
 

 

Gysinge 2018-04-26  

 

Till ordförande i:  

Älvkarleby Fiskevårdsområdesförening, joachim.Eriksson2@vattenfall.com 

Marma/Mehedeby, Fiskevårdsområdesförening, anders.wiren@storaenso.com 

HedesundaSöderfors Fiskevårdsområdesförening, Lars.Sangstuvall@bergvikskog.se  

cc: Christer Sundbom, Söderfors-Hedesunda Fvf, sundbom67@gmail.com  

 

Kallelse arbetsmöte i Östra gruppen för Förenklad Fiskeförvaltningsplan 

Onsdag den 16 maj, kl 18.00, Söderfors Hembygdsgård, Storgatan 1, Söderfors. 

Deltagare: Representanter för Älvkarleby FVOF, MarmaMehedeby FVOF samt HedesundaSöderfors 

FVOF med deltagare från Hedesunda Fiskevårdsförening. 

 

Program: 

• Välkommen.  

• Aktuellt om LIV-projektet, Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Gävleborg. 

• Aktuellt om Hållbar vattenkraft i Dalälven, Daniel Brelin, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen 

Uppsala. 

• Uppföljning föregående möte den 20 april, Henrik Thomke, projektledare, Nedre Dalälven. 

• Fortsatt arbete inför förenklad förvaltningsplan under ledning av länsfiskekonsulenterna: 

o Målarter – arter som är viktiga att prioritera. Max 20 min. Sammanfattning.  

o Målbeskrivning – vad är betydelsefullt för era FVOF, ett exempel kan vara stor fiske 

eller mycket fisk? Max 30 min. Daniel Brelin inleder. Sammanfattning. 

KG o DB för anteckningar och omarbetar nytt förslag till nästa möte. 

• Datum för nästa träff, övriga synpunkter och avslutning. 

NOT: Önskemål har framförts att varje organisation tar med sina fiskeregler till mötet! 

 

Det här blir mötet nr 2 i arbetet för ett underlag till förenklad fiskeförvaltningsplan utifrån;  

1) Vision och strategi, 2) Målarter och målbeskrivning, 3) Regelverk och tillsyn, 4) Uppföljning och 

utvärdering. 

 

Den utgör sedan ett ramverk för era respektive FVOF:s egna fiskeförvaltningsplaner. Utifrån vilket ni 

sedan kan göra lokala anpassningar baserat på uppföljningsarbete som görs i ert FVO och som det 

beslutas om på stämman i respektive FVO. 

 

Ett gemensamt ramverk som alla använder i sina fiskeförvaltningsplaner utgör ett viktigt 

styrdokument för det fortsatta arbetet med att långsiktigt utveckla områdets fiskeresurs i dialog med 

andra intressen, myndigheter och beslutsfattare. Tyngden blir att vi kan visa på att det finns en 

gemensam målbild i vår del av Dalälven. 

Välkomna! 

 

Henrik Thomke 
Projektledare  
Nedre Dalälven 

Daniel Brelin  
länsfiskekonsulent  
Länsstyrelsen Uppsala 

Kalle Gullberg  
länsfiskekonsulent 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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