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Nedre Dalälven 2018-09-12 

 

Baserat på nätverksarbete i Östra respektive Västra gruppen och arbetsmöte hos Länsstyrelsen i 

Uppsala, 2018-09-10, med Daniel Brelin/Länsfiskekonsulent C-län, Kalle 

Gullberg/Länsfiskekonsulent X-län, Henrik Thomke/Projektledare NeDa.  

 

Bakgrund 

Företrädare för fiskevårdsområdesföreningar, mark- och vattenägare, turistföretag samt lokala 

myndigheter samlades på initiativ av Nedre Dalälvens intresseförening vintern 2016 till ett stormöte 

om hur vi ska gå vidare med fiskevårdsfrågor. 

Utifrån det mötet startades projektet ”Fiskevård i Nedre Dalälven 2016-2018”, finansierat av 

Fiskefonden inom Leader.  

Projektet har arbetat med att informera områdets nätverk om de två stora projekt som berört Nedre 

Dalälven, ”LIV – Laxfiskar i vattnen” och ”Hållbar vattenkraft i Dalälven” samt om bra 

fiskevårdsåtgärder. 

Under projektet framkom ett starkt behov av ökad samverkan i olika fiskerelaterade frågor vilket 

ledde fram till uppföljningsprojektet ”Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven 2018-

2020” som ska vidareutveckla nätverksarbetet rörande bl.a. fiskeförvaltning, fisketillsyn, prissättning 

och marknadsföring. Ett huvudsyfte är att ta fram en gemensam fiskeförvaltningsplan för 

fiskerättsägare i Nedre Dalälven. 

Projektägare är Nedre Dalälvens intresseförening i nära samarbete med berörda 

länsfiskekonsulenter. 

 

Vision 

Att 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 medverkar till åtgärder så att havsvandrande arter kan nå till Gysinge och vidare till området 

nedströms Näs Bruk samt arbetar 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 andra vattenägare prioriterade arter är lax, havsöring, gös, abborre, 

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

Betydelsen av fiske på karpfiskarter och specimenfiske varierar men ökar hos flera 

fiskevårdsområden. 
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Mål - Lokala 

1. Inom två år upprättat en årlig fiskeplan/åtgärdslista för området.  

Exempel på aktiviteter; risvasar, inventeringar och åtgärdande av vägtrummor eller diken, 

provfiske och stenutläggning för uppväxtmiljöer, utläggning av lekgrus.  

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

Delta i samarbetsprojekt med myndigheter, kommuner och kraftbolag eller egna fysiska 

åtgärder enligt upprättad fiskeplan/åtgärdslista. 

3. Förenklad fisketillsynsplan med gemensamma riktlinjer upprättad inom två år.  

Exempel på innehåll; nätverk, erfarenhetsutbyte, utbildning, gränsöverskridande tillsyn, 

möjlighet köpa tillsynstimmar inom nätverket.  

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

ekonomiskt och socialt.  

Exempelvis; fiskekortförsäljningen utvecklas, evenemang (klassdraget, fisketävlingar etc.) 

samarbete med entreprenörer. Medverka i Biosfärområdets arbete för social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. 

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

Exempelvis; isättningsramper, iFiske, bryggor, handikapptillgänglighet, olika samarbeten. 

6. Inom två år översyn och revidering av stadgar.  

Undvik att ange operativa åtgärder som t.ex. fiskeregler i stadgar. Se exempel normalstadgar 

från fiskevattenägarförbundet, länsfiskekonsulenten i U-län arbetar också ett på underlag.  

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

vara överutnyttjade.  

Relaterar till pkt 6 om uppdatering av stadgar. 

8.  Varje Fvof har tagit en strategi för fiskekortförsäljningen inom två år. 

Exempelvis anpassad prissättning eller volymbaserad ökning.  

 

 

Mål - Övergripande 

9. Förvaltningen av älvens bestånd ska vara adaptiv och ekosystembaserad.  

Förvaltningen ska anpassas utifrån förutsättningarna och ta hänsyn till hela ekosystemet.  

10. Kunskapsunderlaget om ekosystemet i Nedre Dalälven ska kontinuerligt utvecklas och för att 

möjliggöra en god förvaltning av fiskbestånden.  

Bidra till ett bättre underlag, exempelvis medverka eller genomföra provfisken/elfiske, 

exempelvis vart 5:e år, samt förbättrad årlig fångststatistik. 
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11. 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 information på www.nedredalalven.se  och Fiskevård. 

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

Dalälven ska uppnå minst god bevarandestatus.  

Exempelvis; harr, asp och stensimpa. 

13. Inga nya främmande arter ska etableras i Nedre Dalälven.  

Gäller såväl fisk som andra arter.  

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

från skador orsakade av säl.  

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

Europeiska Havs- och Fiskerifonden och statliga medel.  

Fiskevårdsområden deltar i samarbetsprojekt med varandra, kommuner och myndigheter för 

att medverka till att bli utpekat insatsområde för EU-stöd. Fiskevårdsområdena ska även fortsatt 

söka medel för fiskevård.  

16. Medverka till uppföljning av miljögifter i fisk inom två år.  

Länsstyrelserna ska prioritera detta i sin miljöövervakning. 

 

 

 

 

Diverse, noter: 

 

….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”. 

http://www.nedredalalven.se/

