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enskilda fiskevatten. Vår värdegrund är att ägandet är den bästa förutsättningen för att den begränsade 

resursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt men där ägandet också innebär ett tydligt ansvar. Vi arbetar för en 
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Sammanfattning 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund vill understödja arbetet med att få till stånd en förbättrad 

lokal laxförvaltning. I denna rapport presenteras en skräddarsydd arbetsplan som vägledning 

för hur man konkret kan gå till väga för att starta upp processen med att bilda 

fiskevårdsområden i de respektive laxåar på västkusten där lokal förvaltningsform saknas. 

  

Arbetsplanen är ämnad att vara en plattform för att i nästa fas genomföra väl planerade och 

underbyggda informations- och inspirationsmöten om fiskevårdsområdesbildande i de aktuella 

laxvattendragen. I förlängningen är sedan förhoppningen att fiskevårdsområdesföreningar 

bildas i dessa vattendrag och i nästa steg att det kan samordnas en åspecifik förvaltning i 

respektive laxvattendrag.  

 

En förutsättning för att komma i gång med processen att bilda fiskevårdsområden är att Havs- 

och vattenmyndigheten och/eller berörd länsstyrelse de kommande åren avsätter medel till 

genomförandet av informationsträffar enligt denna arbetsplan. Havs- och vattenmyndigheten 

måste parallellt garantera och öronmärka medel för själva fiskevårdsområdesbildandet. Då det 

rör sig om laxvattendrag bör statsbidraget täcka minst 70 % av bildandekostnaden.   

 

De laxvattendrag som bör prioriteras högst för att starta upp bildandeprocessen och genomföra 

informations- och inspirationsträffar är Ätran och Rönne å. Därefter bör i nämnd ordning 

Himleån, Viskan, Rolfsån, Genevadsån, och Suseån prioriteras. Lägst prioritet har Löftaån, 

Tvååkersån och Törlan.   

 

Denna förstudie ”projekt lokal förvaltning i laxåar på västkusten” har medfinansierat av Havs-

och vattenmyndigheten via anslaget 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö. 

 

Erik Degerman, fiskeribiolog vid SLU, Johan Wagnström, fiskeridirektör vid länsstyrelsen i 

Skåne län, Lars Molander, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Västra Götaland och Peter 

Norell, f.d. länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Halland har bidragit med information och 

kompletterande uppgifter till denna rapport.  

 

 

 
Lax från Fylleån (foto. Jan Wiman) 
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Inledning 
 

Bakgrund 
 

Beståndssituationen är bekymmersam för atlantlaxen som är den korrekta benämningen på 

västerhavets lax. Problembilden är komplex men framförallt är det enligt forskarna den låga 

havsöverlevnaden för laxen som brister. Havsöverlevnaden är förstås svår att råda bot på men 

det finns emellertid en hel del andra åtgärder med bäring på förbättrad lokal förvaltning och 

fiskevård i laxvattendragen som kan förbättra beståndssituationen. Prioriterade åtgärder och 

modeller för en aktiv laxförvaltning redovisas i HaVs rapport 2015:20 ”Förvaltning av lax och 

öring” samt i den svenska implementeringsplanen för atlantlaxen inom ramen för NASCO-

samarbetet. Det är nödvändigt att åtgärderna genomförs i nära dialog och samverkan med 

berörda fiskevårdsområdesföreningar och övriga lokala fiskevattenförvaltare. 

Ett stort grundläggande problem i sammanhanget är att flera laxåar eller delar av dessa saknar 

ordnad lokal förvaltningsform. I synnerhet gäller detta laxåar inom Hallands län och här krävs 

krafttag för ett intensifierat bildande av fiskevårdsområden som täcker upp förvaltnings-

luckorna. Fiskevårdsområdesföreningar har en nyckelroll, både på kort och på lång sikt, för att 

arbetet med att bevara, förvalta och utveckla resursen atlantlax skall bli framgångsrikt. 

I nästa led behövs också en förbättrad och samordnad förvaltning i laxåarna. Inom respektive 

vattendrag krävs en samsyn och synkronisering av beståndsuppföljning och de lokala 

regelverken för laxen om det finns flera fiskevårdsområden inom den laxförande åsträckan. 

En sådan åspecifik förvaltning riggas lämpligen inom ramen för en gemensam lokal 

förvaltningsplan.  

Sveriges Fiskevattenägareförbund vill medverka i och understödja arbetet med att få till stånd 

en förbättrad lokal laxförvaltning. Initialt vill vi genom en förstudie lägga upp en strategi och 

skräddarsydd arbetsplan för hur man konkret kan gå till väga för att bilda fiskevårdsområden i 

de laxåar där lokal förvaltningsform saknas.   

Vår avsikt är sedan att under kommande år ansöka om medel för ett konkret projekt där väl 

planerade och underbyggda informationsmöten om fiskevårdsområdesbildande genomförs i 

aktuella laxvattendrag utifrån framtagen strategi/arbetsplan. Inom ramen för ett sådant 

uppföljningsprojekt planerar vi också att diskutera, utforma förslag till och arbeta för att 

förankra modeller för samordnad åpecifik förvaltning i respektive laxvattendrag. Dessa 

insatser kommer att ske i dialog med HaV, SLU och berörda länsstyrelser. 

 

Förstudien – ”Lokal förvaltning i laxåar på västkusten” 
 

Havs-och vattenmyndigheten har medfinansierat denna förstudie ”projekt lokal förvaltning i 

laxåar på västkusten” via anslaget 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö. 
 

Inom ramen för förstudien har en strategisk skräddarsydd arbetsplan utarbetats som 

vägledning för hur man konkret kan gå till väga för att starta upp processen med att bilda 

fiskevårdsområden i de respektive laxåar där lokal förvaltningsform saknas. 

Strategin/arbetsplanen har följande utformning: 

● Förteckning över laxåar där lokal förvaltningsform saknas helt eller delvis.  

● Översiktlig analys av fiskerättsförhållanden i berörda vatten, finns fiskerättsutredningar. 
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● Kort beskrivning av nuvarande förvaltningssituation i aktuella laxåar.  

● Redovisning av andra relevanta intressenter i vattendragen ex. vattenråd,  

   samfällighetsföreningar, sportfiskeklubbar som arrenderar laxvatten m.m. 

● Skräddarsydda förslag till upplägg av informations- och inspirationsmöten om  

   fiskevårdsområdesbildande i aktuella laxvatten. 

Strategin och arbetsplanen är ämnad att vara en plattform för att i nästa fas genomföra väl 

planerade och underbyggda informationsmöten om fiskevårdsområdesbildande i aktuella 

laxvattendrag. I förlängningen är sedan förhoppningen att fiskevårdsområdesföreningar bildas 

i dessa vattendrag och i nästa steg att det kan samordnas en åspecifik förvaltning i respektive 

laxvattendrag.   

 

Västkustens laxåar 
 

Allmänt 

 

Atlantlaxens utbredning och förekomst i Sverige är lokaliserad till tre län: Västra Götalands, 

Hallands och Skåne län. I Västra Götaland finns åtta, i Halland fjorton och i Skåne två 

laxförande vattendrag. Vattendrag med enbart sporadisk förekomst av lax på grund av 

felvandring är ej inräknat. I det följande redovisas tabeller över respektive läns laxåar och 

förekomsten av fiskevårdsområden i dess laxförande delar. 

