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Styrelsen har bestått av  
● Ordförande, Thomas Johansson - Kågeälven 
● Sekreterare, Jan Isaksson - Piteälven  
● Kassör, Stefan Ågren - Umeå kommun 
● Ledamot, Sarah Karlsson - Överkalix kommun 
● Ledamot, Ola Söderdahl - Mörrumsån/Sveaskog 
● Ledamot, Bernt Moberg - Testeboån 
● Ledamot, Erik Spade - Ö-viks kommun 
● Ledamot, Daniel Holmqvist - Vindelälven 
● Ledamot, Lars Munk – Torneälven, Swedish Lapland/ Heart of Lapland 

Styrelsen för Östersjölaxälvar i Samverkan har samanträtt sex gånger under 2016: 25/1, 3/3, 
7/4, 2/6, 24/8 och 18/11.  
Årsstämma hölls den 13 mars 2016 
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Viktiga händelser under året 

 Östersjölaxälvar i Samverkan uppvaktade den 13 januari Livsmedelsverket om det Svenska 
undantaget om fet fisk från Östersjön.   

 Östersjölaxälvar i Samverkan sitter med i HaVs och SJVs rådgivande grupp för fritidsfiske och 
fisketurism. 1 mötestillfälle under året den 18 till den 19 maj i Jönköping. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan sitter med i en Referensgrupp med Skellefteå Kraft AB 
angående upp och utvandringssituationen för lax och öring förbi vattenkraftverket i Hednäs - 
Åbyälven. Det har varit 1 mötestillfälle under året, den 30/5 samt en presskonferens den 



 
 

31/5. Den 9 juni träffade ÖiS och Stiftelsen för Östersjölaxen VD för Skellefteå kraft samt 
kommunalrådet i Skellefteå angående Ske-krafts beslut om Hednäs.  

 Östersjölaxälvar i Samverkan sitter med i referensgruppen för Projekt LIV – laxfisk i nedre 
Dalälven. Projektet ska i första hand utreda nedre Dalälvens potential för att återfå 
fiskvandring från havet. Med hjälp av inventeringar och analyser ska projektet öka kunskapen 
om älvens fiskbestånd och dess livsmiljöer. Målet är att undersöka om det är möjligt att 
återfå livskraftiga och självreproducerande populationer av lax och havsöring i den nedre 
delen av en av landets största reglerade älvar, Dalälven.  Det har varit två möten under året, 
20/10 och 28/11. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan medverkade den 4 till den 5/4 i Norsjö, Västerbotten 
tillsammans med Skellefteå kommun och flera lokala FvO på ett möte om hur man når ut till 
FvO´s medlemmar.  

 Östersjölaxälvar i Samverkan deltog den 18 till den 24 maj på en studieresa till Skotland och 
River Dee. Resan, som var en del av ett LONA projekt arrangerades av Skellefteå kommun 
som driver projektet tillsammans med förvaltningsorganisationerna inom lax och öring 
älvarna inom kommunen. Syftet var att ta lärdom av förvaltningen i River Dee. En film togs 
fram för att inspirera och utbilda fiskerättsägare hur det går att ta tillvara på den resurs som 
starka bestånd av lax och öring skulle kunna vara. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan och Stiftelsen för Östersjölaxen medverkade på Redd Villaksens 
auktion i Oslo den 27 oktober.  

 Östersjölaxälvar i Samverkan blev inbjudna att sitta med som observatörer på ICES möte i 
Köpenhamn den 22 till den 24 november. På uppdrag av SLU AQUA lämnade vi en lista med 
önskemål från våra medlemsälvar med önskan om en översyn av bl.a. utbredning av lax och 
öring, produktionsarealer och revidering av produktionskapasitet.  

 Östersjölaxälvar i Samverkan har under 2016 engagerat sig i problematiken runt 
kraftverksdammar och andra dammanläggningar i Emån, Testeboån och Åbyälven.  

 Östersjölaxälvar i Samverkan har även under 2016 ingått i Jordbruksverkets och HaV´s 
utredning om Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan har under året aktivt uppvaktat myndigheter och politiker vid 
ett flertal tillfällen. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan har under året hjälpt och stöttat flera av medlemsälvarna med 
förvaltningsfrågor. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan har under året medverkat i ett flertal intervjuer i media, bl.a. 
med det Canadensiska filmteamet Hooké, Aftonbladet, Aalborgs universitet i Danmark och 
Helsingfors universitet.  

