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Sammanfattning 
 

Umeå Kommun har länge haft ambitionen att arbeta med och utveckla möjligheterna till 

fritidsfiske. Kommunen har sedan 80-talet arbetat med att tillgängliggöra och förbättra 

förutsättningarna för fritidsfiske. Intresset för fritidsfisket har ökat kraftigt de senaste åren. 

 

Under åren 2018–2020 identifierades ett behov av att strukturera kommunens fortsatta 

arbete med utveckling av fritidsfisket. I slutet av 2020 fick därför Fritid fiskeutveckling 

uppdrag av fritidsnämnden att ta fram en strategi och åtgärdsprogram. Strategin och 

åtgärdsprogrammets period är satt till 5 år.  
 

Det övergripande målet med strategin och åtgärdsprogram är att verksamheten hos Umeå 

Kommun Fritid Fiskeutveckling ska gynna en fortsatt hållbar utveckling av fritidsfisket inom 

främst Umeå kommuns geografiska område samt till viss del inom Umeåregionen. 

 

Strategin är uppdelad på fem fokusområden. Till strategin hör även en arbetsmodell som 

bygger på de fem fokusområdena. Arbetsmodellen ska hjälpa att identifiera behovet av ett 

eller flera fokusområden i ett befintligt eller potentiellt geografiskt fiskeområde. 

 

Till planen hör ett åtgärdsprogram med åtgärder som identifierats för att nå den övergripande 

målsättningen.  
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Inledning  
 

Umeå Kommun har länge haft ambitionen att arbeta med och utveckla möjligheterna till 

fritidsfiske. 1990 togs den första Kommunala fiskeplanen fram av Länsstyrelsen Västerbottens 

Fiskenämnd på uppdrag av Umeå Kommuns fritidskontor. 1993 genomfördes provfisken av 

fritidskontoret i 43 av kommunens sjöar med avsikten att ta fram en plan för 

fiskevårdsbehovet i sjöarna. 1995 togs första fiskevårdsplanen fram för Sävaråns 

fiskevårdsområde. 2000 togs en ny fiskeplan fram för Sävarån. Samma år togs en fiskeplan 

fram för Hörnån. Drygt 20 år senare är det hög tid att formulera de idéer som format hur vi 

arbetar med fiskeutveckling idag samt hur vi ska arbeta med fiskeutveckling imorgon.  

 

Allt fiske i sötvatten ägs. En av de mest grundläggande förutsättningarna för att kunna 

utveckla fritidsfisket är därför att fisket är upplåtet av fiskerättsägarna till allmänheten. Sedan 

början av 80-talet har fiskevårdsområdesföreningar (FVOF) och andra typer av fiskeområden 

bildats inom kommunen med syftet att upplåta fisket. Organisering- och upplåtelse av fisket 

finns idag via fiskevårdsområdesföreningar i bland annat Sävarån och Hörnån. Utöver 

upplåtelseformen fiskevårdsområdesförening (FVOF) finns också ett antal fiskeområden som 

upplåts av samfällighetsföreningar (skifteslag, byalag) och fiskeklubbar. Upplåtelse av fisket 

för allmänheten saknas dock fortfarande i en betydande del av kommunens sjöar och 

vattendrag. Täckningsgraden av de befintliga fiskeområdena uppnår idag cirka till 50 % av 

kommunens yta.  

 

2013 anställdes Umeå Kommuns första fiskekonsulent på heltid och utvecklingen av 

fritidsfisket i kommunen har gått fort sedan dess. Man kan enkelt hävda att intresset för 

fritidsfiske har vuxit i takt, förmodligen snabbare, med att kommunen vuxit i antal invånare. 

Antalet sålda fiskekort samt omsättningen av fiskekortsförsäljningen, och belastningen på 

kommunens befintliga upplåtna fiskeområden, har ökat markant. Framför allt har fisketrycket 

på våra fiskbestånd ökat i de upplåtna fiskeområdena. Till exempel har antalet digitalt sålda 

fiskekort ökat från 151 sålda kort år 2013 till 7305 digitalt sålda kort år 2020 (statistik hämtat 

från fiskekort.se). I och med det ökade intresset för fritidsfiske har även behovet av stöd från 

kommunen till fiskeföreningarna också ökat. 

  

Under åren 2018–2020 identifierades ett behov av att strukturera kommunens fortsatta 

arbete med utveckling av fritidsfisket. Då det finns en begränsning i mängden arbete som vi 

kan utföra årligen behöver vi också värdera vilka insatser som bör prioriteras för att på bästa 

sätt möta det ökande intresset för fritidsfiske. För att prioritera, möta behoven och sätta en 

tydlig riktning för det fortsatta arbetet togs följande strategi och åtgärdsprogram fram.  
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Syfte & mål 
 

Det övergripande målet med följande strategi och åtgärdsprogram är att verksamheten hos 

Umeå Kommun Fritid Fiskeutveckling (hädanefter Fritid Fiske) ska gynna en fortsatt hållbar 

utveckling av fritidsfisket med handredskap inom Umeå kommuns geografiska område. 

Strategin ska beskriva hur vi på Fritid Fiske ska arbeta för att ha en fortsatt positiv utveckling 

av fritidsfisket inom Umeå Kommun och till viss del även inom den så kallade Umeåregionen. 

Strategins period är satt till 5 år, 2021–2025. Efter denna 5-årsperiod ska resultatet 

utvärderas och en ny strategi tas fram för kommande 5-årsperiod.  

 

Strategin ska också vara vägledande i förvaltningen av fisket i de fall där Umeå Kommun själva 

är fiskerättsägare eller där kommunens fiskerätt ingår i en samfällighet, 

fiskevårdsområdesförening, fiskekortsområde, arrendeavtal eller annan typ av fiskeområde 

som upplåter fiske. 

 

Strategin ska redogöra för kopplingar mellan Fritid Fiskes strategi och interna strategiska 

dokument såsom mål, program, översiktsplaner och fördjupningar. Strategin ska även 

redogöra för kopplingar mellan strategin och de lokala miljömålen 2020, de nationella och 

globala miljömålen samt Jordbruksverkets & Havs- och Vattenmyndighetens strategi för 

svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020 samt andra externa program, planer och strategiska 

dokument av betydelse för vårt arbete.  

 

Strategin utgår från fem fokusområden. Varje fokusområde har ett eller flera definierade 

mätbara mål. Till strategin hör ett åtgärdsprogram med åtgärder under strategiperioden 

2021–2025 som identifierats för att nå målen i strategin.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Ställningstaganden 
Geografisk omfattning av Fritid fiskes arbete med fiskeutveckling 

Fritid Fiske ska i första hand fokusera på att utveckla fritidsfisket med handredskap inom 

kommunens sjöar, vattendrag och kuststräcka. I andra hand ska vi även arbeta med utveckling 

av fritidsfisket med handredskap i andra kommuner inom Umeåregionen genom samverkan 

med andra kommuner inom regionen.  

 

Arbete med restaurering av vattendrag och frågan om huvudman 

Vid arbeten med restaurering av vattendrag (inkluderar samtliga typer av restaurering 

exempelvis restaurering av flottleder, vandringshinder, våtmarker, dikningsföretag med mera) 

på UK Fritid Fiske gäller följande för huvudman; En huvudman håller i samråd, söker tillstånd, 

upphandlar, ansvarar för och utför åtgärder. Vi agerar inte huvudman vid 

restaureringsarbeten, och är ytterst ansvarig, utan att ansvara för samtliga moment som ett 

restaureringsprojekt innefattar. Vi kan agera huvudman under förutsättningen att vi ansvarar 

för samtliga ovan beskrivna moment och att arbetet i så fall utförs enligt vår egen tidplan med 

hänsyn till våra övriga projekt och verksamheter. 