  

Västra Götalands län 

 

Vattendrag Fiskevårdsområden Aktuella Fiskevårdsområden 

Enningdalsälven Ja Bullarens Fvof 

Strömsån Nej  

Örekilsälven Ja Nedre Örekilsälvens Fvof, Örekilsälvens-

Hajumälvens Fvof 

Bäveån Ja Bäveåns Fvof 

Arödsån Nej  

Bratteforsån Nej  

Anråse å Ja Rördalsåns och Leråns Fvof 

Göta och Nordre Älv Ja Göta Älv-Lilla Edet-Trollhättans Fvof, Göta Älvs 

Södra Fvof, Lilla Edets Fvof, Göta Älvs Fvof, Nordre 

Älvs Fvof 

Sannersbybäcken* Ja Holmen-Sannersby Fvof 

Lärjeån * Ja Lärjeåns Fvof 

Säveån * Ja Säveåns Nedre Fvof, Säveåns Övre Fvof, Aspens Fvof 

Grönån * Ja Grönåns Fvof, Forsåns Fvof 

Mölndalsån * Nej  

* Biflöde till Göta Älv 
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Hallands län 

 

Vattendrag Fiskevårdsområden Aktuella Fiskevårdsområden 

Kungsbackaån Ja Kungsbackaåns Fvof 

Rolfsån Ja, delvis Lygnernregionens Fvof, Storåns Övre Fvof, Söråns 

Fvof och Nolåns Fvof som ligger inom Västra 

Götalands län. 

Löftaån Nej  

Viskan Ja, delvis Viskans Nedre Fvof och Viskans 

Samfällighetsförening. Dessutom Viskans Fvof och 

Surtans Fvof som ligger inom Västra Götalands län 

Himleån Nej   

Tvååkersån Nej   

Törlan Nej  

Ätran/Högvadsån Ja, delvis Ätrans Nedre Fvof, Högvadsåns Nedre Fvof, Vinåns 

Fvof 

Suseån Ja, delvis Norra Suseåns Fvof 

Nissan Ja Nissans Fvof, Senneåns Fvof 

Fylleån Ja Fylleåns Fvof 

Genevadsån Nej  

Lagan-Smedjeån Ja Lagans Fvof, Smedjeåns Fvof 

Stensån Ja Stensåns Nedre Fvof, Stensåns Mellersta Fvof 

 

Skåne län 

 

Vattendrag Fiskevårdsområden Aktuella Fiskevårdsområden 

Rönneå Ja, delvis Rönneåns Nedre Fvof, Rönneådalens Fvof 

Vege å Ja Vegeåns Fvof 

 

 

Behov av fiskevårdsområdesbildande 

 

Hallands län 

 

Halland är det län som har störst behov av kompletterande fiskevårdsområdesbildande. 

Laxförande vattendragsavsnitt där lokal förvaltning i form av fiskevårdsområde saknas finns i 

Suseån, Ätran, Viskan och Rolfsån. Genevadsån, Törlan, Tvååkersån, Himleån och Löftaån 

saknar i sin helhet fiskevårdsområden. 

 

Skåne län 

 

Rönneå och Vege å är det enda skånska vattendrag som hyser atlantlax. Fiskevårdsområde 

saknas i både övre och nedre delen av huvudfåran i Rönneå. 



 6 

Västra Götalands län 

 

I Västra Götaland saknar Bratteforsån, Mölndalsån, Strömsån och Arödsån 

fiskevårdsområden i sina laxförande delar. Bratteforsån är liten och dess laxförande delar 

ligger inom ett naturreservat. Arödsån är också ett mycket litet vattendrag. I Strömsåns nedre 

del är kommunen fiskerättsägare och upplåter handredskapsfiske. Länsstyrelsen i Västra 

Götaland ser inget prioriterat behov av att bilda fiskevårdsområden i dessa vattendrag.   

    

 

Arbetsplan för fiskevårdsområdesbildande 
 

Viskan 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Viskans källflöden finns i sjön Tolken i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Viskan 

rinner först åt norr och sedan åt väster till Öresjö. Därefter rinner ån huvudsakligen åt sydväst 

genom Borås, Kinna och Veddige för att slutligen mynna i Klosterfjorden i Varbergs 

kommun, Hallands län. Viskan passerar länsgränsen mellan Västra Götaland och Halland vid 

Jonsjö strax nedanför Horred. Medelvattenföringen (MQ) vid mynningen är ca 35 m³/s och 

vid Kungsfors i Skene ca 16 m³/s. 
 

Viskan rinner i de övre delarna genom ett skogslandskap som i den nedre sträckningen alltmer 

ersätts av ett produktivt jordbrukslandskap och där ån är mer lugnflytande. Viskan har 

framförallt problem med försurning men har även utsatts för fysisk påverkan i form av 

kraftverk och påverkan genom rensning och rätning.  
 

Viskans huvudfåra är laxförande upp till Kungsfors vattenkraftverk i Kinna, Västra Götaland. 

Här fanns sannolikt ett naturligt definitivt vandringshinder innan forsen byggdes ut. Det finns 

idag inga belägg för att laxen passerade fallet i historisk tid. Ett flertal biflöden på sträckan 

upp till Kungsfors utgör lek- och uppväxtområden för lax bland annat Skuttran, Lillån, 

Hornån och Surtan. Surtan, som ansluter till Viskan strax nedan Björketorp, är det största 

laxförande biflödet. Surtans sträckning ligger helt och hållet inom Västra Götalands län. Vid 

Mölnbacka kvarn, nedströms Hyssna, finns ett partiellt vandringshinder som håller på 

åtgärdas av Marks kommun. I övrigt är fiskvandringen i Surtan fri upp till Bugareds nedlagda 

kraftverk, uppströms Rya, som utgör ett definitivt vandringshinder. 
  

 
Viskan – Skansen vid Kullagård 
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Nuvarande förvaltningssituation 

 

Det finns för närvarande fyra föreningar som förvaltar fisket i Viskans laxförande delar.  

 

Viskans Nedre Fvof förvaltar fisket i Viskan från mynningen upp till Veddige Näs och 

Stengårdshult ca 1 km väster om Åsbro. Åsträckans längd är ca 6 km. 

 

Viskans Samfällighetsförening TVV förvaltar fisket i Viskan mellan Åsbro i Derome upp till 

Kullagårdsbron i Veddige. Åsträckans längd är 3 km. 

 

Sträckan från Kullagårdsbron och upp till länsgränsen mot Västra Götaland saknar 

organiserad förvaltning. Åsträckans längd är ca 9 km. 

 

Viskans Fvof förvaltar fisket i Viskan från länsgränsen mellan Halland och Västra Götaland 

och upp till Kungsfors kraftstation i Skene (samt beträffande laxförekomst Lillån till Fävren). 

Åsträckans längd är ca 30 km. 

 

Surtans Fvof förvaltar fisket i Surtan från mynningen i Viskan vid Björketorp och upp till 

Södra Rya norr om Hyssna. Åsträckans längd är ca 35 km. 