 Östersjölaxälvar i Samverkan har under det gångna verksamhetsåret föreläst om föreningens 
syfte och mål vid 7 tillfällen: 
 13/1 på Livsmedelsverket. 
 13/1 i Riksdagen för Socialdemokraterna Isak From, Anna Caren m.fl. 
 22/2 på Kågeälvens FvO årsmöte. 
 21/3 Testeboåns Fvo årsmöte 
 20/5 på Havs- och Vattenmyndigheten. 
 10/6 för Landshövdingen i Kalmar m.fl.  
 28/11 och den 11/12 för Fiskegruppen i Kalix bestående av 11 samfälligheter längs 

Kalixälven inom Kalix kommun. 

 



 
 

Remissvar o yttranden: 
Östersjölaxälvar i Samverkan har under verksamhetsåret 2016 avgivit ett yttrande och skickat in en 
överklagan.   
21/6 överklagan av Lst. i Västerbottens beslut att ge dispens för fiske med 3 fasta redskap inom 
Kågeälvens fredningsområde. 
4/3 yttrande till Jordbruksverket angående motion ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och 
nyttig mat”   
 
 
Deltagande vid evenemang  
Östersjölaxälvar i Samverkan och Stiftelsen för Östersjölaxen har medverkat på Fiskmarknad i Luleå 
den 23 till den 25 augusti, Vattendagarna i Umeå den 25 till den 26 oktober samt Redd Villaksens 
auktion i Oslo den 27 till den 28 oktober. 
 
Stiftelsen för Östersjölaxen 
Östersjölaxälvar i Samverkan är Stiftare till Stiftelsen för Östersjölaxen. Stiftelsen blev formellt bildad 
den 14 maj 2014 vid ett konstituerande möte i Stockholm. Stiftelsen är nu operativ och har delat ut 
pengar till projekt som syftar till att begränsa fisket på enskilda bestånd i nära anslutning till 
mynningarna av vattendragen. Projekt som stötts har varit Kalix, Råne, Piteå, Åby-Byske-Kåge, Bure. 
Stiftelsen har även gått in med pengar för rivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrumsån samt 
tillsynsprojekten på kusten inom Umeå och Skellefteå kommuner. 
 
Stiftelsens har under året fått en donation från Wallenbergs Stiftelsen på 1,5 mkr samt att H.M. 
Konungen från i år 2016 är Stiftelsen för Östersjölaxens officiella beskyddare.  
 
Stiftelsens styrelse består av: 
Thomas Johansson – Ordförande, Östersjölaxälvar i Samverkan. 
Claes Bourghardt – Vice ordförande. 
Greta Von Rosen Stövind – Sekreterare, Stiftelsejurist. 
Hans Lundqvist – Kassör, SLU - Prefekt på institutionen för Vilt, fisk och miljö i Umeå. 
Peter Westman – Ledarmot, WWF – Naturvårdschef. 
Carina Wallin – Ledarmot, Sportfiskarna - Styrelseledamot i förbundsstyrelsen. 
 
Suppleanter: 
Johan Östergren – SLU AQUA. 
Glenn Douglas – Sportfiskarna och Kommunförbundet Norrbotten. 
 
Adjungerande: 
Martin Falklind – Fiskejournalen och Aller Media. 
Anders Karlsson – Sportfiskarna, Generalsekreterare. 
 
Projekt 
Östersjölaxälvar i Samverkan har fått pengar att bygga upp organisationen av Waterkeeper Alliance. 
Detta har möjliggjort ett för organisationen mer professionellt arbete under 2016 med möjlighet till 
resor, medlemskontakter, uppvaktningar och medverkande på olika seminarier.  
Från Havs- och Vattenmyndighetens anslag för nationella/regionala informationsinsatser inom 
fiskevården har Östersjölaxälvar blivit beviljade pengar. Pengarna har använts till att bygga upp och 
uppdatera och förbättra hemsidan. 



