fisketrycket på skärgården. En möjlighet till att 
på något sätt kontrollera och i viss mån kanske även begränsa detta skulle möjligen vara att 
fortsätta låta det fria handredskapsfisket vara fritt för var man att bedriva, men att detta kräver 
att man löser någon form av fiskekort. Genom detta kommer man lättare kunna få en bild av 
hur stort trycket från det fria handredskapsfisket kan beräknas vara och kanske genom 
prisregleringar justera detta. Inkomsterna från fiskekort kan användas till att skydda vikar och 
fisklekplatser med specifika naturvärden samt användas som bidrag till kostnaderna för den 
utplantering av fisk som sker i skärgården. En annan möjlighet kan vara att försöka utöka 
antalet fiskevårdsområden i skärgården genom att skapa förordningar och lagar vilka gynnar 
dessa. 
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6.7 UTVECKLING 
Denna studie bör ses som ett första försök och en antydan om hur fördelningen av fastigheter 
och i viss mån även vattenområden i skärgården är fördelade mellan olika juridiska 
grupperingar och fastighetstyper. För att utveckla och generera ett bättre underlagsmaterial för 
vidare studier krävs ett felfriare underlagsmaterial i form av utredda digitala fastighetsgränser 
över skärgårdens vattenområden. Skulle detta gå att frambringa skulle resultatet bli en mer 
precis studie över vilka olika grupperingar av fastigheter som innehar vattenområden. 
 
För att få fram mer detaljerad information om hur fiskerätten är fördelad krävs dock ett 
betydligt mer långsiktigt och tidskrävande arbete i vilket studier av  köpekontrakt för varje 
enskild fastighet i skärgården måste granskas. En något snabbare metod, om än betydligt mer 
generaliserad, skulle kunna vara att utgå från de fastighetsägare vilka äger vatten eller 
strandtomter och skicka ut enkäter till dessa med frågor rörande fiskerätten för deras 
vattenområden och därefter studera korrelationen mellan svaren och det faktiska ägandet av 
vatten. Utifrån detta borde det därefter vara möjligt att avgöra huruvida man kan utgå från 
antagandet att fiskerätten i de allra flesta fall ingår i ägandet av fiskevatten eller om det är 
möjligt att göra ytterligare antaganden baserande på fastighetsägande. För att åstadkomma ett 
sådant underlag krävs dock ett betydligt bättre digitalt kartmaterial än vad som finns att tillgå i 
dagsläget. 
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APPENDIX 1 – GRUPPERING: JURIDISK FORM AV ÄGANDE 
 
 

1. Allmänt ägda vatten 
 
Kommunalabolag 
Landsting 
Offentliga koorporationer och anstalter 
Primärkommuner, borgliga 
Statliga enheter 
 
 

2. Privat ägda vatten 
 

 2:1  Fysiska personer 
   Fysiska personer 
 
 2:2  Juridiska personeri 
 
  2:2:1 Bolag 
   Handelsbolag, kommanditbolagii 
   Sparbanker 
   Ömsesidiga försäkringsbolag 
   Övriga aktiebolag 
 
  2:2:2 Samfälligheter/Föreningar 
   Bostadsrättsföreningar 
   Ekonomiskaföreningar 
   Enheter inom svenska kyrkan 
   Ideella föreningar 
   Samfälligheter och sambruksföreningariii 
 
  2:2:3 Stiftelser 
   Familjestiftelser 
   Övriga stiftelser och fonder 
 
  2:2:4 Övriga 
  Fastigheter som representeras av blandad ägandestruktur 
  Juridisk form ej utredd 
  Oskiftade dödsbon 
  Utländska juridiska personer 

                                                 
i Juridisk term för sådana rättssubjekt som inte är fysiska personer. Som juridiska personer betecknas bl.a. 
aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser 
ii Handelsbolag där minst en bolagsman är obegränsat ansvarig emedan övriga ansvarar i enlighet med sina 
satsade belopp 
iii Förening, som driver jordbruk eller trädgårdsbruk för medlemmarnas gemensamma räkning. 
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3. Fiskevårdsområden 
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APPENDIX 2 – GRUPPERING: FASTIGHETSTYP 
 
1. Lantbruksenhet 

Bebyggd lantbruksenhet 
Ej fastställd typ av lantbruksenhet 
Fastighet bestående av enbart lantbruksenheter 
Lantbruksenhet bestående av växthus 
Lantbruksenhet för skol- och vårdändamål 
Lantbruksenhet i nationalpark 
Lantbruksenhet med värde < 1000 kr 
Lantbruksenhet – tomtmark med byggnad (byggnadsvärde < 50 000 kr) 
Obebyggd lantbruksenhet 

 
 
2. Industrienhet 

Industrienhet – annan tillverkningsindustri 
Industrienhet – annan övrig byggnad 
Industrienhet – gatu- eller parkmark 
Industrienhet - industrihotell 
Industrienhet – kemisk industri 
Industrienhet – lager 
Industrienhet - livsmedelsenhet 
Industrienhet med bensinstation 
Industrienhet med saneringsbyggnad 
Industrienhet med värde < 1000 kr 
Industrienhet – metall- och maskinindustri 
Industrienhet – reparationsverkstad 
Industrienhet skattefri enligt 3 kap 4 § FTLi 
Industrienhet – textil- och beklädningsindustri 
Industrienhet – tomtmark 
Industrienhet – trävaruindustri 
Industrienhet – upplag eller uppställningsplats 

