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Viktiga händelser under året 

 Östersjölaxälvar i Samverkan ingår från den 31 mars 2015 i det världsomspännande 
nätverket Waterkeeper Alliance som Swedish Baltic Rivers Waterkeeper. Vi medverkade 
under tiden 8 – 17/6 på Waterkeeper Alliances årliga seminarie som denna gång var i Boulder 
- Colorado, USA. 

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



 
 

 Östersjölaxälvar i Samverkan sitter med i referensgruppen ALF, Adaptiv laxälvsförvaltning 
tillsammans med HaV, SLU samt berörda Länsstyrelser. 6 mötesdagar vid 4 tillfällen under 
året den 19/1 Skellefteå, 20/1 Umeå, 9 – 10/3 Luleå, 1 – 2/12 Stockholm. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan sitter med i HaVs och SJV s rådgivande grupp för fritidsfiske och 
fisketurism. 1 mötestillfälle under året den 19 till den 20 maj i Göteborg. 

 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 2 mötestillfälle under året, den 4/6 och den 10/12. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan sitter med i en samrådsgrupp som den 10/6 hade ett möte på 
Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg om ”Aktuella och strategiska frågor för 
fiskförvaltning”. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan har ingått i Samråd och Workshops med HaV vad gällande den 
framtida förvaltningen vid 3 tillfällen. Umeå, Överkalix, Mörrum och Gävle. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan deltog på ett möte den 7/10 på Kungliga Skogs & 
Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm om ”Salmon and their management”. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan deltog på ett möte den 19/11 i Jokkmokk med Swedish Lapland 
om jakt och fisketurism i området.  

 Östersjölaxälvar i Samverkan har även under 2015 ingått i Jordbruksverkets och HaV´s 
utredning om Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020. 

 Östersjölaxälvar i Samverkan har medverkat i två filmproduktioner om återställningsarbeten i 
våra vattendrag finansierat av Skellefteå kommun samt en film om Östersjölaxen finansierad 
av Stiftelsen för Östersjölaxen.  

 Östersjölaxälvar i Samverkan har under året medverkat i ett flertal intervjuer i media, bl.a. 
Financial Times  

 Östersjölaxälvar i Samverkan har under det gångna verksamhetsåret föreläste om 
föreningens syfte och mål vid 10 tillfällen: 
 3 offentliga möten om lax och öringförvaltning med SLU, HaV och Länsstyrelserna i 

Skellefteå 19/1, Umeå 20/1 och Luleå 9/3. 
 26/2 på Kågeälvens FvO årsmöte. 
 29/3 på Sävaråns FvO årsmöte. 
 26/4 på Byskeälvens FvO extra årsmöte. 
 18/8 i närvaro av H.M. Konungen på Vattenkonferensen ”Levande laxälvar” i Umeå. 
 29/8 på Vattenråd 7, (Åby, Byske, Kåge) exkursion längs Åbyälven. 
 16/9 i närvaro av H.M. Konungen och Landsbygdsministern på Sveaskogs seminarie i 

Mörrum ”Laxfiskets potential för tillväxt i Sverige”. 
 29/10 Redd Villaksens årliga auktion i Oslo. 

 
Remissvar o yttranden: 
Östersjölaxälvar i Samverkan har under verksamhetsåret 2015 inkommit med 3 yttranden och en 
överklagan.   
28/3 överklagan på Lst. i Västerbottens beslut att ge dispens för fiske med nät i Sävaråns mynning. 
31/3 yttrande till Vattenmyndighetens samråd med förslag till Förvaltningsplan, förslag till 
Miljökvalitetsnormer och förslag till, åtgärdsprogram för perioden 2015-2021 till HaV och berörda 
Vattenmyndigheter i 4 Vattendistrikt. 
5/5 yttrande till Havs-och vattenmyndigheten angående kustfisket efter lax för år 2015. 



 
 

10/8 yttrande till Havs-och vattenmyndigheten Hur förvaltning av lax och öring bör utformas och 
utvecklas. 
 
 
 
Deltagande vid evenemang  
Östersjölaxälvar i Samverkan och Stiftelsen för Östersjölaxen har medverkat på Flyfishers Club i 
London den 5 och 6 november. 
 
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 i rivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrumsån samt med 
pengar till en förstudi av vad Sportfisket är värt i våra älvdalar. 
 
Stiftelsens första officiella framträdande var den 21 september på Laxgalan på Berns i Stockholm i 
närvaro av bl.a. H.M. Konungen. Här kom det in över 3 mkr. till Stiftelsen för Östersjölaxen.  
 
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 – Sportfiskarna, Styrelseledamot i förbundsstyrelsen. 
 
Supleanter: 
Johan Östergren – SLU AQUA. 
Glenn Douglas – Sportfiskarna och Kommunförbundet Norrbotten. 
 
Adjungerande: 
Martin Falklind – Fiskejournalen och Aller Media. 
Anders Karlsson – Sportfiskarna, Generalsekreterare. 
 
 
 
Projekt 
Från Havs- och Vattenmyndighetens anslag för nationella/regionala informationsinsatser inom 
fiskevården har Östersjölaxälvar blivit beviljade pengar. Pengarna har använts till att bygga upp 
organisationen och uppdatera och förbättra hemsidan. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hemsidan 
Arbete med att förbättra utformning och information på hemsidan inleddes under 2015. 
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