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FvF:s nyhetsbrev 2021:2
−

Vi ger vattnet mervärde

2020-03-11

Fiskevattenägarnas Riksförbund

Nytt från styrelsen

Välkommen till Fiskevårdsförbundets 7:e nyhetsbrev!
Delge gärna FvF:s nyhetsbrev till fler i er förening eller uppmana era medlemmar att registrera sig
på FvF:s hemsida https://fiskevardsforbundet.se/ för ett eget exemplar. Kom ihåg att uppdatera
era föreningsuppgifter. Ni hittar medlemsblanketten här.
Styrelsen planer på digitalisering fortgår. Vi arbetar för att få till stånd en plattform som kan tjäna
som forum för föreläsningar, fiskestämmor och andra sammankomster. Nästa styrelsemöte går
av stapeln i mitten av mars, mer om detta möte i nästa Nyhetsbrev. /Ulf Ljusteräng

Brott mot fiskelagen m.m.
Den mycket uppmärksammade friade domen om misstänkt tjuvfiske i Långsjö, Hofors, har nu
avgjorts i Hovrätten. I korthet handlar ärendet om att två kamrater nyttjade deras kamraters
fiskekort och fortsatte att fiska när deras kamrater lade sig i bilen för att vila.
Tingsrätten menade att fiske med otillräckliga fiskekort inte bedömdes straffbart då rätten tolkat
att det på konstitutionell grund inte klart och tydligt framgår av lagstiftning vad som är otillåtet.
Hovrätten gör en annan bedömning och de åtalade döms för tjuvfiske på grund av ”oaktsamhet”.

Nedre Hovrätten B 608-20 Dom 2021-03-08

Skarvens predation på Havsöring och lax. Hur stort är problemet och vad kan vi göra åt det?
Webinarium tisdag 23 mars 13.00 (ca 2 h). Obs! ingen föranmälan krävs.
Sportfiskarna inbjuder till ett (mindre) kärt diskussionsämne – skarven.
Aktörer inom fisket i Gävleborgs län har i projektet ”Hållbart fiske i samverkan” samlas bakom en
gemensam vision om starka fiskbestånd och ett hållbart kustfiske. Ett fiske där fiskresursen nyttjas
av ett småskaligt yrkesfiske, sportfiske och fisketurism. Med denna inbjudan vill projektet föra en
dialog och lyfta frågan hur man på sikt kan uppnå en mer aktiv förvaltning av skarvbestånden. Vad
händer med den kompensationsodlade fisken? Hur mycket av smolten kommer inte längre än till
närmsta skarvkoloni? Hur påverkar skarven naturbestånden av lax och havsöring?

Dagordning och inbjudan om Skarvens predation 2021.

℅ Fiskevårdsförbundet (FvF)
Bondarv Hamregatan 8
827 52 Järvsö

070-542 67 75 (info)
070-628 23 53 (kansli)
070-212 72 28 (faktura)

info@fiskevardsforbundet.se
kansli@fiskevardsforbundet.se
faktura@fiskevardsforbundet.se

fiskevardsforbundet.se
Org.nr 802473-3142
Bankgiro 5817-1174

2 (3)

Förslag till miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten som påverkas av vattenkraften
Vattenmyndigheterna (VM) kör på hårt nu. Med parallella samrådsmöten är det inte helt enkelt
att orientera sig bland samråden. Pågående/avslutade samråd om vattenförvaltning, tema om
jord- och skogsbruk (se förra Nyhetsbrevet) och nu ett samråd som är inriktad på vatten som är
påverkade av vattenkraften och som kommer att miljöprövas 2022 – 2024.
Den 1 mars 2021 – 30 april 2021 genomför de fem VM samråd för de vattenförekomster som
rinner i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska miljöprövas 2022–2024. Det
gäller både kraftigt modifierade vattenförekomster och naturliga vattenförekomster. Information
om samrådet: www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraft.
Anmälan nedan gäller digitalt samrådsmöte för Bottenvikens och Bottenhavets distrikt.
VM kommer att beskriva arbetsmetodik för framtagning av MKN för vattenkraftspåverkade vatten
(2022-24) och kopplingen till NAP-processen. Vidare kommer VM att presentera resultatet av
normöversynen i Bottenhavets och Bottenvikens distrikt. När: onsdag 31 mars kl 09:00–12:00.
Anmälan gör du på följande länk: Anmälan till digitalt samrådsmöte. Senast fredag den 26 mars.
När din anmälan är registrerad får du ett bekräftelsemejl. Två dagar innan mötet kommer ett mejl
med länk som du använder för att koppla upp dig till mötet.
Om antalet anmälda till mötet överskrider 200 personer så förbehåller sig VM rätten att begränsa
deltagarantalet till två personer från respektive organisation.
Undertecknad deltag på temamötet om jord- och skogsbruk och det fungerade alldeles utmärkt.
Bättre än In Real Life! ett ypperligt tillfälle att ställa frågor (skrivs i chatten). Om VM inte hinner
svara under samrådet kommer svar på obesvarade frågor att senare skickas ut till deltagarna.
Följande handlingar igår i samrådet
1. Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft,
2. vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt nationell plan för moderna
miljövillkor under perioden 2022-2024
3. Metoder (bilaga A)
4. Övergripande statistik (bilaga B)
Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenvikens vattendistrikt (bilaga C)
Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenhavets vattendistrikt (bilaga D)
Vatten som påverkas av vattenkraft i Norra Östersjöns vattendistrikt (bilaga E)
Vatten som påverkas av vattenkraft i Södra Östersjöns vattendistrikt (bilaga F)
Vatten som påverkas av vattenkraft i Västerhavets vattendistrikt (bilaga G)
Samrådsdokumenten (1 – 4) är gemensamt för de fem vattenmyndigheter medan bilagorna C – G
skiljer sig åt mellan distrikten.

3 (3)

Ett hemsidekonceptet för fvof (och andra) i samarbete mellan FvF och Anders Olofsson Media
En hemsida designad efter fvof önskemål och förutsättningar, där ledorden lättanvänd och
robusthet varit vägledande. Grundkoncept och layout enligt FvF:s hemsida, med nyhetsflöde,
lösenordskyddad inloggning, karta över fvof fiskevårdsområde (på G), direktlänkar till FvF:s
hemsida mm. I konceptet ingår också länk till digital fiskekortsförsäljning (iFiske eller Fiskekort.se),
utbildning om hur hemsidan ska underhållas (på avtalad plats) samt ett år serviceunderhåll och
support.
Kontakta Anders och glöm inte uppge att du är medlem.
Anders Olofsson
070-3141489
anders@anderso.se