 
 

Hemsidan 
Under året har Östersjölaxälvar i Samverkan anlitat Ted Logardt som kommunikatör. Ted har tagit 
hand om hemsida, Facebook och Instagram. Ted har även satt ihop två nyhetsbrev till medlemmarna 
under året.  
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_______________________________  _____________________________ 
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Sekreterare    Ledamot 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Jan Isaksson    Sarah Karlsson 
 
Ledamot    Ledamot 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Daniel Holmqvist   Bernt Moberg 
 
Ledamot    Ledamot 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Lars Munk    Erik Spade 
 
Ledamot     
 
 
______________________________     
Ola Söderdahl 



 Östersjölaxälvar  Sida:  1

 802474-6185  Resultatrapport  Utskrivet:  17-02-15

 Preliminär
 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  77
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 Perioden  Periodbudget

 Rörelsens intäkter mm
 Övriga rörelseintäkter

 3900  Medlemsavgifter  17 566,00  10 000,00
 3985  Statliga bidrag  50 000,00  0,00
 3989  Övriga bidrag  404 503,51  415 000,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  472 069,51  425 000,00

 S:a Rörelseintäkter mm  472 069,51  425 000,00

 Bruttovinst  472 069,51  425 000,00

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5092  Möteskostnader  -5 115,00  -10 000,00
 5093  Konferensavgift  -1 656,00  -1 000,00
 5200  Medverkan i projekt  -220 167,00  -221 000,00
 5800  Resekostnader  -41 848,34  -50 000,00
 6230  Datakommunikation  -17 617,50  -1 500,00
 6380  Föreningsadministration  -2 852,50  0,00
 6500  Övriga externa tjänster  -18 550,00  -40 000,00
 6570  Bankkostnader  -1 028,00  -1 000,00
 S:a Övriga externa kostnader  -308 834,34  -324 500,00

 Personalkostnader
 7330  Bilersättningar  -185,00  -5 000,00
 S:a Personalkostnader  -185,00  -5 000,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -309 019,34  -329 500,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  163 050,17  95 500,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  163 050,17  95 500,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  163 050,17  95 500,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  163 050,17  95 500,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  163 050,17  95 500,00

 Resultat före skatt  163 050,17  95 500,00

 Beräknat resultat  163 050,17  95 500,00

 8999  Redovisat resultat  -163 050,17  0,00



 Östersjölaxälvar  Sida:  1

 802474-6185  Balansrapport  Utskrivet:  17-01-30

 Preliminär
 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  77
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Fordringar
 1680  Övriga kortfristiga fordringar  0,00  221 750,69  221 750,69
 S:a Fordringar  0,00  221 750,69  221 750,69

 Kassa och bank
 1930  Bankkonto 8201-6 934 920 884-4  300 618,45  -58 700,52  241 917,93
 S:a Kassa och bank  300 618,45  -58 700,52  241 917,93

 S:a Omsättningstillgångar  300 618,45  163 050,17  463 668,62

 S:A TILLGÅNGAR  300 618,45  163 050,17  463 668,62

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -679 557,50  0,00  -679 557,50
 2019  Redovisat resultat  378 939,05  -163 050,17  215 888,88
 S:a Eget kapital  -300 618,45  -163 050,17  -463 668,62

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -300 618,45  -163 050,17  -463 668,62

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00





 
 

 

Verksamhetsplan 2017 

Östersjölaxälvar i Samverkan ska: 

 Ha en väl uppdaterad hemsida som ska hållas aktuell med vad som händer i 

laxförvaltningsfrågan. Vi ska även fortsätta med att förbättra den interna informationen inom 

vår organisation.  

 Delta på mässor och seminarier där vi bedömer att vårt arbete gagnas. 

 Yttra sig på remisser och skrivelser som på något sätt berör laxförvaltningen. 

 Under året uppvakta beslutsfattare angående laxfrågan med målsättningen att påverka mot 

en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vilda lax och öringbestånd.  

 Tillsammans med respektive förvaltningsorganisation aktivt jobba för starka och livskraftiga 

bestånd av lax och havsöring i våra vattendrag genom att stödja projekt med syfte att skapa 

bästa möjliga förutsättningar där varje enskilt bestånd ska förvaltas på ett hållbart sätt. Bland 

annat ska vi aktivt stötta förvaltningsorganisationer som vill begränsa fisket med 

mängdfångande redskap utanför sina respektive vattendrag. 

 Arbeta för att växa som organisation genom att anslutna fler Östersjömynnande vattendrag, 

kommuner, organisationer och stödmedlemmar. Att aktivt jobba för att få in bidrag till 

organisationens syfte och mål genom gåvor och olika arrangemang. Att med stor kunskap och 

kompetens och styrkan av enade fiskerättsägare från lax och öringsförande vattendrag runt 

Östersjön skapa en kraftfull organisation där vi gemensamt kan göra skrivelser och 

uppvaktningar av beslutsfattare för att påverka laxförvaltningen. 