 

Behov ► En fiskevårdsområdesförening (Viskans Övre Fvof) behöver bildas i Viskans 

huvudfåra på sträckan från Kullagårdsbron i Veddige och upp till länsgränsen mot Västra 

Götaland. Sträckans längd är ca 9 km.  

 

Intressenter i vattendraget 

 

Förutom befintliga fiskevårdsområdesföreningar/samfällighetsföreningar finns följande 

relevanta organisationer och intressenter med verksamhet som berör den laxförande delen av 

Viskan:  

 

• Viskans Vattenråd 

• Kullagårdsfiskarna (Intresseförening för Viskans framtid) 

• Viskaåns Sänkningsföretag  

• Kommuner: Varberg och Marks kommun   

 

Intressenter på den laxförande sträcka av Viskan som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: Viskans Vattenråd, Viskaåns Sänkningsföretag och Varbergs kommun. 

 

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

Fiskerättsliga utredningar saknas för aktuellt vattendragsavsnitt. Medlemmarna i Viskaåns 

Sänkningsföretag bör dock inkludera flera av de fiskerättsbärande fastigheterna på sträckan. 

 

Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan troligen Viskaåns 

Sänkningsföretags medlemsförteckning användas. Dessutom kan merparten av de berörda 

fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare till 

mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.   
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Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Veddige, Derome Trä & Nostalgi Museum (konferenslokal för 75 personer) 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare 

 

Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Viskans Samfällighetsförening TVV 

Representant från Viskans Vattenråd 

Representant från Varbergs kommun 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, Viskans Vattenråd och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 

 

18.45 – 19.15 Laxen i Viskan 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 

 

19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Viskan 

  ● Befintliga fiskevårdsområdesföreningar/samfällighetsföreningar 

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund, Viskans 

Samfällighetsförening TVV) 

 

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 

 

20.15 – 20.45 Fiskerätten i Viskan 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 

 

20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 

 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Viskan – Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och Varbergs 

kommun). 
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21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Viskan. 

 (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 5000 kr 

 

Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 

 

Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr  

 

Total kostnad: ca 25 000 kr 

 

 

Ätran 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Ätrans källflöden ligger söder om Falköping i Västra Götalands län. Ätran rinner genom 

Ulricehamn och Svenljunga för att mynna i havet i Falkenberg, Hallands län. Ätran passerar 

länsgränsen mellan Västra Götaland och Halland vid Yttre Skåpanäs strax norr om samhället 

Ätran. Medelvattenföringen (MQ) vid mynningen är ca 60 m³/s. 

 

Ätran är kraftigt reglerad med många kraftverk och dammar vilket medfört att många 

vattendrag och sjöar är fysiskt förändrade. Det finns ett antal verksamheter med utsläpp av 

miljögifter och områden med förorenad mark efter nedlagda verksamheter. Ätran påverkas 

även av diffusa utsläpp som kommer från jord- och skogsbruk, enskilda avlopp, dagvatten och 

lufttransporterade föroreningar. 

 

Ätrans huvudfåra är laxförande upp till Ätrafors vattenkraftverk i Ätrafors, Hallands län. 

Kraftverksdammen, som ligger ca 25 km uppströms Ätrans mynning i Kattegatt, utgör första 

definitiva vandringshindret för lax. Laxens naturliga utbredning var åtminstone upp till 

Bällforsen, vid Yttra Berg, Hallands län (Fiskeriverket 1996) där Bällforsens kraftverk ligger 

idag. Här fanns sannolikt ett naturligt definitivt vandringshinder innan forsen byggdes ut. Det 

finns idag inga belägg för att laxen passerade fallet i gången tid. 

 

Ett antal biflöden på sträckan upp till Ätraforsdammen utgör lek- och uppväxtområden för lax 

bland annat Lillån och Vinån. Högvadsån, som ansluter till Ätran i Ätrafors, är Ätrans största 

laxförande biflöde. Högvadsåns källflöden återfinns i sjön Stora Hallången utanför Överlida i 

Västra Götalands län men den laxförande delen av ån är belägen inom Hallands län. Vid 

Nydala kvarn och Liadammen finns partiella vandringshinder. I övrigt är fiskvandringen i 

Högvadsån fri upp till Ödegärdet kraftverk i Älvsered, som utgör definitivt vandringshinder. 

Till Högvadsån ansluter också ett flertal bäckar med reproduktionsområden för lax. 
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Ätran – Safsaströmmen 

 

Nuvarande förvaltningssituation 

 

Det finns för närvarande tre föreningar som förvaltar fisket i Ätrans laxförande delar.  

 

Ätrans Nedre Fvof förvaltar fisket i Ätran från mynningen upp till bron i Vessigebro. 

Åsträckans längd är ca 19 km. 

 

Sträckan från bron i Vessigebro och upp till Ätraforsdammen i Ätrafors saknar organiserad 

förvaltning. Delar av fisket på aktuell sträcka, forsavsnitten, arrenderas av två föreningar där 

Hallands sportfiskeklubb arrenderar östra sidan och Borås sportfiskeklubb västra sidan. Bland 

annat är Fors Gård upplåtare. Åsträckans längd är ca 7,5 km. 

 

Högvadsåns Nedre Fvof förvaltar fisket i Högvadsån från strax innan mynningen i Ätran vid 

Ätrafors (bron vid Ätrafors) och upp till dammen i Lia (Ullared). Åsträckans längd är 33 km.  

 

Vinåns Fvof, förvaltar fisket i Vinån från mynningen i Ätran strax uppströms E6:an och till 

Töllstorps kvarn. Åsträckans längd är ca 11 km men enbart de nedre 3 km är laxförande. 

 

Behov ► En fiskevårdsområdesförening (Ätrans Övre Fvof) behöver bildas i Ätrans 

huvudfåra på sträckan från Vessigebro och upp till Ätraforsdammen i Ätrafors. Sträckans 

längd är ca 7,5 km. En sammanslagning av Ätran Nedre Fvof och Högvadsåns Nedre Fvof 

diskuteras. Ett alternativ skulle kunna vara att den aktuella sträckan ingår i ett sådant 

sammanslaget fiskevårdsområde.  

 

Intressenter i vattendraget 

 

Förutom befintliga fiskevårdsområdesföreningar finns följande relevanta organisationer och 

intressenter med verksamhet som berör den laxförande delen av Ätran:  
 

• Ätrans Vattenråd 

• Borås Sportfiskeklubb 

• Hallands Sportfiskeklubb 

• Uniper (Sydkraft Hydropower AB)  

• Kommuner: Falkenbergs kommun   
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Intressenter på den laxförande sträcka av Ätran som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: Ätrans Vattenråd, Borås Sportfiskeklubb, Hallands Sportfiskeklubb, 

Uniper och Falkenbergs kommun. 

 

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

Fiskerättsliga utredningar saknas för aktuellt vattendragsavsnitt.   

 

Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan merparten av de 

berörda fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare 

till mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.   

