
 
 

Verksamhetsberättelse för 2018 
 
Org. nr. 802474-6185  
 
Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 
 
Styrelsen har bestått av  
● Ordförande, Thomas Johansson - Kågeälven 
● Sekreterare, Jan Isaksson - Piteälven  
● Kassör, Daniel Holmqvist - Vindelälven 
● Ledamot, Ida-Maria Rigoll - Mörrumsån 
● Ledamot, Ola Söderdahl - Sveaskog 
● Ledamot, Mikael Frödin - Emån 
● Ledamot, Anders Hägglund - Moälvsfisket 
● Ledamot, Erik Spade – Umeå kommun 
● Ledamot, Lars Munk – Torneälven, Swedish Lapland/ Heart of Lapland 

Styrelsen för Östersjölaxälvar i Samverkan har samanträtt tre gånger under 2018: 25/1, 14/3 
och 28/6.  
Årsstämma hölls den 14 mars 2018 i Umeå. 

Övriga förtroendeposter 
Revisorer 
● Glenn Douglas, Råneå 
● Bo Johansson, Älvsbyn 
● Anders Forsberg, Örnsköldsvik - Revisorssuppleant 
 
Valberedningen  
● Bo Öhman, Moälvsfisket, Sammankallande 
● Erik Söderlund, Kalix  
● Anders Kagervall, Rickleån 
 
 
Viktiga händelser under året där Östersjölaxälvar i Samverkan deltagit och medverkat: 

• Östersjölaxälvar i Samverkan har ett nära samarbete med Stiftelsen för östersjölaxen  

• Vi har under året engagerat oss i problematiken runt kraftverksdammar och andra 
dammanläggningar i bl.a. Mörrumsån, Emån, Testeboån och Åbyälven.  

• Vi har löpande kontakt med vildlaxälvarnas förvaltningsorganisationer för att ytterligare 
stärka detta för oss och för laxen så viktiga nätverk.   

• Vi har nära kontakt med myndigheter, stora markägare samt kommuner och Länsstyrelser 
som har Östersjölaxälvar.  

• Vi ingår i Waterkeeper Alliance som är ett internationellt nätverk för frågor rörande vatten 
och fisk.  

• Vi deltar i nationella arbets-och referensgrupper tillsammans med HaV och Jordbruksverket. 
Vi har under verksamhetsåret suttit med i ”Ekosystembaserad fiskförvaltning” samt 
”Rådgivande gruppen för fritidsfiske och fisketurism”.   



 
 

• Vi sitter med i olika arbetsgrupper och har ett nära samarbete med Sportfiskarna, 
Älvräddarna, Stiftelsen för östersjölaxen, Seff, Naturturismföretagarna, 
Branschorganisationerna (Redskapstillverkarna), Sveaskog och Fiskevattenägareförbunden. 

• Vi engagerar oss mycket i den oroande sjukdomssituationen för östersjölaxen och öringen 
där vi bidrar med information om läget från österjöälvarna. 

• Arbetsgrupper och nära samarbeten med Stiftelsen för östersjölaxen samt Sportfiskarna, 
Älvräddarna, Seff, Naturturismföretagarna, Branschorganisationerna (Redskapstillverkarna), 
Fiskevattenägareförbunden  

• Vi har under året medverkat i ett flertal intervjuer i media om bl.a. sjukdomssituationen.  

 

Remissvar o yttranden: 
Östersjölaxälvar i Samverkan har under verksamhetsåret 2018 avgivit ett yttrande.   

• 15/3 till Havs- och Vattenmyndigheten angående ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 
2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område avseende fördelning av laxkvot. 
 

 
Projekt: 

• Fiskefesten 
Den 21 april anordnade Skellefteå kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbotten 
Fiskefesten. Det var workshops, föredrag, seminarier, tävlingar, demohörna, skaparverkstad, 
aktiviteter, mässa, café/mat m.m. På plats var kända sportfiskeprofiler, betesbyggare, 
flugbindare, naturvårdare, tjänstepersoner, föreningar, organisationer och företag. 
På kvällen höll Östersjölaxälvar i samverkan i arrangemanget med en Fiskepub och en 
Fiskefilmfestival. Mellan mat och filmvisningar så informerade vi deltagarna om 
organisationen och vårt arbete. Arrangemanget blev välbesökt och mycket lyckat. 
 

 
 



 
 

• C&R filmen 
En film hur man på bästa sätt ska hantera en fisk som ska återutsättas har efterfrågad av 
många av älvarnas förvaltningsorganisationer. Ted Logardt har för Östersjölaxälvar i 
samverkan tagit fram just en sådan film som på ett pedagogiskt sätt steg för steg visar hur du 
maximerar fiskens chanser att klara en återutsättning. 

 
Hemsidan: 
Under året har Östersjölaxälvar i Samverkan anlitat Ted Logardt som kommunikatörer. Han har tagit 
hand om hemsida och Facebook. Han har även satt ihop ett nyhetsbrev till medlemmarna under året.  
 

 
 
Luleå den 21/3 - 2019 
 
Ordförande    Kassör 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Thomas Johansson   Daniel Holmqvist 
 
Sekreterare    Ledamot 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Jan Isaksson    Ida-Maria Rigoll 
 
Ledamot    Ledamot 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Mikael Frödin    Anders Hägglund 



 
 

 
Ledamot    Ledamot 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Lars Munk    Erik Spade 
 
Ledamot     
 
 
______________________________     
Ola Söderdahl 


