INBJUDAN TILL

NATIONELL
FISKEVATTENÄGAREKONFERENS
Aktiv och modern fiskevattenförvaltning
Norrköping den 20 - 21 november 2019

Sveriges Fiskevattenägareförbund bjuder in till ännu en nationell fiskevattenägarekonferens.
Sveriges enskilda fiskevatten är mycket värdefulla. Utvecklingspotentialen är stor både för
fiskerättens ägare och för landsbygdens näringar. Resursen måste förvaltas och brukas ansvarsfullt,
uthålligt, kunnigt och målinriktat för att nå upp till sitt verkliga värde.
Konferensen tar upp och förmedlar värdefull och tillämpbar kunskap om aktiv och modern
förvaltning, nya vattenlagstiftningen, skarv och skarvförvaltning, fiskeribiologi, praktisk fiskevård
och en hel del andra aktuella fiskefrågor.

Konferensfakta
Tid :

20 - 21 november 2019, detaljtider se prelimärt program.

Plats :

Arbetets Museum, Norrköping, Östergötlands län

Kostnader :

Konferensavgift 1 400 kr inkl. moms för medlemmar i Sveriges
Fiskevattenägareförbund och 1 800 kr inkl. moms för övriga deltagare.
Avgiften inkluderar fika och lunch under konferensdagarna.
Eventuellt deltagande på konferensmiddag den 20 november tillkommer
med 437 kr inkl. moms.
Konferensavgift och eventuellt deltagande på konferensmiddagen
kommer att faktureras.
Logi ingår inte i konferensavgiften, se nedan.

Anmälan:

Anmälan krävs för deltagande.
Anmälan till konferensen samt eventuell konferensmiddag görs via
Sveriges Fiskevattenägareförbunds hemsida www.vattenagarna.se
Här finns en länk till ett anmälningsformulär. Anmälan är bindande.
Bekräftelse, definitivt program med vägbeskrivning och deltagarlistor
kommer att skickas ut via e-post i god tid innan konferensen.
Sista anmälningsdag är den 20 oktober.

Logi:

Vi har reserverat ett antal enkelrum och dubbelrum på Princess Hotell
inklusive frukost. Kostnad 1232 kr inkl. moms för enkelrum och 1680 kr
inkl. moms för dubbelrum. Även alternativa hotell finns att tillgå.
Hotellbokningen ska göras till Karin Sahlberg på Arbetets Museum:
konferens@arbetetsmuseum.se (tel: 011-231700) eller Graham
Francis: graham.francis@arbetetsmuseum.se (011-231735). Uppge
att hotellbokningen avser Fiskevattenägarnas konferens. Man ser
helst att rumsbokningen sker via mejl så att man får ett underlag för
bokningen.

Konferensvärdar:

Thomas Lennartsson, Sveriges Fiskevattenägareförbund,
Kenneth Ottosson, styrelseledamot, Sveriges Fiskevattenägareförbund

Övrigt:

Vid eventuella frågor rörande konferensen kan ni kontakta :
Thomas Lennartsson, Sveriges Fiskevattenägareförbund tel. 0702 –
708324. Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se

Konferensprogram
Onsdag 20/11
11.30 – 13.00

Lunch, samling och registrering, Arbetets Museum

13.00 – 13.15

Välkommen
Lars Wiström, ordförande, Sveriges Fiskevattenägareförbund, m.fl.

13.15 – 13.30

Introduktion - praktisk information om konferensen
Thomas Lennartsson, förbundsdirektör, Sveriges Fiskevattenägareförbund

Tema aktiv och modern förvaltning
13.30 - 13.50

Fiskerättsförteckningen – förvaltningens utgångspunkt
Håkan Söderberg, Håkan Söderbergs Lantmäteritjänster

13.50 – 14.10

Fiskevårdsområdesföreningens ekonomiska administration
Jan Andersson, LR Revision & Redovisning

14.10 – 14.20

Revidering av fiskevårdsområdets stadgar
Thomas Lennartsson, förbundsdirektör, Sveriges Fiskevattenägareförbund

14.20 – 14.35

Fusion av fiskevårdsområden i praktiken
Kenneth Ottosson, fiskerikonsulent, Hushållningssällskapet Västernorrland

14.35 – 15.00

Digital fiskeförvaltning mer än ett fiskekort på nätet
Thomas Abrahamsson, iFiske