 

Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Vessigebro 

Ätrasalen (Vessigebro Samhällsförening, möteslokal för 40 - 200 personer) 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare 

 

Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Ätrans Nedre Fvof/Högvadsåns Nedre Fvof 

Representant från Ätrans Vattenråd 

Representant från Falkenbergs kommun 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, Ätrans Vattenråd och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 

 

18.45 – 19.15 Laxen i Ätran 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 

 

19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Ätran 

  ● Befintliga fiskevårdsområdesföreningar 

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund, Ätrans Nedre 

Fvof/Högvadsåns Nedre Fvof) 

 

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 
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20.15 – 20.45 Fiskerätten i Ätran 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 

 

20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 

 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Ätran – Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och Falkenbergs 

kommun). 

 

21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Ätran. 

 (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 5000 kr 

 

Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 

 

Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr  

 

Total kostnad: ca 25 000 kr 

 

 

Suseån 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Suseån ligger helt inom Hallands län och i huvudsak inom Halmstad och Falkenbergs 

kommuner. Åns totala längd är ca 50 km. Suseån har två större grenar; Mostorpsån och 

Slissån som avvattnar höjderna i mellersta Halland mot Nissans dalgång. Båda grenarna flyter 

länge söderut, men vänder i jordbruksbygden västerut och strålar samman vid Mostorp i 

Getinge. Därifrån rinner Suseån i riktning åt nordväst genom samhällena Slöinge, Heberg och 

Boberg för att efter ca två slingrande mil mynna i havet vid Uddaveka norr om Ugglarp. 

Medelvattenföringen (MQ) vid mynningen är ca 8 m³/s. 

 

Suseåns huvudfåra rätades och kanaliserades kraftigt under 1950 – 1960-talet för ökad 

jordbruksproduktion. Tillsammans med den låga sjöarealen i området förekommer kraftiga 

flödesvariationer och översvämningsrisk på vissa åsträckor. Vattenkraftverk finns vid Boberg, 

Berte Kvarn och i Mostorp. 

 

Suseåns huvudfåra med grenarna/biflödena Mostorpsån och Slissån är laxförande. Anlagda 

fiskvägar finns vid vattenkraftverken i Boberg, Berte Kvarn och Mostorp. Första definitiva 
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vandringshindret för lax i Mostorpsån finns vid Sämbs Mölla (ca 25 km från sammanflödet 

med Suseån). I Slissågrenen finns inga definitiva vandringshinder. Laxens naturliga 

utbredning var upp till källsjöarna i Gräsås. Ett flertal mindre biflöden till Suseån och dess 

huvudgrenar utgör lek- och uppväxtområden för lax bland annat Hasslebäcken och 

Boarpsbäcken. 

 
Suseån - Mostorpsån - Bostället 

 

Nuvarande förvaltningssituation 

 

Det finns för närvarande en förening samt ett aktivt byalag som förvaltar fisket i Suseåns 

laxförande delar.  

 

Bobergs Byalag med 20 delägande fastigheter förvaltar sitt samfällda fiske - genom 

delägarförvaltning - från mynningen i havet och upp till Heberg. Inom sträckan finns även två 

fastigheter med enskild fiskerätt, Uddaveka och Brogård. På aktuell sträcka arrenderas fisket 

av Sportfiskeklubben Laxen och Falkenbergs Sportfiskeklubb. Sportfiskeklubben Laxens 

arrenderar sträckan från 700 m nedströms Uddaveka och upp till Heberg. Falkenbergs 

Sportfiskeklubb arrenderar sträckan från mynningen och upp till Uddaveka. Förutom 

nyttjanderättsavtal med Bobergs byalag har klubbarna sannolikt även tecknat avtal med de 

båda enskilda fiskerättsägarna.  Åsträckans längd är 9 km. 

 

Sträckan från bron i Heberg och upp till Slissåns källflöden saknar organiserad förvaltning.  

Åsträckans längd är ca 46 km 

 

Norra Suseåns Fvof förvaltar fisket i Mostorpsån från mynningen i Suseån och upp till Stora 

Ävsjön. Åsträckans längd är ca 32 km. Föreningen är vilande. 

 

Behov ► En fiskevårdsområdesförening (Suseåns Fvof) behöver bildas i Suseåns huvudfåra 

på sträckan från mynningen och upp till Steninge kvarn i Kvibille. Sträckans längd är ca 36 

km.  

 

Intressenter i vattendraget 

 

Förutom befintliga fiskevårdsområdesförening och fiskeförvaltande byalag finns följande 

relevanta organisationer och intressenter med verksamhet som berör den laxförande delen av 

Ätran:  
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• Suseåns Vattenråd 

• Falkenbergs Sportfiskeklubb 

• Sportfiskeklubben Laxen   

• Kommuner: Halmstads och Falkenbergs kommun   

 

Intressenter på den laxförande sträcka av Suseån som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: Suseåns Vattenråd, Falkenbergs Sportfiskeklubb, Sportfiskeklubben 

Laxen, Halmstad kommun och Falkenbergs kommun.   

  

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

De fiskerättsliga förhållandena på sträckan från mynningen upp till Heberg är känd och består 

av Bobergs byalag där 20 fastigheter har samfälld fiskerätt samt två enskilda fiskerättsägare 

(Uddaveka och Brogård). Fiskerättsliga utredningar saknas för övrigt aktuellt 

vattendragsavsnitt.  Fiskerättsutredningen för Suseåns Norra Fvof kan eventuellt ge 

vägledning för huvudfåran i närheten av Mostorp.  

 

Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan 

medlemsförteckningen för Bobergs Byalag användas. Dessutom kan merparten av de berörda 

fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare till 

mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.   

 

Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Getinge Hembygdsgård 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare 

 

Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Bobergs Byalag 

Representant från Ätrans Nedre Fvof 

Representant från Suseåns Vattenråd 

Representant från Falkenbergs/Halmstad kommun 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, Suseåns Vattenråd och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 
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18.45 – 19.15 Laxen i Suseån 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 

 

19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Suseån 

● Befintliga fiskevårdsområdesföreningar  

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund, Ätrans Nedre 

Fvof/Bobergs byalag) 

 

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 

 

20.15 – 20.45 Fiskerätten i Suseån 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 

 

20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 

 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Suseån – Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och 

Falkenberg/Halmstad kommun). 

 

21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Suseån. (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 10 000 kr 

 

Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 

 

Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr  

 

Total kostnad: ca 30 000 kr 

 
 

Rolfsån 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Rolfsåns källflöden finns i Västra Götalands län. Nolån, som rinner från Töllsjön samt Sörån, 

som rinner från Viaredssjön, är två huvudvattendrag som mellan Bollebygd och Rävlanda 

rinner samman och bildar Storån som mynnar i Lygnern. Från Lygnern rinner Rolfsån genom 

Sundsjön och Stensjön ut i egentliga Rolfsån och mynnar i havet vid Kungsbacka i Hallands 

län. Det är alltså bara mellan Lygnern och havet som vattendraget kallas Rolfsån. Länsgränsen 
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mellan Västra Götaland och Halland ligger i anslutning till Lygnerns utlopp i Sundsjön. 

Medelvattenföringen (MQ) vid mynningen är ca 13 m³/s. 

 

Rolfsåns avrinningsområde domineras av skog och jordbruksmark. Avrinningsområdet 

sträcker sig från Kungsbackafjorden upp via sjön Lygnern och samhällena Sätila, Rävlanda 

och Bollebygd till sjöarna Töllsjön och Viaredssjön. 