 

Arbete i fiskeföreningar, samverkansgrupper och intresseorganisationer 

Fritid Fiske ska engagera sig i styrelsearbete i fiskeföreningar där Umeå Kommun är 

fiskerättsägare samt i intresseorganisationer och samverkansgrupper som gynnar syftet med 

vår verksamhet.  

 

Om fångst & återutsättning (även kallat Catch & Release) 

Användandet av fångst & återutsättning som förvaltningsmetod är i dagsläget ett nödvändigt 

verktyg i de fall fisket ska upplåtas och tillåtas men där fångstuttaget av vissa fiskar (arter 

och/eller storlekar) måste begränsas för att tillåta återhämtning av degraderade fiskbestånd. 

Metoden, fångst & återutsättning, är i sig inte syftet och målet utan ett nödvändigt verktyg i 

förvaltningen för att nå det övergripande målet och återfå starka och livskraftiga fiskebestånd.  
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Fokusområden 

Strategin är uppdelad på fem fokusområden, som Fritid Fiske arbetar med idag, och 

återkopplar till prioriteringsmodellen för vår verksamhet. I vilken omfattning Fritid Fiske 

arbetar med fokusområdena varierar mellan olika fiskeområden, mellan år och under 

verksamhetsåret. Fritid Fiske samarbetar med ett stort antal interna och externa intressenter. 

Varje fokusområde har ett eller flera mål. Där det är möjligt ska målen vara mätbara. För att 

utvärdera måluppfyllnad har fokusområdena, i de fall det är möjligt, tilldelats mätbara 

indikatorer (tabell 2–6).  

 

Via fokusområde 1 ser vi till att våra fritidsfiskare har ett fiskevatten att fiska i. Allt fiske i 

sötvatten ägs och därför är organisering och upplåtelse av fisket en grundförutsättning. 

 

Fokusområde 2 och 3 ska bidra till att säkerställa resursen, i det här fallet fisken och dess 

levnadsmiljöer. Utan livskraftiga bestånd av fisk finns inte förutsättningar eller motiv för att 

jobba med fokusområde 4, 5.  

 

Fokusområde 4 och 5 handlar om att se till människan behov, i det här fallet fritidsfiskaren. 

Via fokusområde 4 ser vi till att visa våra fritidsfiskare vet vilket fiske som finns upplåtet, hur 

de hittar dit, vilka regler som gäller och varför de ska följa dem. Via fokusområde 5 ser vi och 

våra fiskeföreningar till att det finns; leder, grillplatser, vindskydd, stugor, soptunnor, utedass, 

bryggor samt båtar som sköts om och underhålls.  

 

Arbetsmodell för utveckling av fritidsfisket via fokusområde 1–5 

Arbetet med fiskeutvecklingen i nya och befintliga fiskeområden ska följa en modell med steg 

i en särskild ordning. I förekommande fall kan det vara motiverat att arbeta med flera av 

punkterna nedan parallellt. Kommunens arbete är som mest intensivt vid punkt 1–3 medan 

föreningarnas arbete blir mer betydande i punkt 4–5.   

 

1. Nya fiskeområden – Organisering och upplåtelse av fisket till allmänheten 

2. Förvaltning av fisket – Regler (vid behov begränsningar av fisket), organisering av fisketillsyn  

3. Fiskevård – Fiskevårdande åtgärder såsom kalkning, restaurering av vattendrag, 

borttagande av vandringshinder för fisk mm.  

4. Information & Kommunikation – Digital infrastruktur för information och försäljning av 

fiskekort  

5. Förenings- och samverkansarbete – Föreningsarbete, byggandet av anläggningar för fiske 

osv. 

 

När vi arbetar med ett befintligt eller nytt fiskeområde ska vi tillämpa ordningen ovan. Vi har 

kommit olika långt i modellen i olika fiskevatten. Vi kommer inte att delge för alla fiskevattens 

status i förhållande till arbetsmodellen. Här följer dock ett antal exempel på hur vi kan 

tillämpa arbetsmodellen för att identifiera vilka åtgärder som krävs. I stora delar av Tavelån, 



 

5 
 

Fällforsån, Sörmjöleån, Norrmjöleån, Ängerån samt i majoriteten av kommunens sjöar saknas 

en organisation av fisket och fisket är därmed inte upplåtet till allmänheten. I Sävarån är 

punkt 1–2 åtgärdat och fokus ligger nu på område 3–5. I Umeälvens huvudfåra upp till 

Stornorrfors kraftverk bör fokus ligga på område 4–5 med det finns visst behov av arbete med 

område 2 och 3 i biflödena.  

 

Förklaring av viktiga termer, begrepp och förkortningar  

Upplåtelse av fiske – Om fiske erbjuds eller inte erbjuds till allmänheten eller yrkesfiskare.    

Fiskeområde – Geografiskt område innefattande upplåtet fiske. Fisket upplåts av 

Fiskevårdsområdesförening (FVOF), samfällighetsförening eller fiskeklubb.  

Avrinningsområde (ARO) – Det landområde inklusive sjöar som avvattnas via ett vattendrag. 

Fångstuttag – Antalet fiskar som fångas och avlivas.  

Fångst & återutsättning (C&R) – Fiske där fisken fångas men inte avlivas utan sätts tillbaka i 

vattnet. 

 

Om åtgärdsprogrammet 

Åtgärdsprogrammet är framtaget för att presentera konkreta åtgärder som Fritid Fiske 

planerar att genomföra under strategiperioden 2021–2025. Åtgärdsbehovet som finns 

överskrider långt de åtgärder som är upptagna i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna i 

programmet är därför prioriterade och framtagna utifrån följande; arbetsmodellen (se 

fokusområden-arbetsmodell), möjligheter till extern finansiering för olika åtgärder samt 

nuvarande tillgång på personal och resurser.   

 

Om bilagorna 

I bilaga 1 redovisas en sammanfattning identifierade kopplingar mellan strategins fem 

fokusområden och interna styrdokument, planer, program och mål samt kopplingarna till 

externa nationella planer, strategier och globala mål.  

 

I bilaga 2 redovisas kopplingar mellan Fritid Fiskes strategi och interna strategiska dokument 

såsom mål, program, översiktsplaner och fördjupningar samt övriga externa dokument av 

betydelse för strategin och vårt arbete med fiskeutveckling. Kopplingarna samt skrivelser och 

motiveringar redovisas i sin helhet. Totalt redovisas kopplingar till 17 olika dokument. 

Dokumenten och kopplingarnas betydelse utvärderas i bilaga 1. 

    

I bilaga 3 redovisas en intressentanalys med kartläggning av intressenter samt kravanalys. 
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Fokusområde 1 – Nya fiskeområden 
 

Syfte 

• Att Fritid Fiske aktivt ska arbeta tillsammans med lokala fiskerättsägare, lantmäteriet 

och länsstyrelsen för att skapa fler fiskeområden med upplåtet fiske inom Umeå 

kommun 
• Upplåtelseformen i nya fiskeområden bör i första hand sträva efter bildandet av 

fiskevårdsområdesföreningar FVOF och i andra hand andra typer av fiskeområden 
• Den geografiska omfattningen av ett nytt fiskeområde bör sträva efter att inkludera hela 

avrinningsområden samt hela vattenytor av sjöar 
• Fritid Fiske bör stötta bildningen av nya fiskeområden med geografisk omfattning enligt 

punkten ovan med finansiering via föreningsbidrag. 
 

