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Grupparbete Fiskevårdsåtgärder – Kickoff, Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt 
 
Skriv ner åtgärder och behov på fiskevårdsåtgärder som finns i ert område i rutorna och på baksidan 
om rutan inte räcker. 
 
Samverkan och kommunikation 

1) Hur kan man lokalt samverka mellan fiskevattenägare, länsstyrelsen, kommunen och 

fritidsfiskarna för att utveckla fiskevård och hållbara bestånd? 

1. Dialog/utbildning 

 Workshops – med alla intressenter. 

 Återkommande träffar. 

 Samverka i nätverk som i dag! 

 Olika mötesplatser eller besök på något objekt. 

 Träffar med berörda. 

 Bilda lokala råd där ovannämnda intressenter bör ingå. Rådet ska bestå av personer som 
är intresserade. 

 Återkoppling och fysiska träffar (Erik Degerman). 

 Länsstyrelser behöver samordna informationsinsatser och utbilda för 
samsyn/”likriktning” inom fiskeområdet. 

 Nätverkande – träffar. 

 Samorganiserade projekt för fiskevårdsåtgärder. 

 Möjligheter att träffas och diskutera gemensamma frågor. 

 Representanter för fvo, Länsstyrelser och kommuner träffas regelbundet. 

 Samarbete kommun – fvof. 

 Nära, lätta kontakter mellan fvo, Lst och kommun, angeläget att det fungerar generellt. 
 

2. Organisatoriskt: 

 Bilda ett fiskeråd där alla fiskevattenägarna kan mötas och diskutera och/eller samordna 
t.ex förvaltning av fisket ur ett större perspektiv, fiskevårdsåtgärder mm. 

 Lokala fvof Älvkarleby, MarmaMehedby, SöderforsHedesundafjärdarna, Färnebofjärden 
– närmare samverkan. 

 Ett problem är att husbehovsfiskarna inte är organiserade och svåra att få med i samtal. 

 Forum för samverkan – projektgrupp – snarast. 

 Arbetsgrupp bildas. 

 Samordna sina fiskeregler i hela området nedan Tyttbo.  Regler som bygger adaptiv 
förvaltning, inventering, fångststatistik m.m. 

 Bilda gemensam förvaltningsorganisation för Nedre Dalävens fvo:er och fvf:er nedan Näs 
Bruk. Starta med ett gemensamt styrelsemöte för alla fvo:er och fvf:er i Nedre Dalälven 
nedan Tyttbo-området (X och C län) redan i februari 2017. Länsstyrelserna bjuder in med 
projektet och NeDa.  

 Bilda en arbetsgrupp med fiskeområden och/eller fiskerättsägare. Hur stort område, 
Nedre Dalälven eller vad? 

 Frågor att lösa gemensamt inom föreningarna: Gemensamma regler. Samarbete om 
fiskeförbättrande åtgärder. 

 Samråd med fiskrättsägarna och fiskevårdsområden. 
 

3. Kommunikation: 

 Kommunikation, gemensam plattform. 

 Viktigt med kommunikation – god uppslutning idag. 
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 Hemsida för alla berörda. 

 Bilda samarbetsorganisation för kommunikation. 

 Beskrivning av vad som görs och vad som önskas. Med meddelandefunktion när något 
händer i området, återkoppling. 

 Internet kommunikation: Hemsidor för alla berörda med återkoppling till alla berörda. 
Länsstyrelsen håller i rodret. 

 Hemsidesplattform med alla berörda punkter. 

 Hemsida för alla berörda. 
 

4. Länsstyrelse/kommun: 

 Tierps kommun involveras i Söderfors fiskevårdsförening:s styrelse? 

 Ta med i kommunernas översiktsplaner. 

 Sammanhållande Länsstyrelsen – hålla ihop, info, träffar fysiskt, lika viktigt med..??.. 

 En viktigt turist- och näringsfråga, bör ligga på kommunen. 