 

Rolfsåns huvudfåra är, sedan fiskvägar anlades förbi Ålgårda vattenkraftverk, laxförande upp 

till Lygnern. Då fiskvägar tidigare har anlagts vid bland annat Bosgårdens och Apelnäs 

vattenkraftverk i Storån kan laxen nyttja reproduktionsområden även i de övre delarna av 

vattendragssystemet. Definitivt vandringshinder saknas idag och lax kan vandra genom 

Lygnern upp i Storån och vidare in i tillflödena Nordån och Sörån vid Bollebygd.    
 

 
Rolfsån – vid Hjälm 

 

Nuvarande förvaltningssituation 

 

Det finns för närvarande en förening som förvaltar fiske i egentliga Rolfsåns laxförande delar.  

 

Rolfsån Hanhals-Stegatorps Samfällighetsförening förvaltar fisket i Rolfsåns södra del från 

mynningen och upp till Myrekulla. 

 

Övriga delar av Rolfsån upp till Stensjöns utlopp saknar organiserad förvaltning. Här återfinns 

både samfällda fiskerätter och områden med skiftat fiske där Koberg Förvaltnings AB och 

Rossareds Herrgård är stora enskilda fiskerättsägare. Sällskapet Sportfiskare i Göteborg (SSG) 

arrenderar fisket av samfällighetsföreningen, Kobergs Förvaltnings AB och Rossared samt ett 

större antal enskilda fiskerättsägare. SSG arrenderar ca 90 % av fiskerätten från mynningen 

och upp till Stensjöns utlopp. 

 

Åsträckans längd från mynningen i havet och upp till Stensjöns utlopp är ca 9 km. 

  

Stensjöns Fvf (Kungsbacka Sportfiskeklubb) förvaltar fisket i delar av Stensjön.                                    

 

Lygnernregionens Fvof, Storåns övre Fvof, Söråns Fvof och Nolåns Fvof förvaltar fisket i 

Sundsjön, Lygnern och i Storån med huvudgrenar. 
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Behov ► En fiskevårdsområdesförening (Rolfsåns Fvof) behöver bildas i Rolfsåns huvudfåra 

på sträckan från mynningen i havet och upp till Stensjöns utlopp. Sträckans längd är ca 9 km. 

Dessutom behöver en fiskevårdsområdesförening bildas för Stensjön alternativt att Stensjön 

ansluter till Lygnernregionens Fvof.  

 

Intressenter i vattendraget 

 

Förutom befintliga fiskevårdsområdesföreningar/samfällighetsföreningar finns följande 

relevanta organisationer och intressenter med verksamhet som berör den laxförande delen av 

Rolfsån/Storån:  

 

• Lygnerns Vattenråd 

• Gåsevadsholms Fideikommiss (Koberg Förvaltning AB) 

• Volvos konferensanläggning Rossareds Herrgård (Stensjön) 

• Kungsbacka Sportfiskeklubb (Stensjön)  

• Sällskapet Sportfiskare i Göteborg (SSG) 

• Kommuner: Kungsbacka och Marks kommun   

 

Intressenter på den laxförande sträcka av Rolfsån som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: Lygnerns Vattenråd, Rolfsån Hanhals-Stegatorps Samfällighetsförening, 

Gåsevadsholms Fideikommiss, Volvos konferensanläggning Rossareds Herrgård, Sällskapet 

Sportfiskare i Göteborg (SSG), Kungsbacka Sportfiskeklubb och Kungsbacka kommun. 

 

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

Kompletta fiskerättsliga utredningar saknas för aktuellt vattendragsavsnitt. Medlemmarna i 

Rolfsån Hanhals-Stegatorps Samfällighetsförening bör dock inkludera de fiskerättsbärande 

fastigheterna i nedre delen av Rolfsån och Sällskapet Sportfiskare i Göteborg har låtit utföra 

ganska omfattande utredningar av fiskerätten som underlag för sina arrenden. För Stensjön 

finns en fiskerättsutredning från 1980-talet som kan användas efter uppdatering.   

 

Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan troligen 

medlemsförteckningen för Rolfsån Hanhals-Stegatorps Samfällighetsförening samt den äldre 

fiskerättsutredningen för Stensjön användas. Dessutom kan merparten av de berörda 

fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare till 

mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.   

 

Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Sätila 

Strömma Naturbrukscentrum 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare 
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Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Rolfsån Hanhals-Stegatorps Samfällighetsförening 

Representant från Lygnernregionens Fvof 

Representant från Lygnerns Vattenråd 

Representant från Kungsbacka kommun 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, Lygnerns Vattenråd och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 

 

18.45 – 19.15 Laxen i Rolfsån 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 

 

19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Rolfsån 

● Befintliga fiskevårdsområdesföreningar/ samfällighetsföreningar 

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund, 

Lygnernregionens Fvof/ Rolfsån Hanhals-Stegatorps 

Samfällighetsförening) 

 

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 

 

20.15 – 20.45 Fiskerätten i Rolfsån 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 

 

20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 

 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Rolfsån – Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och Kungsbacka 

kommun). 

 

21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Rolfsån (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 5 000 kr 
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Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 

 

Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr  

 

Total kostnad: ca 25 000 kr  

 

 

Löftaån 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Löftaåns källflöden återfinns i Förlanda socken på gränsen mellan Västra Götalands och 

Hallands län. Merparten av Löftaåns vattensystem ligger i södra delen av Kungsbacka 

kommun i Halland. Det är endast mindre delar av källflödena som ligger inom Varbergs och 

Marks kommuner. Huvudfårans längd är ca 31 km. Löftaån rinner genom södra delen av 

Kungsbacka kommun i en bördig dalgång mot söder och viker sedan av mot sydväst. Efter att 

ha passerat genom södra delen av Frillesås samhälle mynnar ån i Vendelsöfjorden på gränsen 

mellan Kungsbacka och Varbergs kommun i Hallands län. Medelvattenföringen (MQ) vid 

mynningen är ca 2,4 m³/s. 

 

Löftaåns huvudfåra är laxförande upp till Håfors, beläget ca 19 km från mynningen, där fallen 

utgör ett definitivt naturligt vandringshinder.   

 

 
Löftaån – nedströms Håfors 

 

Nuvarande förvaltningssituation 

 

Det finns för närvarande ingen förening som förvaltar fisket i Löftaåns laxförande delar.  

 

Löftaåns Fiskevårdsförening arrenderar nedersta delen av ån, från mynningen och ca 500 m 

uppströms. Fiskevårdsföreningen har dessutom ett par korta arrendesträckor längre upp i Löftaån. 

Sträckan från mynningen och upp till fallen i Håfors saknar organiserad förvaltning. 

Åsträckans längd är ca 19 km.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rlanda_socken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frilles%C3%A5s
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4lle_(geografi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ndels%C3%B6fjorden


 20 

Behov ► En fiskevårdsområdesförening (Löftaåns Fvof) behöver bildas i Löftaåns huvudfåra 

på sträckan från mynningen i havet och upp till Håfors. Sträckans längd är ca 19 km.  