 
3. Småhusenhet 

Ej fastställd typ av småhusenhet 
Fastighet bestående av enbart småhusenheter 
Fastighet bestående av obebyggd lantbruksenhet och fritidsbostad 
Småhusenhet - exploateringsmark 
Småhusenhet – flera småhus. Sammantaget bostäder för mer än 2 familjer 
(helårs eller fritidsbostad) 
Småhusenhet – fritidsbostad för 1-2 familjer 
Småhusenhet – helårsbostad för 1-2 familjer 
Småhusenhet i nationalpark 
Småhusenhet med byggnadsvärde < 50 000 kr 

                                                 
i Fastighetstaxeringslagen 
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Småhusenhet med lokaler 
Småhusenhet med värde < 1000 kr 
Småhusenhet skattefri enligt 3 kap 4 § FTL 
Småhusenhet – tomtmark till fritidshus 
Småhusenhet – tomtmark till helårsbostad 
Småhusenhet – tomtmark till okänt ändamål 

 
4. Specialenhet 

Ej fastställd typ av specialenhet 
Elproduktionsenhet – vattenkraft 
Elproduktionsenhet - gasturbinanläggning 
Specialenhet – allmän byggnad 
Specialenhet – bad, sport eller ridanläggning 
Specialenhet – dsitributionsbyggnad 
Specialenhet – ecklesiastikbyggnadi 
Specialenhet – kulturbyggnad 
Specialenhet – reningsanläggning 
Specialenhet – skolbyggnad 
Specialenhet – tomtmark till specialbyggnad 
Specialenhet – vårdbyggnad 
Specialenhet - värmecentral 

 
5. Hyreshusenhet 

Fastighet bestående av enbart hyreshusenheter 
Hyreshusenhet – bostäder och lokaler 
Hyreshusenhet – hotell eller restaurangbyggnad 
Hyreshusenhet – huvudsakligen bostäder 
Hyreshusenhet – huvudsakligen lokaler 
Hyreshusenhet – kiosk 
Hyreshusenhet – kontor eller dylik beläget inom industrimark 
Hyreshusenhet med saneringsbyggnad 
Hyreshusenhet med värde < 1000 kr 
Hyreshusenhet – parkeringshus, garage 
Hyreshusenhet – skattefri enligt 3 kap 4 § FTL 
Hyreshusenhet - tomtmark 

 
6. Övrigt 

Fastighet bestående av obebyggd lantbruksenhet och fritidsbostad 
Fastighet bestående av övrig blandning av typkoder 
Obebyggd täktenhet 
Okänd 
Täktenhet med värde <1000 kr 
 

 

                                                 
i Kyrkliga förvaltningsbyggnad 
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APPENDIX 3 -  SKRIPT: EXPLODE 
 
theView = av.getactivedoc 
if (theView.GetActiveThemes.Count < 1) then 
  MsgBox.Error("You must have one polygon theme active in the View.", 
               "Error") 
  return nil 
end 
 
origTheme = theView.GetActiveThemes.Get(0)   
origFtab = origTheme.GetFtab 
origShpFld = origFtab.FindField("Shape") 
 
if (origShpFld.GetType <> #FIELD_SHAPEPOLY) then 
  MsgBox.Error("The active theme in the View must be a polygon theme.", 
               "Error") 
  return nil 
end 
 
   
origFldList = origFtab.GetFields.Clone 
origFldList.RemoveObj(origShpFld) 
origJoinFld = MsgBox.ChoiceAsString(origFldList, 
                     "Choose join field","") 
if (origJoinFld = nil) then 
  return nil 
end   
 
newSFN = FileDialog.Put("*.shp".asfilename,"*.shp", 
                        "New Exploded Shapefile") 
if (newSFN = nil) then 
  return nil 
end   
newFtab = Ftab.MakeNew(newSFN,Polygon) 
newIDfld = Field.Make("theID",#FIELD_SHORT,8,0) 
newJoinFld = origJoinFld.Clone 
 
newFtab.AddFields({newIDfld, newjoinFld}) 
newShpFld = newFtab.FindField("Shape") 
 
for each rec in origFtab 
  origPolygon = origFtab.ReturnValue(origShpFld,rec) 
  origJoinVal = origFtab.ReturnValue(origJoinFld,rec) 
   
  if (origPolygon.AsList.Count < 2) 
    then 
      newRecNo = newFtab.AddRecord 
      newFtab.SetValue(newShpFld,newRecNo,origPolygon) 
      newFtab.SetValue(newJoinFld,newRecNo,origJoinVal) 
      newFtab.SetValue(newIDfld,newRecNo,newRecNo) 
  end 
 
   
  if (origPolygon.AsList.Count > 1) 
    then 
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      for each polyPiece in origPolygon.Explode 
        newRecNo = newFtab.AddRecord 
        newFtab.SetValue(newShpFld,newRecNo,polyPiece) 
        newFtab.SetValue(newJoinFld,newRecNo,origJoinVal) 
        newFtab.SetValue(newIDfld,newRecNo,newRecNo) 
      end 
   end 
end 
 
newTheme = Ftheme.Make(newFtab) 
theView.AddTheme(newTheme) 
newTheme.SetVisible(true) 
' End of Script "explode.ave" 
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