Olika typer av fiskeområden och fiskeföreningar inom Umeå Kommun 

Inom Umeå Kommun finns idag flera olika typer av fiskeområden och tillhörande 

fiskeföreningar. Typen av område och förening bestäms av vilken form av upplåtelse som 

ligger till grund för fiskeområdet.  

Fiskevårdsområdesförening (FVOF) är en förening (med eget lagrum ”Lagen om 

fiskevårdsområdesföreningar) som bildas av Länsstyrelsen via en förrättning. 

Fiskevårdsområdesföreningen och tillhörande fiskevårdsområde består av fiskerätterna inom 

ett givet geografiskt område. Sävaråns och Hörnåns FVOF är två exempel på mycket väl 

organiserade fiskevårdsområdesföreningar i Umeå kommun.  

En annan typ av fiskeområde/föreningen som förekommer i Umeå Kommun är 

samfällighetsföreningar (SFF) som upplåter fisket. Exempel på det är Röbäcks SFF och 

Djäkneböle SFF. 

En tredje typ av områden/föreningar är så kallade fiskekortsområden även kallat 

samarbetsområden. Umeälvens Forsfiskeområde och Umeälvens nedre Fiskeområde är två 

exempel på fiskekortsområden där flera samfälligheter gått ihop och bildat ett gemensamt 

fiskekortsområde.  

En fjärde typ av fiskeområde finner vi där en fiskeklubb arrenderat ett fiskevatten. Exempel på 

det är Nydalasjön som arrenderas av SFK Blåknuten, Tvärån som arrenderas av Tväråns 

Fiskevårdsförening samt Håltjärn som arrenderas av Uman Flugfiskeförening.  

 

Mål Organisation Indikatorer 

Att alla sjöar & vattendrag 

inom Umeå Kommun ska 

finnas tillgängliga som upplåtna 

fiskevatten. Upplåtelsen av 

fisket ska inte strida med 

ekologiska förvaltningsmål 

enligt fokusområde 2. 

UK Fritid Fiske 
UK Lantmäteri 
UK Fritid Föreningsbyrån 
UK Mark & exploatering 
Fiskeföreningar i Umeå Kommun 
Länsstyrelsen Västerbotten  
 

Andel upplåtna sjöar 
Andel upplåtna vattendrag 
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Fokusområde 2 – Förvaltning av fisket 
 

Syfte 

• Att en hållbar förvaltning av fisket ska ske i de fiskevatten och på de fiskerätter där 

Umeå Kommun via sitt fastighetsinnehav är fiskerättsägare, eller ingår som 

fiskerättsägare i ett fiskeområde, och- eller där kommunens fiskerätt är utarrenderad 

• Fritid Fiskes arbete med fisketillsyn ska leda till ökad förståelse och efterlevnad av 

gällande bestämmelser kring fritidsfisket och därmed en bättre förvaltning av fisket 

• Fritid Fiske ska verka för att fiskeområdena i Umeå Kommun tillämpar en hållbar 

förvaltning av fisket i sina fiskevatten. 

 

Hållbar förvaltning av fisket  

Fisket ska, där det är nödvändigt för en positiv utveckling av fiskbestånden, regleras på det 

sätt som gynnar en positiv utveckling av fiskbeståndet och på så vis uppnå en positiv 

utveckling av fritidsfisket. Reglering av fisket kan ske genom exempelvis max- och minimimått, 

fångstbegränsningar eller fredning av sjöar, vattendrag och/eller sträckor. En annan viktig del 

av en hållbar förvaltning av fisket är att krav ställs på fritidsfiskarna att rapportera fisket. 

Med hållbar förvaltning menas även att ett eventuellt uttag av naturligt förekommande 

fiskarter endast får ske i fiskbestånd med god eller mycket god status. Är beståndets status 

okänd ska försiktighetsprincipen tillämpas. På det sättet säkerställer vi att uttag inte sker på 

fiskbestånd som riskerar att kollapsa på grund av överfiske. 

En tillämpning av försiktighetsprincipen innebär, för fritidsfisket med handredskap antingen 

att; inget fiske får ske (fredning), alternativt att fritidsfiske med handredskap upplåts med krav 

på fångst och återutsättning (catch & release). I sådana fall där fångst och återutsättning 

tillämpas bör rapportering av fisket vara ett krav. Parallellt ska andra bestämmelser, som 

minimerar risken att påverka fiskbeståndet negativt, i så fall införas som till exempel maximal 

vattentemperatur för fiske och krav på knutlös håv. 

 

 

Mål Organisation Indikatorer 

Att fiskbestånden i samtliga 
sjöar, vattendrag och 
kuststräckor inom Umeå 
kommun ska uppnå och 
bibehålla livskraftig status 
med naturliga art-, storleks- 
och åldersstrukturer inom 
Umeå kommuns sjöar, kust 
och vattendrag. 

UK Fritid Fiske 
UK Mark & exploatering 
Fiskeföreningar i Umeå Kommun 
 
Andra kommuner 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Havs - och Vattenmyndigheten 

Tätheter vid elfiske 
Uppvandring i Stornorrfors 
Fiskerapporter fiskekort.se 
Yrkesfiskets fångstrapporter 
 
Andel fiskevatten med 
fungerande rapportering 
(80–90 % 
rapporteringsfrekvens) 
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Fokusområde 3 – Fiskevård  
 

Syfte 

• Fritid Fiskes arbete med fiskevård ska utgå från bästa möjliga kunskap, tillämpa 

faktabaserad metodik samt vara adaptiv och ekosystemanpassad  

• Att Fritid Fiskes arbete med fiskevård ska bidra till förbättrad kemisk, fysisk och 

ekologisk status i kommunens sjöar, vattendrag och kust 

• Att Fritid Fiskes arbete med fiskevård ska gynna naturligt förekommande arter i och 

kring kommunens sjöar, vattendrag och kust  

• Fritid Fiske ska yttra sig på remisser för att främja utvecklingen av fritidsfisket med 

handredskap i Umeå Kommun. 

 

 

Mål Organisation Indikatorer 

Att fiskbestånden i samtliga 
sjöar, vattendrag och 
kuststräckor inom Umeå 
kommun ska uppnå och 
bibehålla livskraftig status 
med naturliga art-, storleks- 
och åldersstrukturer inom 
Umeå kommuns sjöar, 
vattendrag och kust. 

UK Fritid Fiske 
UK Mark & exploatering 
UK Miljö & Hälsa 
UK Upphandling 
Fiskeföreningar i Umeå Kommun 
 
Andra kommuner 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Havs - och Vattenmyndigheten 

Tätheter vid elfiske 
Känsliga taxa bottenfauna 
Uppvandring i Stornorrfors 
Fiskerapporter  
Yrkesfiskets fångstrapporter 
 

 

 

 

Fokusområde 4 – Information & kommunikation 
 

Syfte 

• Synliggöra fritidsfisket för Umeås medborgare för att skapa bättre kännedom om- och 

öka nyttjandet av kommunens upplåtna fiskeområden 

• Att fiskeregler ska följas och att hållbart fritidsfiske ska bedrivas. 

 

 

Mål Organisation Indikatorer 

Öka antalet 

kommunikationsinsatser. 

Förbättra information om 

fiskeregler på kusten. 

Förbättra information om 

fisket efter olika arter. 

Förbättra skyltning. 