15.00 – 15.30

Eftermiddagsfika

Tema aktuella fiskefrågor
15.30 – 15.50

Signalkräftan och hanteringsprogrammet
Sofia Brockmark, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

15.50 – 16.10

Fiskhälsoläget i svenska naturvatten
Charlotte Axén, statsveterinär, SVA

16.10 – 16.30

Strandskyddsutredningen
Utredaren/huvudsekreteraren, utredningen tillsätts i sommar

16.30 – 16.50

Catch & Release – hantering och effekter vid återutsättning av fisk
Martin Stålhammar, fiskeribiolog, länsstyrelsen Blekinge

16.50 – 17.10

Ekosystembaserad fiskförvaltning med lokal förankring
Ulrika Gunnartz, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

17.10 – 17.30

Den nationella laxportalen
Adam Johansson, fiskerikonsulent, länsstyrelsen i Jönköpings län

17.30 – 17.40

Höjda fiskekortspriser ökar resursens värde och fiskerättens status
Thomas Lennartsson, förbundsdirektör, Sveriges Fiskevattenägareförbund

19.30 -

Konferensmiddag och utdelning av priset ”Årets Fiskevårdsområde”

Torsdag 21/11
Tema skarv och skarvförvaltning
08.00 – 08.10

Skarvens skador på fisk och förvaltning i Roxen
Eddie Uggla m.fl., Roxens Fvof

08.10 – 08.40

Konkurrens mellan skarv och fiske
Sture Hansson, professor, Stockholms Universitet

08.40 – 09.10

Hantering av skarvfrågan i Danmark - Vad säger fågeldirektivet –
möjliga förvaltningsåtgärder
Niels Jepsen, forskare, DTU-Aqua, Danmark

09.10 – 09.30

Svensk skarvpopulation och skarvförvaltning
Miljödepartementet/Näringsdepartementet

09.30 – 10.00

Förmiddagsfika

Tema nya vattenlagstiftningen
10.00 – 10.30

Nya vattenlagstiftningen – Nationella planen för miljöanpassning av
vattenkraften
Johan Kling, verksamhetsstrateg, Havs- och vattenmyndigheten

10.30 – 10.50

Vattenkraftens miljöfond
Claes Hedenström, VD Vattenkraftens miljöfond

10.50 – 11.10

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram kopplat till vattenkraft
Irene Bohman, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten i Södra Östersjön

11.10 – 11.35

Hertingforsen – att förena två motstående intressen
Ingemar Alenäs, biolog

11.35 – 12.00

Krafttag ål – åtgärder för att rädda ålen
Jakob Bergengren, vattenstrateg, Tekniska Verken i Linköping

12.00 – 13.00

Lunch

Tema fiskeribiologi
13.00 – 13.25

Laxen – översiktlig bild av laxens nulägesstatus
Erik Degerman, fiskeribiolog, SLU

13.25 – 13.50

Ålen – översiktlig bild av ålens nulägesstatus
Håkan Wickström, fiskeribiolog, SLU

13.50 – 14.15

Harren
Ingemar Näslund, fiskeribiolog, länsstyrelsen Jämtland

14.15 – 14.40

Laken
Erik Degerman, fiskeribiolog SLU

14.40 – 15.10

Eftermiddagsfika

Tema fiskevård
15.10 – 15.30

Kalkning och försurning
Johan Ahlström, länsstyrelsen i Västerbotten

15.30 – 15.50

Sjörestaurering/reduktionsfiske
Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig, Växjö kommun

15.50 – 16.05

Regler för den moderna sportfiskaren
Kenneth Ottosson, fiskerikonsulent, Hushållningssällskapet Västernorrland

16.05 – 16.25

Optimala fiskvägar vid små dammar/vandringshinder
Erik Degerman, fiskeribiolog, SLU

16.25 – 16.55

Nya föreskrifter för fisketillsynspersoner – vad gäller?
Per-Olof Andersson, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

16.55

Sammanfattning och Avslutning

Välkommen med din anmälan !

Om Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och förvaltare av 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 stark äganderätt, för ett
ansvarsfullt och engagerat ägande och för att resursen fiskevatten skall öka i värde. Vår kärnverksamhet är
näringspolitisk bevakning, service och rådgivning till våra medlemmar.

