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Möte med fiskevårdsområdesföreningar, båtföreningar 
och naturvårdsföreningar i kommunen 

 Utvecklingsberedningen 

Plats Köla Hembygdsgård 

Datum 2013-10-28 Kl.19.00-21.30 

Deltagare Utvecklingsberedningen 
John Badh, ordförande 
Mia Nerander 
Birgitta Eklund 
Jannica Bergström 
Mattias Mellgren 
Jessica Nilsson, beredningsledare 

Övriga deltagare 
Mats Rydström, miljöchef 
Leif Olsson, Lersjöarna fvof 
Malte Olsson, Lersjöarna fvof 
Peter Lundaby, Lersjöarna fvof 
Jan-Åke Malmstedt, Hugn fvof 
Daniel Nilsson, Vrångsälven fvof 
Åke Axelsson, Naturskyddsföreningen 
Joakim Levin, Ränkens båtklubb 
Tomas Gustavsson, Ränkens fvof 
Jan Hultman, Skillingmark fvof 
Kurt Emtman, Skillingmark fvof 
Stefan Högberg, Stora & Lilla Hög fvof 
Bernt Karlsson, Nysocken fvof 
Lennart Torell, Bysjön fvof 
Svante Åmberg, Bysjön fvof 
 
fvof= fiskevårdsområdesförening 

 

1 Genomgång av Utvecklingsberedningens uppdrag 

Kommunfullmäktige anser att området kultur och fritid är jätteviktigt för 

kommuninvånarna, både unga och gamla och har därför gett följande 

uppdrag till Utvecklingsberedningen: 

 

1. Hur kan Eda kommuns föreningsliv samverka för att få spets och bredd 

på utbudet 

inom kultur och fritid? 

2. Delrapport lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

3. Uppdraget ska slutredovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i 

mars 2014. 
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2 Diskussion 

Vattenreglering i Hugn är mycket negativt. En ny lagstiftning är eventuellt 

påväg, men det tar tid. Vattnet är mycket lågt på många ställen och det  är 

bl.a. stora problem för yngel och sjöfågel. 

Vattnet i Hugn är bra, bra pH och det finns många olika sorters fisk. 

Det finns oro att askhanteringen på Lunden påverkar vattenkvalitén i Hugn. 

I några fall har samarbete skett mellan Hugns fvof och Ränkens fvof 

exempelvis när det gäller beslut om enhetliga priser på fiskekort. 

 

Nysocken fvof har planterat gösyngel och har goda erfarenheter av detta. 

 

Alla föreningar upplever problem med att rekrytera nya 

styrelsemedlemmar och det gäller framförallt yngre medlemmar. Tom 16 

år är det gratis att  fiska i alla föreningar. Några föreningar erbjuder 

familjekort. I framtiden kan problemen med att rekrytera nya 

styrelsemedlemmar bidra till att man tvingas till sammanslagningar mellan 

flera. I så fall uppkommer bekymmer med att nästan alla idag har olika 

stadgar i sina styrelser. 

 

Alla närvarande är positiva till ett gemensamt fiskekort för kommunen. 

Detta finns inte idag, men är efterfrågat av både medborgare och turister. Ett 

gemensamt fiskekort för hela kommunen kommer att bidra till 

merförsäljning för alla föreningar, men alla poängterar att alla fortfarande 

ska kunna sälja egna som förut. 

Förutsättningarna för ett gemensamt fiskekort med bl.a. frågor om 

administration och kostnads och intäktsberäkningar kan diskuteras vidare i 

varje förening och kommer bl.a. att tas upp på mötet 5/12 (se punkt 3). 

Exempel på var gemensamma kort kan säljas är Turistbyrån, Bug Sport, 

Thon hotell, Köpcentret, Handelsparken, biblioteken och 

medborgarkontoret. 

 

Många känner inte till alla sjöar, vilket vatten som finns, vilken sorts fisk 

man kan fiska och var man kan köpa fiskekorten. Bättre information behövs 

därför för både medborgare och besökare. Turistbyrån kan hjälpa till med att 

ta emot information från varje förening om var man kan köpa kort, 

kontaktpersoner och övrig information. 

För att bli ännu bättre på information om sjöar, vatten och fiskesorter mm 

önskas: 

Karta: En stor karta placerad på Morokulien med alla sjöar märkta med 

vilka fiskar som finns mm. 

Guidning: Arrangera guidedagar, fiskecamp mm för att sprida kunskap. 

Hemsida: En gemensam hemsida för alla fvof i kommunen med 

information. 

SMS tjänst: Utveckla sms-tjänst för att göra det enklare att köpa fiskekort 
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när som helst på dygnet. (Har provats lite, men inte fungerat bra.) 

Mobil App: Utveckla mobila appar, för att göra det enklare att köpa 

fiskekort när som helst på dygnet. 

Att tänka på vid mobila tjänster: Finns det täckning? och nätet på andra 

sidan gränsen. 

Det finns ingen som idagsläget kan sköta administrationen för att kunna 

genomföra ovanstående önskemål, men det skulle eventuellt kunna startas 

upp i projektform. 

 

En paraplyorganisation för naturintressen i kommun behövs. 

 

Alla fvof kan bli bättre på fiskevården! 

 

Bysjöns fvof är nöjda med turismen inom sitt område även om det har både 

sina för och nackdelar. Tyvärr finns inga kräftor kvar. Det är bekymmer med 

vattenscoterkörning. Vilka regler gäller kring detta? 

 

Nysocken fvof berättar om deras fisketävling ”Största fisken” som handlar 

om att lyckas fiska upp största gös, abborre och gädda och där man kan 

vinna fina priser. De andra föreningarna har liknande tävlingar. Skulle man 

kunna utmana varandras fvof i en tävling? 

 

Samtliga närvarande föreningar anser att det är svårt att bedriva tillsyn över 

olovligt fiske mm. 

 

Foto: Mattias Mellgren 

3 Övriga frågor 

Kanotleder. 

Problem med nedskräpning bl.a. efter Sockervägen. 

Bysjöns fvof efterlyser gränsdragning för fågelskyddsområdet i norra 

Bysjön. Efter kontroll med Länsstyrelsen visar det sig att inget 
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fågelskyddsområde finns bildat. 

 

5/12 kl.18.30 hålls ett möte med Hushållningssällskapet och Eda kommuns 

miljösektion på Fritidsgården i Koppom. Där kommer bl.a. det genomförda 

projektet Fiskelyftet att redovisas. Vidare kommer förslag till ett nytt projekt 

angående fvof att presenteras. 

 

Underskrift av Utvecklingsberedningen 

Jessica Nilsson 

Beredningsledare 

John Badh 

Ordförande 

 


