
 

Diskussionsunderlag, vers: April/2018, Henrik Thomke, NeDa i samarbete med länsfiskekonsulenterna. sid 1 

 
Nedre Dalälven april 2018 

 
Diskussionsunderlag:  
Som underlag för arbete med förenklad förvaltningsplan av bestånd i den del 
av Nedre Dalaälvsområdet som berörs av LIV-projektets arbete. 
 
Not: Följande är ett underlag för arbetsdiskussioner internt inom och mellan fiskevårdsområdes-
föreningar samt fiskerättsinnehavare. Följt av dialog med fisketurismentreprenörer och andra. 
 
Dokumentversionen är framtagen tillsammans med länsfiskekonsulenterna inför mötet med:  

* ”Östra gruppen”, 23 april, Älvkarleby Fiskecamp, deltagare från Älvkarleby FVOF, MarmaMehedeby 
FVOF samt HedesundaSöderfors FVOF som tar med sig deltagare från Söderfors-Hedesunda FVV.  

* ”Västra gruppen”, 3 maj, Nässja Plantskola, deltagare från Gysingeforsarnas FVOF, Fernebofjärdens 
FVOF, Tyttboforsen, nya initiativet med fiskerättsinnehavare vid Härsingen + en till och By FVOF. 
 
Arbetet delas upp i de fyra temaområdena: 

1. Vision och strategi 
2. Målarter och målbeskrivning 
 

3. Ett tidsenligt regelverk och tillsyn 
4. Uppföljning och utvärdering 
 

1. Vision och strategi 
Formulera ett förslag till vision. Brainstorma gärna utifrån frågeställningen ”Hur vill du att ni ska 
uppfattas om x år, Hur ser en idealbild ut inom X år”? Nedan är ett arbetsutkast. 
 
Vision 
Vi utvecklar ett av Europas intressantaste fisken på gädda och gös samt lax och havsöring genom att 
erbjuda långsiktigt hållbara förutsättningar för rekreation och entreprenörskap samt bidra till en 
ökad attraktion för inflyttning och etablering av verksamhet.  

Vår framgångsfaktor är ett målmedvetet och långsiktigt arbete med förutsättningarna för att 
utveckla ett långsiktigt hållbart bestånd som tål ett uttag till fromma för sportfisket och fisketurismen 
i området.  

I detta ligger också att utföra åtgärder så att havsvandrande arter kan nå Gysinge och Tyttbo-
området.  

 
Formulera ett förslag till strategi. Pröva att tänka utifrån ”Var står vi idag, Vart vill vi vara om 3 år, 
Hur tar vi oss dit”? Nedan är ett arbetsutkast. 
 
Strategi 
Fiskevårdsområdena från mynningen och upp till Näs Kraftverk enar sig för att förvalta nedre 
Dalälvens bestånd av havsvandrande fisk på ett långsiktigt hållbart sätt. Områdets vatten och 
biflöden återställs där det är möjligt så att det leder till bästa möjliga reproduktion utifrån 
ursprungliga förutsättningar.  

De för områdets attraktionskraft så betydelsefulla arterna gädda, gös samt abborre inkluderas. 

Genom att inom tre år skapa och förankra ett gemensamt arbetssätt gällande ”Fångstregler”, 
”Tillsyn” och ”Uppföljning”, vill vi få till stånd en älvspecifik förvaltning där områdets 
fiskevårdsområden ges större ansvar och delaktighet för den lokala förvaltningen. Arbetet sker i 
dialog med yrkesfisket.  
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Det finns ett antal arter som har hög betydelse för området redan i dag och till det kommer 
möjligheterna med havsvandrande fiskar. Nedan är förslag till målarter för området, synpunkter? 
 
Målarter 
Havsvandrande fiskar, lax och havsöring (?), gädda, gös, abborre och harr. Andra arter (?). 
 
 
Ge förslag till innehåll i målbeskrivning för nedan fem stycken. Vad blir betydelsefullt att uppnå 
med fiskevården? Produktion kan exempelvis handla ”Återvandrande lekfiskar, Vilka arter som 
prioriteras i arbetet”? 
 
Målbeskrivning: 

Ekologi - I Nedre Dalälvsområdet från mynningen till Nääs kraftverk ska åtgärder utföras som leder 
till högsta möjliga produktion utifrån vattendragets ursprungliga förutsättningar samt säkerställa att 
vattendirektivets miljökvalitetsnormer och miljömål uppfylls och efterlevs där det är tekniskt möjligt. 