UK Fritid Fiske 
UK Kommunikation 
Fiskeföreningar i Umeå Kommun 
Andra kommuner 
Länsstyrelsen Västerbotten  
 

Antal genomförda 
kommunikationsinsatser. 
Framtagen info. 
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Fokusområde 5 – Förenings- och samverkansarbete  
 

Syfte 

• Att fiskeföreningarna i kommunen, via föreningsbidrag från Umeå Kommun, ska 

utveckla, underhålla och tillgänglighetsanpassa fiskeanläggningar för allmänheten 

• Att fiskeföreningarna i kommunen med hjälp av föreningsbidrag ska bedriva fiskevård 

och fisketillsyn i egen regi samt med stöd från Fritid Fiske 

• Att Fritid fiske engagerar sig i föreningar och organisationer som bidrar till att utveckla 

fritidsfisket med handredskap i Umeå Kommun  

• Att Fritid fiske samverkar med myndigheter, andra kommuner, intresseorganisationer, 

föreningar och företag som bidrar till att utveckla fritidsfisket med handredskap i Umeå 

Kommun. 

 

 

Mål Organisation Indikatorer 

Att kommunens invånare och 

besökare till kommunen ska 

kunna nyttja 

fiskeanläggningarna vid fiske- 

och friluftsaktiviteter. 

Mängden eller omfattningen 

av anläggningar och 

tillgänglighetsanpassningar ska 

inte riskera att skada 

naturvärden eller upplevelsen 

av en fritidsfiske- och/eller 

friluftsvistelse. 

UK Fritid Fiske 
UK Fritid Friluftsliv 
UK Fritid Föreningsbyrån 
UK Kommunikation 
UK Mark & exploatering 
Fiskeföreningar i Umeå Kommun 
Andra kommuner 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Havs - och Vattenmyndigheten 
Ume-Vindelälvens fiskeråd 
Östersjölaxälvar i Samverkan 

Antal fiskeanläggningar 
 
Antal tillgänglighetsanpassade 
anläggningar 
 
Antal fiskevårdsprojekt utförda 
av fiskeföreningar 
 
Antal fisketillsynstimmar i 
fiskeföreningarna 
 
Ansökt föreningsbidrag från 
fiskeföreningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Genomförande 

 

Intressenter 

Intresset för Umeå Kommuns arbete med fiskeutveckling är stort både internt och externt. 

Bredden på intressenter visar att verksamheten på Fritid fiske har ett vida omfång. För att 

förtydliga och åskådliggöra intressenterna och deras krav har en kartläggning och analys 

genomförts. Resultaten redovisas i bilaga 3a, b. 

 

Ekonomi 

I åtgärdsprogrammet finns de åtgärder som identifierats för att nå en högre måluppfyllnad 

inom respektive fokusområde för perioden 2021–2025. Åtgärderna är till stor del beroende av 

extern finansiering. Fritid Fiske har genomfört många projekt med extern finansiering och ser 

inga hinder med att fortsätta med det. Externt finansierade projekt kräver egen 

medfinansiering (10–50% beroende på typen av bidrag) vilket innebär att vi måste ha egna 

pengar att medfinansiera projekten med. Fritid Fiske administrerar idag kalkningen inom 

Umeå Kommun på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. För detta arbete blir Fritid Fiske 

ersatta av Länsstyrelsen. Ersättningen används i sin tur som egen medfinansiering i andra 

externt finansierade projekt. På så vis använder vi ersättningen för att växla upp pengarna i 

olika projekt. Vid förändringar i kalkningsverksamhetens omfattning kan även ersättningen att 

förändras och därmed också möjligheterna för Fritid Fiske att medfinansiera och söka projekt 

samt få tillgång till externa bidrag. Andra möjligheter att medfinansiera projekt finns genom 

att ta upp egen tid som medfinansiering och/eller att söka medfinansiering från 

fiskeområdena. Det senare alternativet är något som bör utvecklas. I dagsläget 

medfinansieras två årligt återkommande projekt inom fisketillsyn i Umeälven och på kusten. 

Förhoppningen är att fiskeområde på sikt kan medfinansiera även andra projekt som gynnar 

deras egna fiskevatten som exempelvis olika restaureringsprojekt i vattendrag.  

 

Personal 

Genomförandet av följande strategi förutsätter nuvarande personella resurser (2 

heltidsanställda) på Fritid Fiske samt stöd från övriga delar av organisationen inom fritid i 

form administrativa, materiella och personella resurser. Exempelvis krävs administrativt stöd 

från föreningsbyrån för handläggning av föreningsbidrag till drift och investeringar av 

fiskeanläggningar (kommunalt fiskevårdsbidrag). Materiella resurser krävs från Fritid Drift i 

form av verktyg, bilar, båtar, släp och terränggående fordon. Personella resurser krävs från 

Fritid Drift i samband med fisketillsyn och eventuellt restaureringsåtgärder. Personella 

resurser krävs även från lantmäteriet för att utreda äganderättsliga förhållanden vid 

nybildandet av fiskeområden samt stöd från ekonomi för hantering av ekonomisk 

administration. Fiske är en fritidssysselsättning som berör stora arealer mark och vatten 

därför krävs samarbete med Lantmäteri, Mark & Exploatering, Miljö & Hälsa samt Gator & 

Parker. 
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Åtgärdsprogram 2021–2025 
 

Åtgärd Fokusområde Tidplan Finansiering 

Nya fiskeområden – Tjuvvarpet & Hatten, Tavelå-Fällforsåns ARO, Tväråns ARO 1 2021–2025 Budgeterad personal 

Förvaltning av kommunens egna fiskevatten & fiskerätter  1, 2, 3 Årligen Budgeterad personal  

Projekt – Fisketillsyn Umeälven & Tvärån 2, 5 Årligen Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Prövning; Sävar, Kroknäs, Kvarnfors, Stornorrfors, Rödå Kraftverk 2, 3 Årligen Budgeterad personal 

Remisser & samråd; Fiskerilagstiftning, Vattenförvaltning, Marin förvaltning 2, 3 Årligen Budgeterad personal 

Kalkning av sjöar & våtmarker  3 Årligen Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Fiskeevenemang  4, 5 Årligen Budgeterad personal 

Föreningsarbete & föreningsbidrag 5 Årligen Budgeterad personal 

Samverkan - Kommuner, Länsstyrelsen, Universitet, Redskapsbutiker, Organisationer 5 Årligen Budgeterad personal 

Projekt – LONA Strömbäcken 3, 5 2018–2022 Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Projekt – FiskeGIS Ume-Vindelälven 4, 5 2020–2022 Statligt bidrag 

Projekt – Kustnära vattenmiljöer 2 2,5 2022 Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Projekt – Lövölandet – Åtgärdsplan & Åtgärder av vandringshinder1 3, 5 2021–2023 Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Projekt – Fisketillsyn på kusten 2 Årligen Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Projekt – Information om fiske med handredskap på kusten 4 2022–2023 Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Åtgärdsplan – Restaurering av Sävaråns biflöden och huvudfåra2   3 2022 Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Åtgärdsplan – Våtmarker & restaurering Åhedåns ARO3  3 2022 Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Åtgärdsprojekt – Restaurering av Sävaråns biflöden och huvudfåra 3 2023–2025  Budgeterad personal & Statligt bidrag 

Åtgärdsprojekt – Restaurering av lekområden Sävaråns biflöden  3 2024–2025 Budgeterad personal & Statligt bidrag 

 

1.  Kopplar till lokalt miljömål uttryckt av Fritid ”upprätta åtgärdsplan för vandringshinder i minst ett avrinningsområde senast 2023”. 

2. Kopplar till lokalt miljömål ”upprätta åtgärdsplan för restaurering av flottledsrensat vattendrag i minst ett avrinningsområde senast 2023”. Åtgärdsplanen 

kommer omfatta Norsån, Pålböleån, Krakabäcken, Malbäcken, Klappmarksbäcken samt kvarvarande del av huvudfåran Stenforsen, Brattforsen, Långforsen. 

