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2018-07-03, kl 13 – 19. 

 

 

Arbetsmöte hos Länsstyrelsen i Uppsala 

Daniel Brelin/Länsfiskekonsulent C-län,  

Kalle Gullberg/Länsfiskekonsulent X-län,  

Henrik Thomke/Projektledare NeDa  

 

 

Justering förslag 20180802 med Gul färgmarkering 

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

 

 

Vision 

Nedre Dalälven har ett av Europas mest intressanta fiskeområden för lax, havsöring, gös, abborre och 

gädda.  

 

 

Strategi 

Vi utvecklar tillsammans Nedre Dalälvsområdet genom att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar 

för fiske, rekreation, boende, service och (andra) näringsverksamheter.  

(Vi) medverka(r) till åtgärder så att havsvandrande arter kan nå (upp till) Gysinge och (vidare till) 

området nedströms Näs Bruk samt arbeta(r) för starka bestånd av naturligt förekommande fiskarter. 

Vi vill få till stånd en älvspecifik förvaltning med gemensamma mål och samarbete kring fiskeregler, 

fisketillsyn och beståndsuppföljning. 

 

 

 

Målarter 

Av fiskevårdsföreningarna (och vattenägare) prioriterade arter är lax, havsöring, gös, abborre, gädda, 

harr, öring, sik, lake samt ål och asp.  

Betydelsen av fiske på karpfiskarter (s.k. specimenfiske) varierar men ökar hos flera 

fiskevårdsområden. 
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Mål 

1. Förvaltningen av älvens bestånd ska vara adaptiv och ekosystembaserad. ((Den ska) förändras 

utifrån förutsättningarna och ta hänsyn till hela ekosystemet.) 

2. Kunskapsunderlaget om ekosystemet i Nedre Dalälven ska ha utvecklats och är tillräckligt för att 

inom två år möjliggöra en god förvaltning av fiskbestånden. (Tillhandahålla ett underlag dvs. 

medverka eller genomföra provfisken/elfiske, exempelvis vart 3:e år, samt förbättrad årlig 

fångststatistik.) Tydliggörs (ansvar, roller)! 

3. Vårt regelverk för fisket ska årligen anpassas så att inget av Nedre Dalälvens fiskbestånd ska 

vara överutnyttjade. (Kopplas till uppdatering av stadgar nedan?) 

4. Aktivt verka för att fiskvandringsåtgärder och ökade vattenflöden i Bredforsen och 

Båtforsområdet som föreslagits inom ”Laxfiskar i vattnet/LIV-projektet” och projektet ”Hållbar 

vattenkraft i Dalälven” genomförs enligt tagen åtgärdsplan. (Se länk med info hemsida 

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

5. Inom två år upprättat en årlig fiskeplan/åtgärdslista. (Exempelvis risvasar, inventering och 

åtgärdande av vägtrummor (eller) diken, provfiske och stenutläggning för uppväxtmiljöer, 

(utläggning av) lekgrus.)  

6. Medverka till att minst en fysisk fiskevårdsåtgärd görs varje år.  

7. Inom två år översyn och revidering av stadgar. (Förlaga normalstadgar från 

fiskevattenägarförbundet (bifogas separat, länsfiskekonsulent V-län arbetar på förslag).) 

8. Förenklad fisketillsynsplan med gemensamma riktlinjer inom två år. (Nätverk, 

erfarenhetsutbyte, utbildning, gränsöverskridande tillsyn, möjlighet köpa tillsynstimmar inom 

nätverket.)  

9. Verka för att de fiskbestånd som är utpekade som typiska arter inom Natura 2000 i Nedre 

Dalälven ska uppnå minst god bevarandestatus.  

10. Inga nya främmande arter ska etableras i Nedre Dalälven. (Såväl fisk som andra.)  

11. Den älvspecifika förvaltningen innefattar en älv fri från skarv och ett mynningsområde fritt från 

skador orsakade av säl.  

