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Välkommen till Fiskevårdsförbundets första nyhetsbrev! 
Som trogen medlem väcker kanske namnet en del frågor, vad hände med Fiskevattenägarna Da-
larna – Gävleborg? Svaret är att föreningen är densamma men namnet är nytt. Stämman beslu-
tade 2019 att bli en (formell) riksorganisation och därmed var namnbytet nödvändigt. Namnet 
som vann stämmans gillande var: Fiskevattenägarnas Riksförbund, med arbetsnamnet ”Fiske-
vårdsförbundet”, förkortat FvF. 
 
Arbetsnamnet ”Fiskevårdsförbundet” är ett kommunicerbart och talande namn om vår verksam-
het och modernamnet ”Fiskevattenägarnas Riksförbund” ger oss en bättre plattform som re-
missyttrande organ och bättre pondus när det kommer till att söka statliga medel från bland annat 
Havs- och vattenmyndigheten. Beslutet om att bredda föreningen till en riksorganisation var bland 
annat en konsekvens av att anslutna fiskevårdsområdesföreningar (fvof) geografiskt redan fanns 
utanför länsgränserna. 

 
Många nyheter! 
Innevarande verksamhetsår har inte bjudit på några utåtriktade aktiviteter utan har varit ett år för 
styrelsen att konsolidera verksamheten, bygga en ny plattform och sikta mot framtida utmaningar. 
Mer konkret har styrelsen administrerat de förändringar som följde av namnbytet, byggt en ny 
hemsida med nytt och uppdaterat material, tagit fram nya medlemsförmåner, reviderat förbun-
dets försäkringar, formaliserat våra två fonder samt arbetat fram en medlemsstrategi om hur för-
bundet ska ordna årliga mötesforum kring frågor som medlemmarna önskar belysa. Ett resultat 
av detta läser du nu – FvF nyhetsbrev. 

 
- nyhetsbrev 

Styrelsen avser att distribuera ett nyhetsbrevet minst 2 ggr/år. Viktigt! Registrera din prenu-
meration på hemsidan, då nyhetsbrevet i fortsättningen kommer att skickas ut digitalt. Alla 
medlemmar är välkomna att bidra med notiser om stort och smått om vad som händer i din 
förening eller något annat du snappat upp och vill delge. Foton och eventuella länkar är väl-
komna tillägg. De första nyhetsbreven kommer att sammanställas av Anders Olofsson, vår kon-
struktör av hemsida. Du mejlar notiser till: andersolofssonswe@gmail.com, skriv ”Nyhetsbrev” 
i ämnesrutan. 

 
- hemsidan 

Den nya hemsidan är värd att omnämna. Men först … den är inte klar, ja färdig blir en hemsida 
aldrig men här menar vi att några rubriker ännu inte har fyllts med text, Blogg-fliken är under 
uppbyggnad (nu fylld med ”överblivet” material), några medlemsförmåner har inte preciserats 
och det gamla namnet kommer ännu en tid att dyka upp på blanketter mm. 
 
Fvof har ett bra ”bibliotek” att tillgå under rubriken: ”Rapporter & Artiklar”. Har ni tips på 
andra länkbara rapporter är vi tacksamma om dessa förmedlas till FvF för vidare spridning. 
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”Förbundets fonder” bör intressera flera fvof och under rubriken om ”Fisketillsyn” finns en 
pedagogisk sammanfattning av tillsyn och kontrollavgift. 

 

 

Ett bidrag som öppnar de mesta dörrarna för fiske- och bio-
topvård – LOVA – är nu möjlig att söka. Men var snabb, sista 
ansökningsdag är 9:e mars 2020. Ansökningar som inkommer 
efter detta datum hanteras i mån av tid. 

Från och med 2018 gäller en ny LOVA-förordning som innebär att bidraget kan användas till fler 
typer av åtgärder. Övergödningsinsatser är fortsatt högst prioriterat men bidrag för olika restau-
reringsåtgärder finns också på priolistan. Här handlar det om åtgärder som enligt vattenförvalt-
ningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status (GES) eller god miljöstatus enligt havs-
miljöförordningen. Har föreningen ett vatten som definieras som ”vattenförekomst” vars miljö-
kvalitetsnorm inte är GES finns alltså möjlighet till bidrag för att åtgärda detta. 
 
På hemsidans ”Bidragsbank” finns länkar till ett antal länsstyrelser som administrerar LOVA. Suktar 
ni efter ytterligare bidrag – dröj er kvar på sidan! Här finns ”alla” Sveriges fonder sammanställda 
med koppling till natur och miljö (+ några till). 

 
Hanteringsområde för signalkräfta 
Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har fastställt ett hanteringsområdet för signalkräfta. Avser 
man att fiska signalkräftor utanför detta området måste vederbörande ansöka om tillstånd. Denna 
länk: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/djur/fiske.html, berättar om syftet, visar hanterings-
området, ansökningsblankett och HaV:s föreskrift som reglerar kräftfisket. 
 