3. Kopplar till lokalt miljömål ”upprätta åtgärdsplan för dikat vattendrag”.
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Kopplingar mellan de fem fokusområdena och kommunens interna mål, uppdrag, planer, 

strategier och program, nationella miljömålen, globala målen samt Jordbruksverkets & Havs- och 

Vattenmyndighetens strategi för svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020.  

 

  Nya 
fiskevatten 

Fiskeri-
förvaltning 

Fiskevård  
Information & 

Kommunikation 
Samverkan & 

Föreningsarbete 

UK:s Övergripande mål 

2020 - 2023 
X X X X  

Strategisk plan för UK  
2016 - 2028 

X X X X X 

FN:s uppdrag - 4 
horisontella mål 

X X X X X 

Översiktsplan 2018 X X X X X 

FÖP Älvlandskapet 2012 X X X X X 

FÖP Kusten 2013 X X X X X 

FÖP Umeå 2017  X X   

FÖP Sävar 
samrådhandling 2020 

 X X X X 

Program för hållbar 
landsbygdsutveckling i 
Umeå Kommun 2018 

X X X X X 

Program för 
tillgänglighet 2018 - 

2030 
  X X X 

Strategi för 
jämställdhetsarbete 

2018 
X X X X X 

Lokala miljömål 2020 X X X  X 

Miljömål – 2025 ska 
minst Sävaråns 

avrinningsområde ha 
goda förutsättningar för 
ett rikt växt och djurliv 

  X   

Nationella miljömålen  X X   

Åtgärdsförslag för fiskets 
utveckling i Vindelälven 

2022 - 2027 
 X   X 

Globala målen  X X  X 

Strategi för svenskt 
fritidsfiske och 

fisketurism 2020 
 X X   

Antal kopplingar 9 15 16 10 12 
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Bilaga 2. Kopplingar mellan strategin och skrivelser i interna samt externa dokument, planer, program 

och mål  

 
 Skrivelser i dokument/planer/program/strategi/mål Koppling med fokusområde 

 

 

 
UK Övergripande mål 2020 

‐ 2023 

 
Växande näringsliv och kompetensutveckling. 

Koppling till fokusområde 1 - 3. Ser vi fisketurism och fritidsfiskebutiker som en del 

av det växande näringslivet krävs också att resursen fisk finns, att den är tillgänglig 

och väl förvaltad. 

 
Välutvecklad ideell sektor. 

Koppling till fokusområde 5. Med bidrag kan vi hjälpa till att utveckla den del av den 

ideella sektorn som består av fiskeföreningar. 

Umeås tillväxt ska klaras med ekologisk hållbarhet. 
Fritid Fiskes verksamhet arbete med fokusområde 1 – 3 bidrar till en tillväxt med 
ekologisk hållbarhet. 

 

 

Strategisk plan för UK 2016 

‐ 2028 

Välutvecklad ideell sektor ‐ Samverkan mellan olika aktörer är 

därför av central vikt för att stärka det civila samhället, oavsett 

om det avser kultur och fritid, föreningar och 

frivilligorganisationer, den offentliga sektorn eller näringslivet. 

Umeå kommun ska i sina verksamheter aktivt söka samverkan 

med civilsamhället. 

Ska vi jobba med fokusområde 1 ‐ 5 krävs aktiv samverkan med civilsamhället via 

ideella organisationer i form av fiskeföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, 

fiskeklubbar och andra föreningar som vi samarbetar med exv. byaföreningar mm. 

 

 

 

 
 

Fritidsnämndens 

uppdrag ‐ 4 

horisontella mål 

Hälsokommun som erbjuder kommunens invånare en livsmiljö 

som främjar god folkhälsa med möjligheter till 

spontanverksamhet, motion, rekreation och friluftsliv. 

Via fokusområde 2, 3 kan vi bidra till god förvaltning av våra fiskbestånd, 
vattendrag, sjöar och kust vilket är en 

förutsättning för en livsmiljö även för människor som främjar god folkhälsa. Naturen 
är en del av oss och vi är en del av den. 

Via fokusområde 1, 3, 5 kan vi säkerställa att möjligheter finns till 

spontanverksamhet, motion, rekreation och friluftsliv. 

Via fokusområde 4 kan vi säkerställa att kommunens invånare känner till vilka 

möjligheter som finns till spontanverksamhet, motion, rekreation och friluftsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplan 2018 

Göra fritidsfisket tillgängligt för alla (sid 50). Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi närma oss detta mål. 

Tematisk karta för landsbygd (sid. 48) som lyfter fisket som en 

resurs för utveckling på kusten, i Sävarån, Hörnån, Vindelälven, 

Ängersjön, Bäcksjön. 

Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla fritidsfisket enligt tematiska 

kartan för landsbygdsutveckling. 

Frågor med koppling till båtliv, fiske osv hanteras exempelvis i 

översiktsplanedelar för kusten och älvslandskapet. 

Det finns inget dokument/plan/strategi som beskriver övriga områden (alla andra 

sjöar och vattendrag utom Umeälven och kusten) samt hur fritidsfiske kan och bör 

utvecklas. Fiskestrategin ska fylla detta tomrum. 

 
Bärande teman är rörligt friluftsliv och turism, ökad tillgänglighet 

till älven, båtliv, ett utvecklat fiske, attraktiv älvnära bebyggelse, 

naturresurser samt ras och skred samt höga flöden. 

Skrivelse i ÖP som beskriver kortfattat avsikten med FÖP Älvlandskapet 2012. Via 

arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla fritidsfisket i enlighet med denna 

skrivelse. 

Ett utvecklat älvrum. Bebyggelse i stadsnära lägen, stora 

satsningar på vackra mångfunktionella parker och utveckling av 

båtliv och fiske är några ingredienser till ett mer utvecklat 

älvslandskap och ett större nyttjande av vår stora resurs 

Umeälven. 

Skrivelse i ÖP som beskriver kortfattat avsikten med FÖP Älvlandskapet 2012. Via 

arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla fritidsfisket i enlighet med denna 

skrivelse. 
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 Skrivelser i dokument/planer/program/strategi/mål Koppling med fokusområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖP Älvlandskapet 2012 

Älven med dess kulturlandskap utgör en unik tillgång för Umeå 

där en rad olika intressen samsas såsom till exempel vattenkraft, 

vattenförsörjning, fiske, båtliv, rörligt friluftsliv, kulturhistoria, 

Fiske nämn i första meningen i introduktionen. Det visar värdet av fisket i denna 

plan. 

En utvecklad gångstig genom älvskogen från södra sidan 

Sörforsbron mot timmerrännan vid Kvarnfors skulle även gynna 

natur och fiskeintresserade personer (sid. 12). 

Koppling till fokusområde 4. Denna åtgärd kan genomföras med hjälp av bidrag till 

den lokala fiskeföreningen. 

Bölesholmarna är en oas mitt i staden som erbjuder höga 

naturvärden, rofyllda miljöer liksom platser för aktiviteter som 

bad, lek och fiske (sid. 13). 

 

Koppling till fokusområde 2–5. Fisket på Bölesholmarna kan utvecklas med hjälp av 

bidrag till den lokala fiskeföreningen. 

Inställningen till utveckling av anläggningar och aktiviteter med 
koppling till bad, fiske, båtliv etc. är positiv (sid 13). 

Innebär alltså att inställningen till att arbeta med fokusområde 3 är positiv. 