12. Stimulera nyttjandet av Nedre Dalälvens fiskeresurs löpande för att stödja lokala utvecklingen 

ekonomiskt och socialt. ( (Exempelvis) Fiskekortförsäljningen utvecklas, evenemang, samarbete 

med entreprenörskap.) 

13. Tillgängligheten till Nedre Dalälvens fiskeresurs ska ytterligare ha förbättrats inom två år. ( 

(Exempelvis) Isättningsramper, iFiske, bryggor, handikapptillgänglighet, olika samarbeten.) 

14. Varje Fvof har tagit en strategi för fiskekortförsäljningen inom två år. ( (Exempelvis) Värdet av 

fiskekortförsäljning ska på fem års sikt ha ökat med 100%.)  

15. Nedre Dalälven ska även i framtiden utgöra ett område med stöd från motsvarande Europeiska 

Havs- och Fiskerifonden och statliga medel. (Fiskevårdsområden aktivt söka fiskevårdsmedel för 

åtgärder.)  

16. Medverka till uppföljning av miljögifter i fisk inom två år. (Länsstyrelserna ska ta med detta i 

miljöövervakning.) 

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


Arbe
tsm

an
us

Arbetsmaterial till nätverksträffar för arbetet med förenklad  
förvaltningsplan i LIV-delen av NeDa-området 

Sida 3 av 3 

 

 

Div: 

 

Biosfärtänket =  socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 

 

….fria vandringsvägar för  

 

Alt skrivning - Vision: 

samt står för höga naturvärden 

 

Alt skrivningar – Strategi: 

Genom att tillsammans skapa långsiktigt hållbara förutsättningar så att området utvecklas för fiske, 

rekreation, boende, service och olika verksamheter. 

Nedre Dalälven utvecklas för fiske, rekreation, boende, service och olika verksamheter genom att vi 

tillsammans skapar långsiktigt hållbara förutsättningar. 

 

Vi vill få till stånd en älvspecifik förvaltning genom samarbete med ”tydligt specificerade mål” och 

”fiskeregler”, ”fisketillsyn” samt ”beståndsuppföljning”. 



Vision    23 april, Östra grp 
 

• Båtfors och Kågbosjön 
• Gös viktigt 
• Uttag av olika arter möjligt - ej göra till konkurrerande artintressen 
• Bergvik äger ca 87% i övrigt drygt 300 ägare. Hur förankras beslut som stämman 

fattar. 
• Havsöring 
• Skarv 
• Fasta redskap 
• Regler 
• Tillsyn 
• In i förvaltningsplanen skarvfritt så länge det etableras ett vildlax-arbete. 
• Kusten - sälar, foderfiske, yrkesfisket 
• Vi måste gräva där vi står! Bilda opinion, driva frågor. 
• Ett starkt lax havsörings bestånd tål mycket uttag! Lek o uppväxt områden är 

begränsande faktorer. 
• Visionen är bra. Gös viktigt lax och havsöring. "Genom rekreation..." i skrivningen 

omarbetas. 
• Hållbart uttag utveckla byar och samhälle.... tona ner entreprenörskap, lyft 

naturupplevelse. 
• Vi bevarar och utvecklar - börja första meningen med det. Undvik onödiga restriktioner. 

Kolla m Lars Sängstuvall. 
• Jobba med partierna att de tar in om fisket i sina lokala partiprogram. 

 

 

 

Strategi     

 

- Återställning, hur bekostas det.  

- Samla initiativ och resurser med kraftbolagen. 

- Genom fångstregler under x års tid kan vi skapa nya förutsättningar för lax och havsöring. 

Det görs med större delaktighet med yrkesfisket genom samarbete.  

- River-keeper jobbar för älvens fiske en arbetsresurs.  

- Nyckelord är förankring, kort kärnfullt 3 till 5 punkter. Två minuters insäljning...  

- Hur inkludera ägare utanför Fvof:ar. 

- är det utökning av befintliga Fvof.  

- tillsyn, behovet kommer öka.  

- tillsyn är beroende av kompetens hos åklagare.  