Produktion - Beståndsspecifika mål? för området….. (Beståndsspecifika mål sätts upp för antalet 
återvandrande lekfiskar så att en för vattendraget 100-procentig smoltproduktion ska bli möjlig. 
Detta skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande samtidigt som det säkerställer den framtida 
överlevnaden och genetiskt bevarande av områdets fiskestam.) 

Förvaltning - Förvaltning av fisket i älvområdet och havet(?) ska regleras utifrån de beståndsspecifika 
målen för området. 

Ekonomi - Nyttjandet av fiskeresursen ska baseras på att det samhällsekonomiska värdet maximeras. 
Vilket i sin tur ger förutsättningar för en god lokal förankring hos boende med en ökad 
attraktionskraft i området. Där rekreationsvärdet av fisketurismen ökar och leder till ett stärkt 
varumärke och utvecklingen av fiskedestinationen Älvkarleby med Nedre Dalälven. 

Målarter – xxx, yyy, zzz, Vi vill upplåta ett hållbart fiske för nedre Dalälvsområdet som regleras utifrån 
de beståndsspecifika målen för varje art genom åtgärder som (?). 
 

 

Tänk igenom betydelse och värde av olika regler. Vad kan det handla om för åtgärder som fordras 
för att nå fram – framför egna förslag? Ta gärna hänsyn till att regler ska passa ihop med visionen.  
 

Ett tidsenligt regelverk 

Till 2019 (2020) har vi gemensamma regler för de berörda fiskevårdsområdena.  

Reglerna beskriver säsonger/datum-perioder och berörda områden/avlysningar.  

Frågan om etappvis anpassning uppströms i området ska klargöras tillsammans med Fvo:erna. 

Från det att uppstigning möjliggörs, regler som klargör att all vildlax och vildhavsöring måste 
återutsättas under minst år 1-3 (1-5) / alternativt till dess ett hållbart bestånd som tål uttag finnes.  

Vild respektive odlad fisk, all vild fisk måste släppas tillbaka, hur hanteras odlad fisk?   

Alla mängdfångande redskap är förbjudna under fiskvandringsperioder.  

Kvotering av fångstuttaget för älven nedströms Älvkarleby respektive uppströms?  
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Hur kan man/går det att köpa ut rätten att fiska med mängdfångande redskap nedströms Älvkarleby 
en begränsad tid, t.ex. 3 år alt 5 – 10 år? (Inom fiskevårdsområdet kan Fvo besluta om förbud mot 
mängdfångande redskap för fiskerättsinnehavare.)  

 

Handredskap 

All havsvandrande/ej fenklippt fisk återutsätts under minst år 1-3 (1-5) / alternativt till dess ett 
hållbart bestånd som tål uttag finnes. All fisk hanteras skonsamt? 

Tid/säsong:  Forsområden fredade 15/9 – 1/5 ? 
Öppna vatten, Fvo:er föreslår aktuell sträckor och föreslår åtgärder/regler via Fvo/Lst ? 

 

Fasta redskap 
Ej tillåtet uppströms sötvattengränsen.  

Endast yrkesfiskare, utanför mynningsområdet, endast fenklippt fisk. 

Tid/säsong:  ? 

 

Mängdfångande redskap, rörliga mängdfångande redskap. 

Fisket avlyses de delar av säsongen av särskild betydelse eller i geografiska områden med särskild 
betydelse? 

Under fiskens vandringsperioder är fiske med mängdfångande redskap avlyst, tider på året? Bör vara 
förbjudet i hela området under fiskvandringsperiod.  

Förbud mot nätläggning i strömsträckor eller i områden där lax-/havsöring finns under hela året. 
Avståndreglering till fors, uppväxtområde - 200 m?  

(Jfr: Nät och långrevsfiske är förbjudet under tiden 15/5-31/8 till skydd för gösbeståndet under och 
efter lektiden. Under varma perioden försvåras fisket med dessa redskap då fångst snabbt förstörs. 
Under denna period är det många fisketurister och nät- och långrevsfisket har upplevts både störa 
och störas av handredskapsfisket.) 

Förbjudet att behålla all havsvandrande/ej fenklippt fisk fångad i nät?  

