
 

 

Gysinge 2018-04-24  

 

 

Till ordförande i:  

Gysingeforsarnas Fiskevårdsområdesförening, Agneta Lennartsson, lennartsson.l@telia.com  

Fernebofjärdens Fiskevårdsområdesförening, maria.vestlund@sandviken.se  

By Fiskevårdsområdesförening, Anders Bohlin, kols@telia.com      

samt kontaktpersonerna:  

Karin Bengtsgård, Karin@bengtsgard.com  

Roland Lundberg, rollunbo@gmail.com 

Mats Teijne, mats@silwer.eu  

 

 

 

Inför arbetsmöte i Västra gruppen för Förenklad Fiskeförvaltningsplan 

Torsdag den 3 maj, kl 18.00, möteslokal Nässja Plantskola, Österfärnebo. 

Med deltagare från Gysingeforsarnas Fiskevårdsområdesförening, Fernebofjärdens 

Fiskevårdsområdesförening, By Fiskevårdsområdesförening amt kontaktpersoner Karin Bengtsgård, 

Roland Lundberg, Mats Teijne. 
 

Kvällens agenda: 

• Välkommen. Förvaltningsplaneringens betydelse för LIV-projektet, Daniel Brelin. 

• Presentation runt bordet. Förväntning på kvällen. 

• Kort resumé av LIV-projektets nuläge, Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen 

Gävleborg. 

• Hållbar vattenkraft i Dalälven och insatser för havsvandrande fisk, Daniel Brelin, 

länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Uppsala. 

• Uppdatering om förslag till process, Henrik Thomke, projektledare, Nedre Dalälven 

• Arbete inför förenklad förvaltningsplan: 

o Vision – arbetsutkast, max 30 min. Följt av sammanfattande diskussion.  

o Strategi – arbetsutkast, max 30 min. Följt av sammanfattande diskussion. 

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

• Beslut om datum för nästa träff. Som inleds med uppföljning av kvällens resultat.  

• Andra synpunkter. Avslutning. 

Vi tänker oss att tillsammans ta fram ett underlag till förenklad fiskeförvaltningsplan utifrån de fyra 

temaområdena; 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 

ramverket kan sedan lokala anpassningar göras på årlig basis efter uppföljningsarbete som görs i ert 

FVO och som det beslutas om på stämman i respektive FVO. 
 

Det gemensamma 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. 
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Arbetet sker i samarbete med länsfiskekonsulenterna i Dalarnas samt i Västmanlands län. 

 

Hjärtligt välkomna 

 

Henrik Thomke 
Projektledare  
Nedre Dalälven 

Daniel Brelin  
länsfiskekonsulent  
Länsstyrelsen Uppsala 

Kalle Gullberg  
länsfiskekonsulent 
Länsstyrelsen Gävleborg 

 

 

  



 

 

Tre förväntningar du har på LIV-projektet? Menti. 

Förhållningssätt till grupp-processer 

fvof måste vara på banan och visas att vi menar allvar 

 

----------------------  

Vad kan bidra till samarbete längs älvområdet? 