 Fortsatt deltagande i Stiftelsen för Östersjölaxen där Östersjölaxälvar i Samverkan ska vara en 

av de drivande organisationerna.  

 Därefter arbeta i enlighet med stadgar och riktlinjer. 

 



Kommunikationsplan 2017 Östersjölaxälvar i Samverkan 

 

Nyhetsbrev 

Målgrupp: Medlemsorganisationerna och enskilda medlemmar 

Antal: 2 (maj och oktober/november) 

 

Sammanställa säsongen - laxsvepet 

Målgrupp: Medlemsorganisationerna, enskilda medlemmar och allmänhet 

När: September/oktober 

Syfte: Skapa trafik till hemsida och informationsspridning. 

 

 

Är det några nyheter i din älv inför säsongen? 

Prata med tre älvar åt gången och ställa några frågor om t ex nya regler, förväntningar på säsongen 

och annat som kan vara bra att veta om respektive älv inför nya året. Totalt 16 vildlaxälvar plus t ex 

Moälven och Hörnån. 

När: Maj och juni. 

Målgrupp: Medlemsorganisationerna, enskilda medlemmar och allmänhet 

Syfte: Att lyfta fram enskilda älvar och låta de synas genom våra kanaler. Sprida information. 

 

 

Medlemsvärvning/informationsspridning 

Profiler – varför stöttar du Östersjölaxälvar i Samverkan 

Målgrupp: Enskilda potentiella medlemmar  

Syfte: Att lyfta låta åtta profiler berätta varför det är viktigt att stötta ÖIS för att värva fler 

medlemmar. Sprida information. 

 

 

 



Läget i älvarna med sjukdomar och liknande 

När: Aug/sept  

Målgrupp: Medlemmar, myndigheterna och allmänheten 

Syfte: Kunskapsinsamling och informationsspridning 

Hur: Mejl går ut till samtliga medlemsälvar samt kända sportfiskare i resp. älv där de får svara på 

enkla frågor om hur de upptattar ett eventuellt sjukdomsläge. Thomas ringer till de som inte svarar 

på mejl. 

 

Övriga aktiviteter 

Löpande kommunicera ut nya beslut från myndigheterna via facebook och hemsida och vid behov 

skicka mail till medlemmarna. 

Dela stiftelsens arbete 

Löpande skapa nyhetsflöde via Facebook 

Löpande skapa nyheter på hemsidan 

Löpande ajourhålla hemsidan 

Kommunicera via facebook (svara på kommentarer etc) 

Kommunicera via mail (svara på e-mail) 

Söka och rapportera projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsplanering för aktiviteter 

Jan 

Medlemsvärvning via facebook 

Feb 

Medlemsvärvning - profiler 

Kalla till årsmöte. Info på hemsidan. 

Skicka information till medlemmarna inför stämmorna. 

Skicka information om nytt medlemskap till älvsorganisationerna. 

Mars 

Informera om årsmötet? 

April 

Medlemsvärvning profiler och via facebook 

Maj 

Är det några nyheter i din älv? 

Majstämmor, informera om vi har lyckats med inlösen. 

Nyhetsbrev 

Juni 

Är det några nyheter i din älv? 

Juli 

Aug 

Läget i älvarna – sjukdomsbilder och liknande 

Sept 

Läget i älvarna – sjukdomsbilder och liknande 

Laxsvepet 

Okt 

Nyhetsbrev 

Nov  

Dec 



 Östersjölaxälvar  Sida:  1

 Resultatbudget  Utskrivet:  17-02-21

 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31  Senaste vernr:
 Konto  Benämning  Budgeterat

 3900  Medlemsavgifter  20 000
 3985  Statliga bidrag  50 000
 3989  Övriga bidrag  50 000
 5092  Möteskostnader  -6 000
 5093  Konferensavgift  -2 000
 5200  Medverkan i projekt  -73 389
 5800  Resekostnader  -40 000
 6230  Datakommunikation  -2 000
 6380  Föreningsadministration  -3 000
 6500  Övriga externa tjänster  -54 000
 6570  Bankkostnader  -1 000
 7330  Bilersättningar  -1 000
 Resultat  -62 389
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