 Kommunintresset är lågt. 

 Gemensam bild, ställningstaganden i översiktsplan, (för utsättningar) från kommunalt/ 
länsstyrelse (stödjande) och att fiskerättsägare drar i åtgärder. 

 Ta med kommunerna.  

 Kontakter med Länsstyrelser bra. 

 Vid arbete med Översiktsplan tänka på fiskenäringen, kan finnas i andra frågor också, ha 
tänket med helt enkelt. 

 
5. Faktaunderlag: 

 Fiskeinventering. 

 Skaffa kunskap om fisket och fisketrycket, exempelvis genom att sälja/ge ut nätfiskekort 

(nedan Tyttbo).  

 Fisket i Älvkarleby kan bli mindre attraktivt när fisken kan vandra förbi – fråga?  

 Ej nätfiske.  

 Kräftfisket Näs – Avesta, ordnade former. 
 

6. God uppslutning, Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt 
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2) Miljö- och biotopåtgärder 

För långsiktig och hållbar fiskevård krävs det åtgärder där förutsättningarna för reproduktion och 

levnadsmiljöer stärks. Det kan t.ex. gälla kunskapsunderlag, förbättringsåtgärder för uppväxtmiljöer, 

ståndplatser, vandringshinder, vattenreglering och vattenkvalitét. 

Vilka åtgärder och förbättringsmöjligheter ser ni för ert lokala område?  

1. Åtgärdsförslag i vatten som fvo el motsvarande kan genomföra: 

 Bäckar för reproduktion. 

 Lekplatser. 

 Fiskvägar och uppväxtområden. 

 Åtgärda vandringshinder som fvo mäktar med på egen hand. 

 Iordningställa lekbottnar, ta bort vandringshinder. 

 (Bjurforsbäcken finns i dag.) 

 Lillån i Älvkarleby görs till lekområde för havsöring. 

 Lillån Älvkarleby, ordna lekplats för öringen. 

 Bottenhabitat för lek, uppväxt, jakt, skydd etc. 

 Ståndplatser. 

 Risvasar. 

 Lekbäddar för gös/abborre. 

 Reduceringsfiske i näringsrika och fiskrika områden. 

 Ståndplatser, lekgrus, ved i vatten, beskuggning. 

 Lillån, Älvkarleby. 

 Förbättringar av de små flödena d.v.s uppväxtmiljöer som t.ex. Gangenån, Svartbäcken. 

 Marma-Mehedby fvo: Infört max 2 nät/person/natt. 

 Söderfors fvf: Infört nätfiskekort för att få kontroll på omfattningen av nät-fiske. 

 Restaureringar (och konstgjorda förbättringar) ex vis risvasar, svårt med nationalpark. 

 Nätförbud tidsvis. 

 Sidoflöden. 
 

2. Mer omfattande åtgärder i terräng/vattendrag: 

 Större hinder åtgärdas av myndigheter. 

 Återställning efter flottning. 

 Få bättre koll på havsöringen som minskar i Älvkarleby. 

 Vandringsvägar för fisken. 

 Röjning av vandringshinder. 

 Vandringshinder (rivning). 

 Tyttbo åtgärdas. 

 Restaureringsåtgärder. 

 Högre vattenföring genom Bredforsen/Båtfors. Utrivning av dammtrösklar. 

 Vandringshinder. 

 Mera vatten/högre nivå i dammarna (Bredforsen) öppna spegeldammarna. 

 Restaurering, miljöanpassat flöde/reglering och bygga fiskevägar.  

 Fiskvägar. 

 Vandringsmöjligheter. 

 Fiskvägar. 
 

3. Stärkt gemensam kunskapsplattform: 

 5 st förslag om ”Kunskapsunderlag”.  

 Kunskapsunderlag om uppväxtmiljöer, ståndplatser, vandringshinder, vattenreglering. 
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 Kunskapsunderlag om förbipassage och om det ger resultat för föryngring. 