 

Intressenter i vattendraget 

 

Det finns följande relevanta organisationer och intressenter med verksamhet som berör den 

laxförande delen av Löftaån:  
 

• Löftaåns Fiskevårdsförening 

• Kommuner: Kungsbacka och Varbergs kommun   

 

Intressenter på den laxförande sträcka av Löftaån som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: Löftaåns Fiskevårdsförening samt Kungsbacka och Varberg kommuner. 

  

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

Fiskerättsliga utredningar saknas för aktuellt vattendragsavsnitt.   

 

Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan merparten av de 

berörda fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare 

till mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.   

 

Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Åsa, Löftadalens Folkhögskola 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare 

 

Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Kungsbacka/Varberg kommun 

Representant från Lygnernregionens Fvof 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, Lygnernregionens Fvof och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 

 

18.45 – 19.15 Laxen i Löftaån 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 
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19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Löftaån 

● Befintlig fiskevårdsförening   

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund, 

Lygnernregionens Fvof/ Löftaåns Fvf 

 

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 

 

20.15 – 20.45 Fiskerätten i Löftaån 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 

 

20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 

 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Löftaån – Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och Kungsbacka 

kommun). 

 

21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Löftaån (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 5 000 kr 

 

Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 

 

Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr  

 

Total kostnad: ca 25 000 kr  

 

 

Himleån 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Himleåns avrinningsområde ligger inom Varbergs kommun och dess källflöden finns i 

trakterna kring Nösslinge där Stora och Lilla Neden utgör källsjöar. Himleån mynnar i havet 

vid Getterön strax norr om Varberg. Vattendraget är ca 3,8 mil långt. Medelvattenföringen 

(MQ) vid mynningen är ca 2,6 m³/s. 

 

Himleåns huvudfåra är idag i praktiken laxförande ända upp till Lilla Neden. Detta som 

resultat av ett omfattande restaureringsarbete där vandringshinder har åtgärdats och 

biotopåtgärder har utförts på ett stort antal sträckor av ån och i dess biflöden.   
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Himleån – Göingegården 

 

Nuvarande förvaltningssituation 

   
Det finns för närvarande ingen förening som förvaltar fisket i Himleåns laxförande delar.  

 

Varbergs Flugfiskeklubb arrenderar nedre sträckan av Himleån, från mynningen och upp till 

väg 153. 

 

Sträckan från mynningen i havet och upp till utloppet från Lilla Neden saknar organiserad 

förvaltning.  Åsträckans längd är ca 38 km. 

 

Behov ► En fiskevårdsområdesförening (Himleåns Fvof) behöver bildas i Himleåns 

huvudfåra på sträckan från mynningen i havet och upp till sjön Lilla Neden. Sträckans längd 

är ca 38 km.  

 

Intressenter i vattendraget 

 

Det finns följande relevanta organisationer och intressenter med verksamhet som berör den 

laxförande delen av Himleån:  

 

• Varbergs Flugfiskeklubb 

• Himleåns Kanalbolag 

• Himleåns Vattenråd (består främst av markägare, Varbergs kommun och VIVAB) 

• Kommuner: Varbergs kommun  

 

Intressenter på den laxförande sträcka av Himleån som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: Varbergs Flugfiskeklubb, Himleåns Kanalbolag, Himleåns Vattenråd 

och Varbergs kommun. 

 

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

Fiskerättsliga utredningar saknas för aktuellt vattendragsavsnitt. Medlemmarna i Himleåns 

Kanalbolag bör dock inkludera flera av de fiskerättsbärande fastigheterna på sträckan. 
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Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan troligen Himleåns 

Kanalbolags medlemsförteckning användas. Dessutom kan merparten av de berörda 

fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare till 

mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.   

 

Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Skällinge, Skällingegården 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare 

 

Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Varberg kommun 

Representant från Himleåns vattenråd 

Representant från Stora Nedens Fvof 

Representant från Varbergs Flugfiskeklubb 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, Himleåns vattenråd och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 

 

18.45 – 19.15 Laxen i Himleån 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 

 

19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Himleån 

● Allmänt om förvaltningsbehoven   

 

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund, Stora 

NedensFvof 

 

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 

 

20.15 – 20.45 Fiskerätten i Himleån 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 
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20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 

 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Himleån – Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och Varbergs 

kommun). 

 

21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Himleån (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 10 000 kr 

 

Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 

 

Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr 

  

Total kostnad: ca 30 000 kr  
 

 

Tvååkersån 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Tvååkersån (Uttrans) avrinningsområde ligger inom Varbergs kommun och dess källflöden 

finns i trakterna av Dagsås där merparten av sjöarna inom Centralhalländska 

fiskevårdsområdet utgör källsjöar. Tvååkersåns mynnar i havet vid Utteros mellan Björkäng 

och Galtabäck. Vattendraget är 22 km långt. Medelvattenföringen (MQ) vid mynningen är ca 

1,3 m³/s. 

 

Tvååkersåns huvudfåra är idag i laxförande upp till Strömma damm. Kraftverket vid Strömma 

damm utgör definitivt vandringshinder. 

 

 
Tvååkersån – vid Strömma kvarn 



 25 

Nuvarande förvaltningssituation 

 

Det finns för närvarande ingen förening som förvaltar fisket i Tvååkersåns laxförande delar.  

 

Sträckan från mynningen i havet och upp till Strömma damm saknar organiserad förvaltning.  

Åsträckans längd är ca 12 km.   

 

Behov ► En fiskevårdsområdesförening (Uttrans Fvof) behöver bildas i Tvååkersåns 

huvudfåra på sträckan från mynningen i havet och upp till Strömma Damm. Sträckans längd 

är ca 12 km.  

 

Intressenter i vattendraget 

 

Det finns följande relevanta organisationer och intressenter med verksamhet som berör den 

laxförande delen av Tvååkersån:  

 

• TUR Vattenråd 

• Centralhalländska Fvof 

• Tvååkers Sport och fiskevårdsförening 

• Kommuner: Varbergs kommun  

 

Intressenter på den laxförande sträcka av Tvååkersån som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: TUR Vattenråd och Varbergs kommun. 

 

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

Fiskerättsliga utredningar saknas för aktuellt vattendragsavsnitt undantaget en fiskerättslig 

utredning för nedre delen av ån, vid Utteros, som togs fram som underlag för bildandet av 

Utteros naturreservat. 

 

Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan 

fiskerättsutredningen för Utterosområdet användas. Dessutom kan merparten av de berörda 

fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare till 

mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.   

  

Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Tvååker 

Munkagårdsgymmnasiet 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare. (Eventuellt skulle ett kombinerat möte 

kunna hållas för både Tvååkersån och Törlan). 
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Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Varberg kommun 

Representant från TUR Vattenråd 

Representant från Centralhalländska Fvof 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, TUR vattenråd och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 

 

18.45 – 19.15 Laxen i Tvååkersån 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 

 

19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Tvååkersån 

 ● Allmänt om förvaltningsbehov   

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund, 

Centralhalländska Fvof) 

 

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 

 

20.15 – 20.45 Fiskerätten i Tvååkersån 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 

 

20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 

 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Tvååkersån – Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och Varbergs 

kommun). 