Antal nät begränsas - till 1 nät á maximalt 30 meter per person?  

Maskstorleken regleras (45, 60 mm) – vad ser Fvo för behov, finns nätfiskebehovet?  

(Jfr: För den som vill fiska med följande redskap utöver handredskap: 3 nät á 30 meter (min. 
nätmaskor 60 mm), 15 gäddsaxar, 200 krok långrev, 1 mjärde alternativt ryssja.) 

 

Uttag/mått, havsvandrande fisk samt gädda och gös.  

Minimimått - diskussionsutkast 
Gädda 40 (35, 45) cm,  
Gös  50 cm 
Havsöring 45 (50, 55) cm  
Lax  50 (45, 55) cm 
Öring  40 cm 

Maxmått - diskussionsutkast 
Gädda 100 (105) cm 
Gös  80 (75) cm 
Havsöring 60 (56) cm  
Lax  65 (70) cm 
Öring  45 (50) cm 

 
(HAV – beståndsspecifik begränsning i uttag? Målsättning, en väl förankrad reglering av fisket på 
havsvandrande arter i havet så att de beståndsspecifika målen i nedre Dalälvsområdet kan uppnås?) 
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Tillsyn och uppföljning innebär möjlighet att mäta effekter av olika åtgärder. Vilka är möjligheterna 
med en utvecklad tillsyn i området, vilka utmaningar innebär tillsyn, vilka förslag för förenkling av 
tillsyn framöver finns? Annat av vikt att ta upp nedan? 
 

Ett aktivt tillsynsarbete 
Genom tydlig information till sportfiskare och fisketurister samt fiskerättsägare och boende i 
området skapar vi kännedom och förståelse för våra väl underbyggda bestämmelser. Genom 
välutbildade ambassadörer som sköter tillsyn ser vi till att dessa regler efterlevs och att gästernas 
upplevelse av områdets möjligheter förstärks. 

Gemensam utbildning av fisketillsyningspersonal.  

Vidareutbildningstillfällen och erfarenhetsträffar för fisketillsyningspersonal genomförs årligen i 
området.  

Överenskommelse om gränsöverskridande tillsyn mellan olika fiskevårdsområden.  

Ett pool-samarbete för fisketillsyn skapas där fiskevårdsområden erbjuder sig sälja tillsynstimmar till 
andra fiskevårdsområden i området.  

 
 
Att ”följa upp, utvärdera och anpassa” åtgärder och regelverk är ett sätt att säkerställa 
utvecklingen av områdets bestånd. Nedan är några synpunkter. Lämna förslag på hur detta kan 
göras? Annat av betydelse att få med under rubriken nedan? 
 
Uppföljning av bestånden 
Genom bästa möjliga kunskap om beståndssituationen samt biologiska och ekologiska 
förutsättningar i områdets vatten planeras åtgärder för långsiktigt hållbar förvaltning. 

Fiskevårdsområdena utbildas löpande om utvecklingen av digital fiskekortförsäljning och hur stöd för 
med fångstrapportering kan användas. Alternativ, relevans?  

En väl fungerande fångstrapportering av såväl digitala fångstrapporter som personliga rapporter.  

Ett aktivt nätverkande med verksamhetsutövare som med sin verksamhet kan påverka vattnets 
biologiska och ekologiska status.  

Årliga elfiskeundersökningar (delar av området eller hela området?) 

Etablera en upp- och utvandringskontroll i älven.  

Fasta redskap, tillvägagångssätt?  

Arrende, uppköp/avtal om övertagande av fiskerätter i havsdelen utanför älvmynningen? Och/eller 
vill vi att yrkesfisket utanför mynningen och i kustområdet regleras så att de beståndsspecifika målen 
i älven kan uppnås. 

Adaptiv förvaltning – handlar om utvärdering och att återkommande översyn sker vart 3 (5)? år 

 

På länken https://www.nedredalalven.se/index.php/sv/fiskevard finns samlat Pdf-bilder om arbetet 

inom projektet Fiskevård i Nedre Dalälven med de färskaste uppgifterna om arbetet i LIV rörande 

kraftverkspassager och lekområden samt om nuläge och förslag i kraftbolagens inställning i HÅVD.  

Länsfiskekonsulenterna kan också bistå med kompletterande information inför mötena 23/4 o. 3/5. 

https://www.nedredalalven.se/index.php/sv/fiskevard