 Mer kunskapsunderlag.  

 Kunskaper om vad som krävs för att optimera lek och uppväxt. 

 Låta alla fvo:er bli inbjudna till ”fältvandring” vid ett restaurerat område som 
Sevedskvarn. Beskriva vad och hur man restaurerar ett vattenområde.  

 Bjud in harrforskare för åtgärdsplanering. 

 Utbyte mellan fvof. 
 

4. Förslag rörande vattenregimen:  

 Säker/stabil nivåreglering. 

 Korttidsreglering.  

 Vattenreglering - Fortum.  

 Korttidsregleringar är ett problem. 

 Reglering.  

 Fortum – bättre ordning vattenregleringen. 

 Tappning i torrfåran vid Lanforsens kraftverk. 

 Vattenståndet fluktuerar mkt, miniminivå på vattenståndet vore önskvärt.  
 

5. Forskningsbehov: 

 Märkning av havsöring och uppföljning, var tar öringen vägen?  

 Fiskeinventering. 

 Bygga fiskeregler på kunskap och på inventeringar, göra gemensamt provfiske. 

 Genomföra standardiserat nätprovfiske i hela området, även pelagiska (stora öppna 
vattenytor) nät så snart som möjligt. = Stor satsning inom ett större förvaltningsprojekt. 

 

2. Lokalt engagemang: 

 Trigga ungdomars intresse.  

 Involvera ungdomsföreningar. 

 Mer engagerade markägare.  

 Erik Degermans ”Åtgärder i vattendrag” på nätet rekommenderas. 
 

6. Öringen (havet):  

 Öringen – vad händer?  

 Havsöring.  

 Kustmätning av (havs)öring. 
 

7. Vattenskoterfrågan behöver utredas. 
 

8. Predation. 
 

9. Minimiåtgärder vatten (kolla med Maria Vestlund??) 
 

10. Justering av fiskevårdsområde för att kunna göra förbättringsåtgärder. Kommentar: Det 
känns svårt att projektera förbättringsåtgärder i t.ex åar och bäckar som ligger utanför 
fiskevårdsområdet men ändå rinner in i området. 

 
11. Införa åtgärder för att rädda aspen! 

 

12. Redogör för (och prioritera gärna) tänkbara miljöåtgärder i respektive fvo. 
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3) Uthålligt fiske 

Helhetsperspektiv på bestånden i vattnet är viktigt för ett långsiktigt hållbart brukande av vattnen 

och därmed god kvalitet. Exempel på det kan vara att spara fisk i rätt storlek för bäst produktivitet, 

fångstbegränsningar genom max- och minimimått, fönsteruttag, ”no kill” och liknande. 

Finns idéer om ändringar av regelverket för att öka ett uthålligt fiske? 

1. Fiskevårdsplan: 

 Här behöver vi hjälp! 

 3 st Fiskevårdsplan – aktuell och efterleva och utbildning.  

 Fiskevårdsplaner efterlevs och ändras/uppdateras. 

 Fiskevårdsplan – kunskapsunderlag för att göra fiskeregler. 

 Att vi följer fiskevårdsplanen.  

 Ja, genom samverkan och gemensamma åtgärder. 
 

2. Kusten: 

 Nätfiskeförbud efter kusten innanför 3-meterskurvan. 

 Öringen i havet – dess nedgång. 

 Förvaltningen av fisken på kusten. 

 3-meterskurvan, kusten, havsöringen.  

 3-meterskurvan i havet. (Nätfiskeförbud.) 
 

3. Regelverk: 

 Gemensamma regler där fvo gränser ligger i gällande vatten. I övrigt tilläggskort där 
vattnet delas. 

 Maxmått på alla arter. 

 3 st Nätförbud/ej nätfiske. 

 Vadningsförbud under lek (harr). 