Sista dag för ansökan är den 6 mars 2020, med andra ord brinner det i knutarna för de som har 
planer på kräftfiske utanför hanteringsorådet. 

 

 

Missa inte tillfället att ta del av föredrag och diskussioner om hållbart fiske. 
Under 2019 etablerades en konferens om fisk- och fiskeutvecklingsfrågor. 
Den 31 mars – 1 april 2020 arrangeras ett nytt forum på Näringslivets Hus i Stock-
holm. Konferensen där hela fiskenäringen och alla nyckelaktörerna samlas. 
Temat denna gång är Hållbart fiske – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 
 
Fiskeforum2020 arrangeras av Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Sveaskog, 
Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket i samverkan med Fiske-
vattenägarna och Sveriges Fiskares Producentorganisation. 

 
Har din fvof registrerat specifika uppgifter i Fiskekartan.se? 
Förra året lanserade länsstyrelserna en sökbar karta över alla landets 2 000 fiskevårdsområdes-
förening – Fiskekartan.se. Här finns kartor och information om alla Sveriges fiskevårdsområden. 
Men specifika uppgifter om fisk och fiske i respektive fiskevårdsområde behöver kompletteras av 
föreningarna. För att kunna göra detta bör fvof utse en administratör (eller flera). Vald administ-
ratör skickar sedan ett mej till: fiskekartan@lansstyrelsen.se, och uppger att hen är administratör 
(namn + telefonnummer) samt vilket fvof som hen representerar. Länsstyrelsen återkopplar och 
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aktiverar sedan administratörens Bank-ID – som är inloggningssättet på Fiskekartan.se. Efter akti-
veringen av Bank-ID är går det att logga in och fylla i vad Fiskekartan.se efterfrågas. 
 
För egen del har jag upptäckt att Chrome webbläsare inte fungerar optimalt för Fiskekartan.se, 
istället får det bli Firefox när kartan ska studeras. Fast det kanske beror min datorn … 
 

 
 

Engagera dig i styrelsen!? 
Valberedning kommer under mars månad att påbörja arbetet med att få till en ny styrelse. De nya 
stadgarna (11 §) säger att styrelsen minst ska bestå av sex personer och två suppleanter. Något 
övre tak finns inte. Ändringen har till syfte att bland annat bredda styrelsens kompetens och för-
säkra att styrelsemötena alltid är beslutförda. Ibland är ledamöter förhindrade att delta på grund 
av sjukdom eller personliga skäl, två faktorer som en ideell förening måste gardera sig för. 
 
Tveka inte att kontakta valberedningen om du eller någon du känner skulle vara beredda att kan-
didera till en post i styrelsen. Kontaktperson för valberedningen är: 
Jan Sundqvist (sammank.) Tel. 070-586 31 12 E-post. val@fiskevardsforbundet.se 

 
Förbundsstämma 2020 
Jo det blir en stämma även i år, om någon grunnat över varför kallelsen inte skickats ut. Enligt de 
nya stadgarna (§ 7) ska förbundsstämman hållas … ”senast den sista maj på plats och tid som 
styrelsen bestämmer.” Det finns alltså en möjlighet att flytta fram tidpunkten för stämman jämfört 
med tidigare stadgar. Syftet med detta var bland annat att kombinera stämman med studiebesök 
på platser som kan vara intressanta utifrån fiske- och biotopvård samt minska risken för väderbak-
slag (läs snö) som gör resandet otryggt. En stämma på vårkanten känns i det avseende mer lämplig 
än nyckfulla senvinter- och tidiga vårmånader. 

 
Näringspolitiska framgångar 1 
Förbundet har under flera år arbetat för att provfiske inte ska betraktas som djurförsök och nu har 
vi nått framgång i frågan. Jordbruksverket presenterade under hösten en utredning som de läm-
nade över till regeringen där man gör en omtolkning av rådande lagstiftning och nu går på samma 
linje som förbundet, dvs de anser inte längre att provfiske ska definieras som djurförsök. 
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Näringspolitiska framgångar 2 
Förbundet har flera gånger uppmanat regeringen att lätta på bestämmelserna för skyddsjakt på 
skarv. Nu föreslår Naturvårdsverket att skarven ska införas i bilaga 4 i Jaktförordningen. Detta 
skulle möjliggöra skyddsjakt på enskilt initiativ på fasta och rörliga fiskeredskap (men inte på hand-
redskap) samt vid fiskodlingar. Därtill ska skyddsjakt få bedrivas på utsättningsplatser av fisk sju 
dygn innan och efter utsättning samt inom 300 meter från sådana områden. 
Förslaget gäller under förutsättning att skrivelsen från Naturvårdsverket får regeringens gillande. 

 