Fisket i Umeälven är en outvecklad resurs med potential att bli 

en unik tillgång för umebor och besökare (sid 21). 
Det har gjorts mycket sedan 2012 exv. skapandet av UFFO, UNFO och Umeälvens 

Stadsfiskeområde samt anslutning av alla kommunens fiskeområden till digital 

försäljning av fiskekort. Det finns dock fortfarande en koppling till fokusområde 1 

och 4 då Holmsunds FVO i dagsläget inte säljer några fiskekort eller genomför 

någon typ av fiskevård och därmed är fiskevattnet i dagsläget inte väl förvaltad. 

Målsättningen med planen är att skapa goda möjligheter för 

allmänheten att fiska i älven genom att öka tillgängligheten till 

stränder och ge förutsättningar för tillskapande av bra platser för 

fiske. Målet möjliggörs genom förbättring av gång‐ och 

cykelleder, anläggande av stigar ner till vattnet vid fiskeplatser, 

anläggande av allmänna bryggor samt slyrensning för vissa 

sträckor, dels för att underlätta vattenkontakten för fiske från 

land, dels genom tillskapande av fiskeplatser. I takt med att 

fiskvandringen ökar måste upplåtelse av fisket samordnas. Även 

uttaget av fisk måste samordnas mellan yrkesfisket i 

älvmynningen och fritidsfisket, såväl inom Umeå kommun som 

längs Vindelälven (sid 21). 

Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla fritidsfisket i enlighet med denna 

skrivelse i FÖP älvlandskapet. 

Riktlinjer fiske (sid 21). Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla fritidsfisket i enlighet med 

riktlinjerna för fiske. • Åtgärder och insatser längs älven i syfte att tillgodose 
allmänhetens möjligheter till fiske och fisketurism bör betraktas 

• Slyrensning och anläggande av fiskestigar bör göras under 
förutsättning att riktlinjerna för skogsmiljöer följs. 

• Umeå kommun ska verka för en samordning av 
fiskerättsupplåtelser och att möjligheten till ett attraktivt fiske 

Älven och det fågelrika deltaområdet är en resurs för framtida 
fiske‐ och naturturism (sid 22). 

Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla fritidsfisket i enlighet med denna 
skrivelse. 

Målbild över Umeås Grönstruktur. Här ska Fiske finnas inom 10 
min cykeltur dvs. mindre än 2 km enligt figur på sidan 27. 

Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla fritidsfisket i enlighet med 
målbilden för Umeås Grönstruktur. 

Kommunen ska verka för en samordning av fiskerättsupplåtelser 

och att möjligheten till ett attraktivt fiske kommer alla till del (sid 

71). 

Det har gjorts mycket sedan 2012 exv. skapandet av UFFO och UNFO. Finns dock 

fortfarande en koppling till fokusområde 4 då Holmsunds FVO i dagsläget inte 

säljer några fiskekort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FÖP Kusten 2013 

Sportfiske är en populär sysselsättning och intresset ökar. Detta 

indikeras av att antalet hel‐ och deltidsföretag som sysslar med 

fisketurism blivit fler. De flesta fisketurer går mot inlandet och 

fjällen medan fisketurism och fritidsfiske längs kusten anses 

underutvecklat (sid 28). 

Redan 2013 hade man identifierat en ökning bland företagen som arbetar med 

fisketurism. Sedan dess har antalet fortsatt att öka. För att säkerställa tillgång till 

fiske för det ökande antalet fiskare och företag så behöver vi jobba med 

fokusområde 1–4. 

Kommunen är positiv till att fler kan skapa försörjning inom fiske. 

Ökat fiske främjar levande kustmiljöer och bidrar till både 

utveckling och bevarande av de kulturhistoriska fiskemiljöerna 

Denna skrivelse gäller lokalt kustnära yrkesfiske. Fritid Fiske och denna strategi 
fokuserar på utveckling av fritidsfiske med handredskap och därför berörs strategin 
inte av denna skrivelse. 

Yrkesfiske och fritidsfiske ska bedrivas på ett sätt som är 

långsiktigt hållbart i förhållande till fiskbestånden (sid 28). 

Tydlig koppling till fokusområde 2. Syftet med att kommunens fiskeriförvaltning är 

just att fritidsfisket, husbehovsfisket samt yrkesfiske som bedrivs på kommunens 

fiskerätter bedrivs på ett sätt som är långsiktigt hållbart i förhållande till 

fiskbestånden och ambitionerna med utvecklingen av handredskapsfisket. 

Sportfisket är en populär sysselsättning med ett stort antal 

utövare. I kommunen finns fem sportfiskeklubbar. Som en följd 

av det ökande intresset för sportfiske har fler företag som sysslar 

med fisketurism, både på hel‐ och deltid, etablerat sig. År 2006 

fann elva sådana företag i kommunen. År 2003 var antalet åtta. 

De flesta arrangerade fisketurer går mot inlandet och fjällen 

medan kustområdena anses vara underutnyttjat för sportfiske 

(sid 105). 

Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla fritidsfisket i kustområdena som 

enligt FÖP Kusten 2013 anses vara underutnyttjade. 
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 Skrivelser i dokument/planer/program/strategi/mål Koppling med fokusområde 

 

 

 

 

 

 

 

FÖP Umeå 2017 

Målbild över Umeås Grönstruktur. Här ska Fiske finnas inom 10 

min cykeltur dvs. mindre än 2 km enligt figur på sidan 27. 
Via arbete med fokusområde 2 och 3 kan vi utveckla fritidsfisket i enlighet med 

målbilden för Umeås Grönstruktur. Via fokusområde 1 kan vi arbeta mot att 

säkerställa tillgång till nära fiske även för 200 000 invånare. Via fokusområde 2 kan 

vi säkerställa god förvaltning på de fiskevatten där kommunen är fiskerättsägare. 

Vatten är en av Umeå kommuns viktigaste naturresurser för djur‐ 

och växtliv men är också viktigt för dricksvattenförsörjning och 

som hållbar energiresurs. Rent vatten i sjöar, vattendrag och hav 

är viktigt för naturupplevelser, bad, vattenlekar, fiske samt 

dricksvattenkvaliteten. Vattnet är en viktig förutsättning för att 

långsiktigt bevara Umeås attraktivitet. 

Via arbete med fokusområde 3 vi bidra till att säkerställa god vattenkvalitet enligt 

vattenmyndighetens statusklassning för vatten och därmed bidra till att uppnå 

målsättningar med vattendirektivet (2000/60/EG). Det gör vi exempelvis genom 

att genomföra restaureringsprojekt, våtmarksprojekt och andra åtgärder som 

gynnar den akvatiska miljön. 

 

 

 

 
FÖP Sävar samrådhandling 

2020 

Sävarån har en särställning som centralt rekreationsområde med 

stora naturvärden, frilufts‐ och fiskemöjligheter, där ortsbor 

gärna rör sig och samlas (sid 27). 

Via arbete med fokusområde 2, 3, 4 och kan vi bidra till de stora naturvärdena, 
frilufts‐ och fiskemöjligheterna bevaras och utvecklas. Via fokusområde 5 kan fler 
kommuninvånare upptäcka de stora naturvärdena, frilufts‐ och fiskemöjligheterna. 

Riktlinje för N1 ‐ Sävarån tillgängliggörs och ambitionen är att 

skapa ett sammanhängande gång‐ och cykelstråk samt platser för 

att uppleva Sävarån, exempelvis genom grillplatser, fiskeplatser, 

paddling mm (sid 29). 

Via arbete med fokusområde 2, 3, 5 kan strategin, och det arbete som Fritid Fiske i 
linje med strategin, gör bidra till att denna ambition nås. 