 Antal fiskar/kort (fångstbegränsning, bag-limit). 

 Min och maximimått. 

 Viktigt är att få dagens regelverk att fungera.  

 Tillsyn. 

 Kontinuerlig översyn kring regler och vad ändringar innebär/ger för utfall. 

 Samordning av regler: Nätförbud hela året, vissa perioder eller vissa områden. Exempel: 
Nät-fiske förbjudet till 1 km uppströms och 1 km nedströms varje strömsträcka för att 
skona harren samt större abborre och gädda som gärna uppehåller sig i närområdet till 
strömsträckor delar av året. Även: Bara tillåta nätfiske under t.ex 20 juni – 20 september. 
Införa både maxmått på alla arter, hård bag-limit och fönsteruttag. Regler som ska bygga 
på kunskap och forskning. 

 Gösförbud 4 år. (Avesta norra.) 

 Se över: Maxmått, Minimimått, Nätförbud, Freda kan….??.. 

 Eventuellt fler fredningsperioder. 

 Förbättrad tillsyn, viktigt! 

 Freda harren. 
 

4. Kräftfisket måste intensifieras. 
 

5. Träda vatten – billigt sätt öka beståndet, genom zonering. 
 

6. Att fisken ska förbi Älvkarleby. 
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4) Annan fråga som gruppen anser är viktig att ta upp 

1. Förvaltning: 

 Vilken och var ska avelsfisken tas vid en eventuell förbipassering av kraftverken, 
Älvkarleby, Tyttbo, Båtfors?  

 Vem äger fisken vid uppvandring? 

 Vad händer när fisken släpps upp med kompensationsutsättningarna? 

 Införa totalt förbud mot laxfiske där fisk dödas tills det finns ett uthålligt bestånd av vild 
lax. Däremot bör man få fortsätta ta upp fenklippt lax upp till Älvkarleby dammar = 
Älvkarleby sportfiske tills kompensationsodlad lax inte längre återkommer från 
utsättningarna. 

 Förvaltningskontroll. 

 Samordna alla fiskeregler genom att ta ett möte mellan alla styrelser nedström Näs bruk i 
februari 2017. Sedan kan alla styrelser ta upp överenskomna förslag på årsmötena 2017 
under våren. 

 Problem/möjligheter om fisk flyttas alt kan vandra förbi Älvkarleby. 

 Gemensam plattform, exempelvis en praktisk ”manual” för mindre åtgärder. 
 

2. Kunskapspåfyllning: 

 Mer utbildning i konkreta förbättringsåtgärder. 

 Predation av skarv – åtgärder (och behov). 

 Mer kunskap behövs i styrelser inom fvof exempelvis möten med SLU och Sportfiskarna. 

 Mer utbildning i konkreta förbättringsåtgärder. 

 Behövs en ”ledstång” vägledning för vad fvo ska arbeta med. 

 Utbildning i konkreta åtgärder. 
 

3. Havsöringen: 

 Havsöringens överlevnad.  

 Öringen – vad händer med den?  

 Följa upp havsöringen. 
 

4. Engagemang och förankring: 

 Föryngring och engagemang.  

 Engagemang av allmänheten… föreningar etc. 

 Fisketillsyn är idag undermålig och svår att hantera i respektive fvo. Kan en lösning vara 
att ha en större organisation mer samordnad av Länsstyrelserna? Detta blir viktigast med 
ökat fisketryck.  

 Lyhörda för efterfrågan (t.ex paketering, båtuthyrning, matpaket mm). 
 

 
5. Släpp kräftfisket fritt mot dagkort, 100 kr/24 tim = 10 burar 

 
6. Mycket diskussion om fisket i Älvkarleby. 

 
7. Nya fiskevårdsområden? 

 
8. Älvregleringen. 

 

9. Gemensam karta över fvo:erna (not HTh: Lösning som Jordbruksverkets projekt gnm Adam 
arbetar med.) 

 