- Vi har en brist på mindre tillrinnande flöden. Oklar effekt mht begränsade arealer - knutet till 

art 

- Nejonöga och ål. 

- regelverk för ål vid havsvandring. Går det skapa lokala regler? 

 

Mål, regelförslag presenteras till stämmor 2019. 

  



Västra gruppen, Förenklad Fiskeförvaltningsplan,   3 maj 2018 

 

 

LIV-projektet - Vattenfall, Fortum, länsstyrelsen Gävleborg, länsstyrelsen Uppsala, Bra 

Miljöval. Kraftbolagens värden har prioriterats upp politiskt sett under LIV-projektets arbtid. 

 

Vision: 

• Ta i första hand naturens värden tona ner inflyttning och etablering.  

• Är det inte bra att påvisa kommersiella värden för att inte bli så flummigt. 

• Sätt punkt efter ... 

• Att fisket faktiskt ger jobb på landsbygden. Att vi har en så fin miljö att  

• Att Nedre Dalälven har ett av Europas intressantaste fisken.....  

• I stort sett är det bra förslag.  

• Lyft harr mer.  

• Ekonomiska betydelseer behöver framhålla för bygdens utveckling.  

• Viktigt ha regelverk som förhindrar överutnyttjande. 

• Entreprenörer står för en betydelsefull inkomst till bygden.  

• Viktigt att entreprenörskap har lokal anknytning.  

• Visionen är att ha ett hållbart fiske. Det styr utveckling. 

• Ett regelverk som vi är överens om.  

• Vinna-vinna för fiskerättsägare och entreprenörer.  

• Höga naturvärden  

• Ange i Strategin att det är målarterna som prioriteras. 

 

Strategi: 

• Arterna utgör mångfalden i området.  

• Det ska värna om områdets ursprungliga biologiska mångfald.  

• Områdets vatten och biflöden.  

• Problem harmonisera fiskekort då en del sätter ut. 

• Tänkbart att i älven har man ett kort. Ordinarie kort med tillägg för speciella vatten/sträckor.  

• Hur fördela pengar, historisk försäljning alt jämt fördelat.  

• Tillsyn betydelsefullt.  

• Vi vill ha en styrning av uttaget av fisk. Vad tål ett område för uttag?  

• Fvof vill ha intäkter som gör det möjligt att sköta vattnet.  

• För fungerade förvaltning - fångstregler, tillsyn, uppföljning.  

• Bra återrapportering - hur åstadkomma det? Morot eller piska! 

• IFiske - ökar i vår försäljning.  

• Kvalitet i tillsynen höjer varumärket! 

• Hur få "ärliga" återrapporteringar. 

• Önskan att lst kommer med anvisningar.  

• Fiske tillsyn lyftas ytterligare i Strategin.  

• Vad kan man ha för gemensam lösning i förvaltningen? Var går skiljelinjer, hur gem tillsyn.  

• Filosofi kring fiskekortspriser. Bättre förvaltning med jämnare kortpriser. Funkar ej överallt.  

• Förvaltning baseras Fakta forskning och kunskap. Komma fram till åtgärder tillsyn som 

gynnar fisket.  

 

Dialog - täcka del av Gysingeforsarnas utsättning genom överskottsfisk från fällan vid 

avelsfisket! Rutin för det.  

Arter - Utöver lax, öring, gädda, gös abborre och harr. Id, vimma, mört, stäm, björkna. Sik ål, 

regnbåge, sutare, braxen.  

Skala 0 till 5. 



Vision/strategi    16 maj, Östra grp 

 

Uppströms Näs Bruk - värderat inför Liv ej aktuellt pga förutsättningar enligt kraftbolagen.  

 

Vision: 

• Skarv- och säl, ej endast mynningsområdet. Älv och älvmynning. 

• Vad händer utanför mynningen i havet  

• En ökad invandring från havet  

• Byt bevara mot förvalta.  

• Kör första stycket + till Näs Bruk samt tillägg om "i dialog med yrkesfisket".  