 

 

 

 

 

 

 
Program för hållbar 

landsbygdsutveckling i UK 

2018 

Övergripande målsättning: Umeå landsbygd är en attraktiv plats 

för boende, näringsliv, föreningar och besökare, där hållbar 

tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer 

är i fokus. 

Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi skapa en attraktiv plats för boende, 

fiskeföreningar, besökare och utveckla samverkan mellan landsbygdsaktörer 

exempelvis lokala fiskeföreningar och lokala entreprenörer. 

Utöver detta finns 5 tematiska målområden. Attraktiva 

livsmiljöer genom hållbar bebyggelsestruktur. Utveckla och 

stärka det lokala näringslivet. Väl fungerande offentlig service. 

Hållbart resande och förbättrade kommunikationer. Aktiv lokal 

utveckling. 

Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla det lokala näringslivet och en 

aktiv lokal utveckling. 

Tematisk karta för landsbygd (sid. 26) som lyfter fisket som en 

resurs för utveckling på kusten, i Sävarån, Hörnån, Vindelälven, 

Ängersjön, Bäcksjön. 

Via arbete med fokusområde 1–5 kan vi utveckla fritidsfisket enligt tematiska 

kartan för landsbygdsutveckling. 

I Hörnefors västra del finns en särskilt stor fiske‐ och 

rekreationspotential knutet till Lögdeälvens oreglerade 

skogsälvskaraktär (sid 29): 

Övrig kommentar: Tyvärr har programmet helt missat att beskriva den potential 

för utveckling av fritidsfisket (och friluftslivet) som finns i Hörnån, Sävarån samt 

andra sjöar och vattendrag inom vår egen kommun (Lögdeälven ligger i 

Nordmaling). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program för tillgänglighet 

2018 ‐ 2030 

Det finns en ambition och vilja i hela organisationen att arbeta 

med tillgänglighetsfrågorna. Det avspeglar sig i kommunens 

övergripande målsättningar och i strategiska dokument (sid 7). 

Genom att arbeta med fokusområde 3 och 4 kan vi bidra med att nå denna 

ambition. 

Målet med tillgänglig fysisk miljö är att möjliggöra för alla 

invånare att vara delaktiga på lika villkor, att kunna välja bostad, 

skola, utbildning, arbete, fritidsaktiviteter och så vidare. För att 

möjliggöra det måste miljöerna ha en grundläggande 

tillgänglighet under alla årstider. Det gäller publika byggnader och 

lokaler, bostäder och arbetsplatser. Det gäller även allmänna 

platser och anläggningar som till exempel gator, torg, parker, 

idrottsanläggningar, bibliotek, lekplatser och friluftsområden (sid 

10). 

Via arbete med fokusområde 4 kan förbättra och kvalitetssäkra vår 

tillgänglighetsanpassade fiskeanläggningar samt totalt sett öka tillgängligheten för 

fiske. 

3.6 Kultur & Fritid Förbättring ska ske genom att: 

Besöksinformation finns om tillgängligheten till lokaler, 

parker/lekparker, naturområden, kulturvärda miljöer, 

evenemang och aktiviteter. Informationen beskriver även 

begränsningar i tillgängligheten. 

Via arbete med fokusområde 5 kan vi kommunicera var de 

tillgänglighetsanpassade fiskeanläggningar finns. 

Åtgärdsförslag för fiskets 
utveckling i Vindelälven 

2022 - 2027 

Fortsatt samverkan med Ume-Vindelälvens fiskeråd samt 
Stiftelsen Vindelälvsfisket och pågående projekt I Ume-
Vindelälven är centralt för utvecklingen av fisket i Ume-
Vindelälven inom Umeå Kommun. Umeå kommun är en viktig part 
i egenskap av fiskerättsägare i älv och på kust samt 
vattenkraftsägare i den mest kritiska delen av vattensystemet dvs. 
sträckan närmast havet. 
 

Via arbete med fokusområde 2, 5 säkerställer vi fortsatt samarbete med 
förvaltningsorganisationer i Ume-Vindelälven, Ume-Vindelälven Fiskeråd samt 
Stiftelsen Vindelälvsfisket 
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 Skrivelser i dokument/planer/program/strategi/mål Koppling med fokusområde 

 

 

 

 

 

 

Strategi för 

jämställdhetsarbete 2018 

Att avskaffa stereotypa föreställningar kring kön är avgörande för 
att uppnå jämställdhet (sid 5). 

Via arbete med fokusområde 5 kan vi i vår kommunikation hjälpa till att avskaffa 

stereotypa föreställningar kring kön kopplat till vilka som utövar fritidsfiske. 

Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i 

kommunen är nödvändigt för att främja jämställdhet (sid 5). 

I arbetet med fokusområde 2 ska vi alltid integrera ett jämställdhetsperspektiv i 

vår verksamhet och på så vis hjälpa till med att bidra med att kommunen jobbar 

efter denna princip. 

Den ideella sektorn med ett väl utvecklat föreningsliv bidrar 

starkt till Umeås utveckling. Dess omfattning och mångfald 

medverkar till att hålla Umeå samman, medborgerligt 

engagemang, ökad livskvalitet och gör Umeå till en bra kommun 

att bo och leva i. Umeå kommun ska i sina verksamheter aktivt 

söka samverkan med civilsamhället (sid 8). 

Ska vi jobba med fokusområde 1–5 krävs aktiv samverkan med civilsamhället via 

ideella organisationer i form av fiskeföreningar och andra föreningar som vi 

samarbetar med exv. samfällighetsföreningar och byaföreningar mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala miljömål 2020 

Erbjuda lokalproducerade och ekologiska livsmedel (sid 14). Fisk är ett ekologisk lokalproducerat livsmedel. Om vi arbetar med fokusområde 

1,2 och 4 kan vi bidra till livskraftiga bestånden av fisk samt erbjuda fler tillgängliga 

fiskevatten att fånga fisk i. 

Bevarandet av biologisk mångfald, ekologiskt samspel, naturliga 

kretslopp och jordmånsbildning är nödvändiga förutsättningar för 

ekosystemtjänster (sid 15). 

Via fokusområde 2 och 3 kan vi bidra till biologisk mångfald och de 

ekosystemtjänster knutna till mångfalden och de akvatiska miljöerna vi arbetar 

med. 

Det är viktigt att synliggöra värden och nyttan av Umeå kommuns 

naturvårdsarbete för allmänheten, företag och politiker samt att 

inspirera arbetet med biologisk mångfald (sid 15). 

Via fokusområde 5 kan vi synliggöra vårt arbete med fiskevård som med dagens 

arbetsmetodik är synonymt med naturvårdsarbete. Vi kan också inspirera arbetet 

med biologisk mångfald genom att exv. visa de restaureringsåtgärder som vi utför. 

Det är viktigt att bevara en bra tillgång till attraktiva tätortsnära 

områden med höga rekreations‐, frilufts‐ och naturvärden då 

dessa områden har också stort värde för folkhälsa, pedagogik och 

upplevelse. Dessa områden blir viktigare i takt med att staden 

växer och bidrar också till Umeås attraktivitet (sid 16). 

Via fokusområde 2, 3, 4 kan bidra till en bra tillgång till attraktiva tätortsnära 

områden med höga rekreations‐, frilufts‐ och naturvärden. 

Avrinningsområden med rikare växt‐ och djurliv (sid 21). Via fokusområde 2 och 3 kan vi direkt bidra till målsättningen avrinningsområden 

med rikare växt‐ och djurliv. 

I Umeå kommun är vandringshinder för fisk och andra akvatiska 

organismer ett stort miljöproblem i de drygt 180 vattendrag och 

kräver ofta lång återställning med stora kostnader och 

tillståndsprocesser (sid 21). 