 

21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Tvååkersån (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 5 000 kr 

 

Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 
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Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr  

 

Total kostnad: ca 25 000 kr  

 

 

Törlan 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Törlans avrinningsområde ligger inom Falkenbergs och Varbergs kommun och dess 

källflöden finns i Ljungsjön i trakten av Ljungby, Falkenbergs kommun. Förutom Ljungsjön 

saknas i stort sett sjöar inom avrinningsområdet och ån rinner i huvudsak genom bördig 

jordbruksmark. Törlan mynnar i havet vid Björkäng, Varbergs kommun. Vattendraget är 20 

km långt. Medelvattenföringen (MQ) vid mynningen är ca 1 m³/s. 

 

Törlans huvudfåra är idag i laxförande de nedersta 3 km. Första definitiva vandringshindret är 

beläget längre uppströms. 
 

 
Törlan – i Björkäng 

 

Nuvarande förvaltningssituation 

 

Det finns för närvarande ingen förening som förvaltar fisket i Törlan.  

 

Sträckan från mynningen i havet och upp till Ljungsjön saknar organiserad förvaltning.  

Åsträckans längd är ca 19 km.   

 

Behov ► En fiskevårdsområdesförening (Törlans Fvof) behöver bildas i Törlans huvudfåra 

på sträckan från mynningen i havet och upp till kommungränsen mot Falkenberg. Sträckans 

längd är ca 9 km.  

 

Intressenter i vattendraget 
 

Det finns följande relevanta organisationer och intressenter med verksamhet som berör den 

laxförande delen av Törlan:  
 

• TUR Vattenråd 

• Kommuner: Varbergs/Falkenbergs kommun  
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Intressenter på den laxförande sträcka av Törlan som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: TUR Vattenråd och Varbergs kommun. 

 

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

Fiskerättsliga utredningar saknas för aktuellt vattendragsavsnitt.   

 

Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan merparten av de 

berörda fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare 

till mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.   

 

Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Tvååker 

Munkagårdsgymmnasiet 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare. (Eventuellt skulle ett kombinerat möte 

kunna hållas för både Törlan och Tvååkersån). 

 

Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Varberg kommun 

Representant från TUR Vattenråd 

Representant från Centralhalländska Fvof 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, TUR vattenråd och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 

 

18.45 – 19.15 Laxen i Törlan 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 

 

19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Törlan 

● Allmänt om förvaltningsbehov    

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund)   

 

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 
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20.15 – 20.45 Fiskerätten i Törlan 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 

 

20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 

 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Törlan– Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och Varbergs 

kommun). 

 

21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Törlan (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 5 000 kr 

 

Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 

 

Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr  

 

Total kostnad: ca 25 000 kr  

 

 

Genevadsån 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Genevadsåns avrinningsområden ligger inom Halmstad och Laholms kommun. Genevadsåns 

övre delar ligger i myr- och skogsrika områden medan de nedre delarna ingår i Hallands 

slättbygd. Sjöarealen i området är liten och vattenföringen uppvisar stora säsongsvariationer. 

Genevadsån består av tre huvudgrenar som förenas strax norr om Genevad och bildar den 

”egentliga” Genevadsån. Dessa grenar är Alslövsån vars källflöden återfinns i Tönnersjö, 

Brostorpaån som rinner upp i trakten av Roshult och Vessingeån som i trakten av Veinge 

delar sig i de två mindre grenarna Prästabäcken och Bölarpsån där den senare har sina 

källflöden i Mästocka. Genevadsån mynnar i havet vid Gullbranna, Halmstad kommun.  

Vattendraget är 37 km långt. Medelvattenföringen (MQ) vid mynningen är ca 3,7 m³/s. 

 

Genevadsån huvudfåra är laxförande. Sidogrenarna är i princip laxförande upp till sina 

källflöden. Vandringshindren i Alslövsån, Brostorpasån och Vessingeån är åtgärdade med 

fiskvägar vars funktion är av varierade kvalitet. 
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Genevadsån - Brostorpsån – nedströms Öringe Mölla 

 

Nuvarande förvaltningssituation 

 

Det finns för närvarande ingen förening som förvaltar fisket i Genevadsån eller dess 

sidogrenar.  

 

Sträckan från mynningen i havet och upp till Nytorp vid Genevad (där ån förgrenar sig) saknar 

organiserad förvaltning.  Åsträckans längd är ca 8,5 km. Organiserad förvaltning saknas också 

i sidogrenarna Alslövsån, Brostorpaån och Vessingeån.  

 

Helsingborgs Sportfiske- och fiskevårdsklubb arrenderar nedre delen av ån på sträckan från 

Tönnersa kvarn och ned till mynningen i havet.  

 

Behov ► En fiskevårdsområdesförening (Genevadsåns Fvof) behöver initialt bildas i 

Genevadsåns huvudfåra på sträckan från mynningen i havet och upp till Nytorp vid Genevad. 

Sträckans längd är ca 8,5 km.  

 

Intressenter i vattendraget 

 

Det finns följande relevanta organisationer och intressenter med verksamhet som berör den 

laxförande delen av Genevadsån:  

 

• Genevadsåns Vattenråd  

• Helsingborgs Sportfiske- och fiskevårdsklubb  

• Kommuner: Halmstad och Laholm kommun  

 

Intressenter på den laxförande sträcka av Genevadsån som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: Genevadsåns Vattenråd, Halmstad och Laholm kommun. 

 

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

Fiskerättsliga utredningar saknas för aktuellt vattendragsavsnitt. Dock finns en fiskerättslig 

utredning som berör åns sträckning nedströms Tönnersa Kvarn. 
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Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan merparten av de 

berörda fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare 

till mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.   

 

Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Lilla Böslid 

Hushållningssällskapet Hallands konferenslokal 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare.   

 

Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Halmstad och Laholms kommun 

Representant från Genevadsåns Vattenråd 

Representant från Fylleåns Fvof 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, Genevadsåns vattenråd och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 

 

18.45 – 19.15 Laxen i Genevadsån 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 

 

19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Genevadsån 

● Allmänt om förvaltningsbehov    

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund)   

 

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 

 

20.15 – 20.45 Fiskerätten i Genevadsån 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 

 

20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 
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 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Genevadsån– Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och 

Halmstad/Laholm kommun). 

 

21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Genevadsån (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 5 000 kr 

 

Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 

 

Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr  

 

Total kostnad: ca 25 000 kr  

  

 

Rönne å 

 

Allmän vattendragsorientering 

 

Rönne å rinner från Ringsjöarna i centrala Skåne mot nordväst och mynnar i Skälderviken vid 

Ängelholm. På sin väg till havet rinner ån genom skogsområden på Linderödsåsen och 

jordbruksområden runt Ringjöarna för att sedan passera ett centralt skogsmarksområde som 

tar slut vid Klippan och därefter åter bli en utpräglad slättlandså. De största biflödena till 

Rönne å är Bäljane å, Pinnån och Rössjöholmsån som samtliga har skogsmarker i sina 

källområden och jordbruksmarksområden i sina nedre delar. Vattendraget är ca 85 km långt. 

Medelvattenföringen är ca 22 m³/s. 