• Öringen sannolikt mer betydelsefull på sikt än lax tillföljd av bl.a längre säsong. 

• I planen ligger också att medverka till genomföra åtgärder.  

• Vision c skarv säl viktigt  

•  

 

Strategi: 

• Hjälp av åklagare  

• Sätta ut rom i Båtfors  

• Tycka samma sak ökar förutsättningar för genomförande.  

• Ökad återinvandring.  

• Verkligen arbeta för att få med berörda fiskerättsägare i processen ex Lasse S. 

• Utveckla differentierade exklusiva strömsträckor för de som önskar det utbudet.  

• Ha differentierat fiske men med möjlighet för lokalbefolkningen.  

• Maskmete på för små mått ökar trycket på resursen, harr. Ha i åtanke riskerna.  

• Vis Visionen korta ytterligare. Omformulera inledningen, ej arterna med, avstå 

bygdeutvecklingen.  

• Vis Skarv och säl bra med Nedre Dalälven ska vara skarv och sälfritt... 

• Vis Samverkan med myndigheter och yrkesfisket i Östersjöfisket. Bred samverkan för att få 

upp återkommande fiskar.  

• Tidsramar ej i Strategin utan i målsättningar.  

• Bästa möjliga reproduktion - återvandringen extremt viktigt. Utanför Fvof vattenområden. 

  



Vision,     12 juni, Västra grp 

 

Målarter - är det olyckligt att lyfta fram dem i klartext i visionen.  

Lake, ål,  

Verka för skarv- och sälfri älvmynning. Istället jobba för bästa möjliga förutsättningar genom 

naturlig balans. Skarv flera arter - helhetssyn naturlig balans. Kan komma nya arter.  

Vi tar fram ett gemensamt ramverk, fritt fram att göra lokala förtydligande. 

Tänka efter vad som kan hända på sikt, i Älvkarleby har man sett faran med skarven, ta höjd 

för det. Finns det risk att skarven pressas upp i älven om åtgärd görs i utloppsområdet.  

 

Visionen lyfter inte fram entreprenörskap? Inte huvud syftet med Visionen. 

Landsbygdsutveckling.  

 

Orealistiskt ha med tidsperspektiv i Strategin passar bra i en efterföljande Handlingsplan. 

Varför behöver det ta längre tid än tre år? Otydligt med hänsyftning till regelverket.  

 

Havsvandrande fisk - reproduktion, de för området naturliga arter inkluderas i skrivningen 

med kontrollprogram regler uppföljning.  

 

Utgångspunkten LIV-PROJEKTET rekapitulation förutsättningar, befintliga bestånd, flöden, 

moderna fiskvandringsvägar, fullskaligt försök med utvandrade smolt odlad resp vild smolt.  

 

,-tecken saknas i Visionen på ett ställe.  

 

Regnbåge har fått ökad fertilitet nu. Lågt intresse möjligen visst intresse i vissa sjöar, slutna 

vatten.  

Sik glest. 

Ål sätts ut i Färnebofjärdens Fvof vartannat år, 40' kr,  

Möjlighet att fiska ål sportfiske kan bli aktuell se över. Vi kan ta upp den frågan om det blir 

aktuellt.  

 

Målbeskrivning  

Grp 1 Ekologi  

Lekbottnar positivt en förutsättning för långsiktighet. 

Åtgärder kan i princip lyftas för att göra i parken.  

Verksamhetstillstånd behövs av lst w-län vattenverksamhetsenheten. Klart besked saknas.  

Anna på Nationalparken har tagit upp om det med Naturvårdsverket - status oklar.  

Pengar för åtgärd finns gnm regleringspengar från Avesta.  

Oklart om vilken slags tillstånd.  

 

Absolut nödvändigt att hänvisa till mål om ekologin!  

Stängningar med boskapsstängsel oerhört utsatta av fluktuationer i Bysjön. 

 

Definiera och prioritera restaurering och åtgärder. Tillsammans med berörda Fvof.  

