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Nya möjligheter för fiskeutveckling! 

Under 2015 ska vi ta fram en plan för hur Arjeplogs kommun, tillsammans med 

fiskevårdsföreningar, vattenrättsägare med flera, ska arbeta med fiskeutveckling. Det kommer 

framöver att finnas stora möjligheter för bidrag för bra åtgärder i våra vatten, till exempel för 

fiskevård, provfisken och tillgänglighet.  

Vi har gott stöd i arbetet. Arjeplogs och Sorsele kommuner anlitar Ekom AB för att arbeta 

offensivt med fiskevård och fiskeutveckling. En av deras resurspersoner Magnus Bidner, från 

Sorsele, har erfarenhet av hur man mer aktivt kan använda de fiskeavgifter som avsatts för 

fiskeskador t.ex. inom Skellefteälvens avrinningsområde. Arjeplogs kommun är medlem  i 

Piteälvens ekonomiska förening som med Jan Isaksson, Älvsbyn, främst stöttar fiskevård och 

fisketurism i Piteälvens vattensystem. För åtgärder i Laisälven och andra vatten i Laisdalen 

kommer nya stödmöjligheter genom ”Leader Vindelälven”. Vatten- och fiskeråden är också 

viktiga samarbetspartners. 

Nu behöver vi er hjälp så vi planerar för rätt åtgärder! Vi är tacksamma om ni kommer in 

med önskemål på olika åtgärder ni har gått och funderat på att utföra inom era områden. Det kan 

vara t.ex. fiskevård, biologiska undersökningar eller åtgärder med bäring mot fritidsfiske, 

fisketurism och tillgänglighet. Några absoluta garantier för finansiering av projekten finns 

förstås inte, men kom in med alla idéer så undersöker vi saken vidare. 

Vi behöver synpunkter och åtgärdsförslag från er som finns ute vid vattnen. Vad tycker ni 

behöver göras? Hur skulle ni vilja se att fisket utvecklade sig de närmaste åren? Kanske finns 

det möjligheter till samarbete/samordning för att få ökad lönsamhet eller bara förenkla arbetet? 

Vad ser ni för problem som behöver åtgärdas. Vilka möjligheter kan vi utveckla? 

Som bilaga följer en liten sammanställning som förhoppningsvis kan fungera som stöd när ni 

skall komma in med uppslag på åtgärder.  

Hur går då detta till? 

Använd gärna bifogad mall för att komma in med åtgärdsförslagen. Givetvis går det bra att 

maila den till oss också. Senast 2015-09-30 vill vi ha era synpunkter för att kunna behandla 

dem i planen inför kommande år 

Vill ni diskutera åtgärder eller annat som gäller fiske och fiskevård är ni naturligtvis välkomna 

att höra av er i första hand till Magnus på telefon, per mail eller boka träff. Han kan t ex delta på 

årsmöten eller andra föreningsmöten. Förslag och funderingar kan förstås också lämnas till 

Janne, Piteälvens ek. för. eller till Ingela, på utvecklingsenheten, Bagarstugan/Tingsbacka. 

Under hösten hoppas vi kunna ordna särskilda träffar där vi kan diskutera de förslag som 

kommit in. 

Sommarhälsningar/ 

 Utvecklingsenheten, Arjeplogs kommun 

Magnus Bidner  072-5282801         Jan Isaksson 070-3026157             Ingela E Forsberg 070-6978349 

magnus.bidner@ekom.se                      info@pitealv.se                           ingela.edholmforsberg@arjeplog.se 
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     Mall för åtgärdsförslag 
 

 
Organisation/ företag: 
 
 
 
 
 
Bakgrund/syfte:  
 
 
 
 
 
 
Åtgärdsbeskrivning:  
 
 
 
 
 
 
 
Förslag på utförare: 
 
 
 
 
Kontaktperson (telefonnr.):  
 
 
Övrigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mailas till magnus.bidner@ekom.se eller lämnas in på Bagarstugan/Tingsbacka eller 

postas till Arjeplogs kommun Utvecklingsenheten 938 81 Arjeplog. 
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Exempel på fiskeutvecklingsåtgärder – finns förstås mycket mer… 

 

 

Fiskevård 

 Flottledsrestaureringar/andra biotopförbättrande åtgärder- trumbyten, trösklar 

lekbottnar mm. 

 Fisk och vattenundersökningar- Fiskprovtagning, bottenfaunaundersökningar m.m.  

 Inventeringar – Provfisken, elfisken m.m. 

 Utbildning- Fiskbiologi, fisketillsyn m.m. 

 Regelsättningar   

 Fisketrycksundersökningar 

 Organisationsfrågor- FVO, statens vatten 

 Utsättningar m.m. 

 Rådighetsfrågor- Kontroll över fiskevatten/produkten. 

 

Fritidsfiske och fisketurism 

 Produktframtagning, paket, tävlingar, läger, kurser osv 

 Utbildning 

 Fångststatistik 

 Tillgänglighet, bryggor, ramper, parkering, dass osv 

 Marknadsföring 

 Åtgärder riktade mot olika målgrupper som barn och ungdomar, 

funktionsnedsatta osv 
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