 

Rönne ås huvudfåra är laxförande upp till Stackarp i Klippans kommun där Stackarps 

kraftverk utgör definitivt vandringshinder. Stackarps kraftverk har tillsammans med 

ytterligare två uppströms liggande kraftverk, Klippan och Forsmöllan, nyligen lösts in via 

medel från Klippans kommun och Naturvårdsverket. Förhoppningen är att själva utrivningen 

framöver ska bekostas inom ramen för ett ansökt LIFE-projekt. När dessa hinder har öppnats 

upp har laxen möjlighet att vandra upp till Ringsjön dit den ursprungligen nådde. Ett flertal 

biflöden till Rönne å utgör lek- och uppväxtområden för lax bland annat Bäljaneå, Pinnån och 

Rössjöholmsån. Rössjöholmsån ansluter till Rönne å i Ängelholm strax innan utloppet i havet. 

I Rössjöholmsån är fiskvandringen fri upp till Rössjön och Västersjön. Pinnån ansluter till 

Rönne å vid Ugglarp strax söder om Munka Ljungby i Ängelholms kommun. Bäljane å 

ansluter till Rönne vid Klippan. Första definitiva vandringshindret är Ebbarps kraftverk i 

Tostarp, Perstorps kommun.     
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Rönneå (foto. Länsstyrelsen i Skåne) 

 

Nuvarande förvaltningssituation 

 

Det finns för närvarande två fiskevårdsområdesföreningar som förvaltar fisket i Rönne ås 

laxförande delar.  

 

Rönneåns Nedre Fvof förvaltar fisket i Rönne å från mynningen upp till Gåsahalsen som utgör 

gamla gränsen mellan Skörpinge och Ängelholm. Åsträckans längd är ca 6 km. Även delar av 

Rössjöholmsån och Kägleån ingår i fiskevårdsområdet. Avsnittet i Rössjöholmsån sträcker sig 

från mynningen i Rönneå och upp till E6:an medan avsnittet i Kägleån sträcker sig från 

mynningen i Rössjöholmsån och upp till kommungränsen mot Båstad. Sträckornas längd är ca 

5 km resp. 16 km.   

 

Sträckan från Gåsahalsen och upp till gränsen mot Klippans kommun vid Skåningstorp saknar 

organiserad förvaltning. Åsträckans längd är ca 33 km. 

 

Rönneådalens Fvof förvaltar fisket i Rönneå inom Klippans kommun, från kommungränsen 

vid Skåningstorp och upp till gränsen vid Anderstorp. Åsträckans längd är ca 29 km.  

 

Sträckan från gränsen mot Klippans kommun vid Anderstorp och upp till Västra Ringsjön 

saknar organiserad förvaltning. Åsträckans längd är ca 17 km. 

 

Behov ► Fiskevårdsområdesföreningar behöver bildas från Gåsahalsen vid Ängelholm upp 

till kommungränsen mot Klippan vid Skåningstorp samt från Klippans kommungräns vid 

Anderstorp och upp till Västra Ringsjön. Dessutom bör övre delen av Rössjöholmsån läggas 

till Rönneåns Nedre Fvof och Bälganeå läggas till Rönneådalens Fvof.  

 

Intressenter i vattendraget 

 

Förutom befintliga fiskevårdsområdesföreningar finns följande relevanta organisationer och 

intressenter med verksamhet som berör den laxförande delen av Rönne å:  

 

• Rönneåns Vattenråd  
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• Ängelholms Sport- och Fiskevårdsförening 

• Klippans Sportfiskeklubb 

• Helsingborgs Sportfiskeklubb 

• Tomarps Kungsgård (upplåter fiske på sträckan mellan Ängelholm och Klippan) 

• Kommuner:  Båstad, Eslöv, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, 

Kristianstad, Markaryd, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga  

 

Intressenter på den nedre laxförande sträckan av Rönne å som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: Rönneåns Vattenråd, Tomarps Kungsgård, Ängelholms och Åstorps 

kommun. 

 

Intressenter på den övre laxförande sträckan av Rönne å som är aktuell för bildande av 

fiskevårdsområde är: Rönneåns Vattenråd, Eslöv och Höör kommun. 

 

Fiskerättsliga förhållanden i vattendragsavsnitt utan fiskevårdsområde 

 

Fiskerättsliga utredningar saknas för aktuellt vattendragsavsnitt. Dock finns en gammal 

fiskerättslig utredning för Bälgane å. Vissa skifteslag uppströms Klippans kommun är troligen 

också utredda i samband med bildandet av Rönneådalens Fvof. 

 

Som underlag för inbjudan till ett informations- och inspirationsmöte kan merparten av de 

berörda fiskerättsägarna identifieras genom att ta fram en enkel adressförteckning över ägare 

till mantalssatta fastigheter i berörda byar inom sträckan.  

 

Förslag till informations- och inspirationsmöte 

 

Plats 

 

Klippans kommun 

 

Kanaler för inbjudan 

 

Brevinbjudan till identifierade mark/fiskerättsägare.   

 

Medverkande informatörer och inspiratörer 

 

Representant från Ängelholms och Åstorps kommun resp. Eslöv och Höör kommun 

Representant från Rönneåns Vattenråd 

Representant från Rönneåns Nedre Fvof/Rönneådalens Fvof 

Länsstyrelsens länsfiskekonsulent 

Sveriges Fiskevattenägareförbund 

Fiskeribiolog från SLU 

Lantmätare 

 

Program 

 

18.30 – 18.45  Välkommen och introduktion av kvällen 

(Länsstyrelsen, Rönneåns vattenråd och Sveriges 

Fiskevattenägareförbund) 
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18.45 – 19.15 Laxen i Rönne å 

  ● Biologi, utbredning och beståndssituation 

  (Fiskeribiolog från SLU) 

 

19.15 – 19.45 Lokal förvaltning av laxen i Rönne å 

● Befintliga fiskevårdsområdesföreningar 

(Länsstyrelsen/Sveriges Fiskevattenägareförbund, Rönneåns Nedre 

Fvof/Rönneådalens Fvof)   

  

19.45 – 20.15 Kaffe & Smörgås 

 

20.15 – 20.45 Fiskerätten i Rönne å 

  ● Fastigheternas fiskerätt – skiftat och oskiftad fiskerätt 

  ● Utredning av fiskerätt 

  (Lantmätare) 

 

20.45 – 21.30 Fiskevårdsområde som lokal förvaltningsform 

  ● Vad är ett fiskevårdsområde 

  ● Hur bildas ett fiskevårdsområde 

 ● Varför är det viktigt att bilda fiskevårdsområde på aktuell sträcka  

    av Rönne å– Åspecifik laxförvaltning  

(Sveriges Fiskevattenägareförbund, Länsstyrelsen och Ängelholms 

och Åstorps kommun resp. Eslöv och Höör kommun). 

 

21.30 – 22.00 Diskussion – intresse och förutsättningar för att bilda ett 

fiskevårdsområde på aktuell sträcka av Rönne å (Alla)  

 

Kostnad 

 

Framtagande av enkel adressförteckning över ägare till mantalssatta fastigheter i berörda byar 

på sträckan: ca 15 000 kr 

 

Planering och utskick av inbjudan: ca 5000 kr 

 

Genomförande av inspirationsträff (inkl. lokal, fika och föreläsare): ca 15 000 kr  

 

Total kostnad: ca 35 000 kr  