 

Avstå peka ut Älvkarleby enskilt som destination.  

 

Bysjön säljer fiske kort för i storleksordningen 200' kr per år.  

Fiske trycket varierar stort i området, exempelvis i Gysingeforsarna, osäkert om det är rimligt 

att höja kortpriset där.  

 



Ekonomi - behöver spetsas till (den kopplar mer till Visionen). 

Ekologi - samma som ovan.  

 

Mer kvantifierbara mål ja nej vi har gjort det här alt mätvärden.  

Lägga en prioritering.  

Produktion - medverka till att minst en fysisk åtgärd genomförs per år. Väldigt viktigt ha den 

typen av mål då det entusiasmerar på stämmorna.  

Baseras på experter och kunskapsunderlag samarbeta med Fvof och 

länsfiskekonsulenterna.  

Fångststatistik, utvecklas. Ej få köpa nytt kort om ej rapportering föregående år görs. 

Förvaltningsmål sätt antal år som mål.  

 

1) Små åtgärder max 500 m2 utan tillståndsplikt.  

2) Större med tillstånd.  

3) Tredje alt utan tillstånd där allmänna intressen ej skadas.  

Står och vinglar i nuläget. Egentligen avgörs det av Naturvårdsverket som vi på lst w-län 

tycker äger frågan. 

Antingen provfiske eller fångstrapportering men helst både och.  

Rimligt tänka elfiskebåt var fjärde femte år.  

Färnebofjärdens Fvof provfiskar efter plan vart femte år gnm Erik Stål. Kan han bli resurs?  

 

Kolla om intresset för romutsättning hos gruppen. 

 

 

  



Målbeskrivning  17 maj 

 

• Kortsiktiga resp långsiktiga mål. Med olika mål. 

• 0-3 år tre konkreta grejer  

• Vildlekt havsöring vet vi har mycket högre överlevnad i havet än odlad. 

Romutsättning praktiska saker diskuterades rejält som steg ett åtgärder.  

* Träffas om hur går det till med att sköta romutsättning, hjälp med tillstånd, mix av rom. 

* regelverk stäms av löpande, levande dokument.  

* vad gäller Fvof:s stadgar, är de koordinerade.  

* stadgarna är olika uppdaterade. 

* gränser i Fvof är de uppdaterade. 

* lägg till i förvaltning enligt Kalles kommentar. 

* stryk meningen om vattendirektivet. 

* ursprungliga förutsättningar - stryk nu göra bästa av dagens förutsättningar.  

* uppföljning satsa på en bra fiskräknare.  

* laxkanon - testa  

* ål 

 

Se noterna i almanackan. 

 

 

 

Arter   16 maj 

Diskussion om vitfiskar som ökar i betydelse.  

Regnbåge, Älvkarleby 20 per säsong ungefär.  

 

Målsättningar: 

Fvof ref till sina 5 och 4 på arterna.  

Man har poängsatt även för om planerna förverkligas.  

Ål fortsatt fångstmöjlighet önskas - argument för detta formuleras. Lyft de utsättning sin 

finansierats av privata - någon måste sammanställa fakta på ålutsättning. Kollas av Daniel i 

lst:s utsättningsregister. Skickas till resp ordf för kompletteringar. 

 

 

 

 

 

  



Skarv      16 maj 

 

Krister Pettersson uppdrag jobbat med skarvförvaltningsplan 30 år.  

 

Emåns mynning - fritt fram skjuta  

Kolla med länsstyrelsen i Kalmar de är pro hålla efter.  

 

Efterföljare Per Risberg, kan möjligen tycka det är tungt därefter.  

Karljohan lindström när smolt släpps inga problem att skjuta av. 

 

Henry Engström, kollega, pro skarv.  

 

Henrik c Andersson - hälsa att KP är medveten om att vi/nv inte nådde ända fram med 

skarvförvaltningsplanen. 

 

Att picka ägg går också picka två av fyra.  

Locka ner skarven korslagda pinnar, flera skyttar . 

 

 