Via fokusområde 3 kan vi arbeta med att åtgärda vandringshinder. 

Yt‐ och grundvattenförekomster med god status ‐ 2027 ska våra 

yt‐ och grundvattenförekomster ha god status (sid 22). 

Via fokusområde 3 kan vi bidra till att kommunens ytvattenförekomster når god 
status 2027. 

Miljömål – 2025 ska 
minst Sävaråns 
avrinningsområde ha 
goda förutsättningar för 
ett rikt växt och djurliv 

Upprätta en åtgärdsplan för vägtrummor och andra 
vandringshinder inom minst ett avrinningsområde. 

Via fokusområde 3 kan vi arbeta med att upprätta en åtgärdsplan. 

Upprätta en åtgärdsplan för restaurering av flottledsskador i minst 
ett flottledspåverkat vattendrags avrinningsområde. 

Via fokusområde 3 kan vi arbeta med att upprätta en åtgärdsplan. 

Upprätta en åtgärdsplan för åtgärder av diken inom ett 
avrinningsområde. 

Via fokusområde 3 kan vi arbeta med att upprätta en åtgärdsplan. 

 

 

Nationella miljömålen 

Levande sjöar och vattendrag Via fokusområde 2 och 3 bidrar vårt arbete till att nå miljömålet. 

Hav i balans samt levande kust och skärgåd Via fokusområde 2 och 3 bidrar vårt arbete till att nå miljömålet. 

Ett rikt‐ växt och djurliv Via fokusområde 3 bidrar vårt arbete till att nå miljömålet. 

Myllrande våtmarker Via fokusområde 3 bidrar vårt arbete till att nå miljömålet. 

Ingen övergödning Via fokusområde 3 bidrar vårt arbete till att nå miljömålet. 

 

 

Globala målen 

Hav och marina resurser Via fokusområde 2 och 3 bidrar vårt arbete till att nå det globala målet. 

Ekosystem och biologisk mångfald Via fokusområde 2 och 3 bidrar vårt arbete till att nå det globala målet. 

Bekämpa klimatförändringarna Via fokusområde 3 bidrar vårt arbete till att nå det globala målet. 

God hälsa och välbefinnande Via fokusområde 2, 3, 4 bidrar vårt arbete till att nå det globala målet. 

Rent vatten och sanitet för alla Via fokusområde 3 bidrar vårt arbete till att nå det globala målet. 

Hållbar konsumtion och produktion Via fokusområde 2 och 3 bidrar vårt arbete till att nå det globala målet. 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi för svenskt 

fritidsfiske och fisketurism 

2020 

Trots den goda tillgången på fiskevatten finns det stora behov av 

att restaurera många vattenområden. Det finns tusentals 

vattenkraftverk, dammanläggningar och vägtrummor som 

hindrar fiskens vandring i vattendragen (sid 7). 

Via fokusområde 3 bidrar vårt arbete till att tillgodose behovet av restaureringar 

och åtgärder av vandringshinder. "God tillgång" må vara fallet sett ur ett nationellt 

perspektiv men sett till Umeå Kommun är tillgången (dvs. andelen upplåtet vatten) 

inte god. Därför behöver vi även arbeta med fokusområde 2. 

Ett annat stort problem är överfisket. Att det vattenanknutna 

miljöarbetet och fiskförvaltningen prioriteras högt är därför 

mycket viktigt för fritidsfiskets och fisketurismens framtida 

utveckling (sid 7). 

Via fokusområde 2 bidrar vårt arbete med fiskeriförvaltning att åtgärda eventuella 

problem med överfiske. 

Genom en långsiktigt hållbar förvaltning där miljöhänsyn och 

biologisk mångfald tillåts ha överordnad betydelse kan livskraftiga 

fiskbestånd med naturliga art‐, storleks‐ och åldersstrukturer 

återskapas. Sådana bestånd är särskilt viktiga för fritidsfisket och 

fisketurismen eftersom de förbättrar möjligheten till fångst, 

särskilt stora individer (sid 17). 

Via fokusområde 2 och 3 bidrar vårt arbete till en hållbar fiskeriförvaltning samt 

att livskraftiga fiskbestånd med naturliga art‐, storleks‐ och åldersstrukturer 

återskapas. 
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Bilaga 3a. Intressentanalys - kartläggning av intressenter  
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Bilaga 3b. Intressentanalys – krav från intressenter 

 

 

Våra intressenters krav på vår verksamhet

Intressenter Kort beskrivning av intressent
Beskrivning av intressentens krav och behov 

relevanta för vår verksamhet

Har intressenten 

Stor/Liten 

påverkan

Har intressenten 

stort/litet 

intresse

Prio
Bindande 

krav(Ja/Nej)

I vilken/vilka processer tillgodoses och 

styrs intressentkraven?
Vår styrning i ledningssystemet

Uppföljning av intressentkrav 

(indikatorer, synpunktshantering eller 

annat som visar hur intressentkrav 

uppfyllts). Måste finnas på högt 

prioriterade krav

Hur kommunicerar  och återkopplar vi 

med intressenten

Politik och nämnd

Politiska forum som styr vår 

verksamhet (Fullmäktige, 

nämnd)

Fastställer mål och uppdrag för vår 

verksamhet.
stor stort 1 Ja

Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Nämndsmöten

Fiskeområden & 

fiskeföreningar 1

Sävaråns FVO, Umeälvens 

Nedre Fiskeområde, Umeälvens 

Forsfiskeområde, Tväråns FVF 

Behov av stöd med digital plattform för 

fiskekortsförsäljning, skyltning, diverse 

föreningsarbete, fiskevård, 

fiskevårdsbidraget, konsultation kring 

fiskevård, fisketillsyn mm. Aktivt 

föreningsarbete och behov av kunskap 

och engagemang i styrelser och 

grupper.

stor stort 1
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi

Samverkansmöten, 

styrelsemöten, årsmöten

Finansiärer

LST Fiskevårdsbidrag, LST 

LONA, LST LOVA, JBV 

LEADER, Fiskeområden, 

Stiftelsen Vindelälvsfisket

Fritid Fiske är beroende av extern 

finansiering för att genomföra projekt.  

Finansiärer kräver att vi utför det arbete 

som vi sökt extern finansiering för att 

genomföra. 

stor stort 1
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi

Samverkansmöten, 

styrelsemöten, årsmöten

Fiskeområden & 

fiskeföreningar 2

Övr. fiskeområden-föreningar 

ca. 40 st

Behov av stöd med digital plattform för 

fiskekortsförsäljning, skyltning, diverse 

föreningsarbete, fiskevårdsbidraget, 

konsultation kring fiskevård, fisketillsyn 

mm.

stor medel 2
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Fritidsfiskare

De som är ute och fiskar i vår 

kommun uppskattningsvis cirka 

10 000 personer/år

Behov av olika stöd; information om 

fisket, köp av fiskekort, gällande 

regelverk mm.

medel? stort 2
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Fiskerättsägare
Privata (enskilda), Vattenfall, 

Bolag, Umeå Kommun

Fiske är på olika sätt beroende av 

dessa intressenter.
stor medel 2

Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Myndigheter 1

Havs-och Vattenmyndigheten, 

Jordbruksverket, Länsstyrelsen 

Västerbotten, Vatten-

myndigheten, 

Kräver att vi yttrar oss på remisser som 

påverkar vatten och fisk exv. reglering 

av fiske, marint skydd, kraftverk, 

vattenförvaltning, fiskodling mm.

stor medel 2
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Samarbetsparter internt
Lantmäteri, MEX, Gator & 

Parker

Fiske är på olika sätt beroende av 

dessa intressenter. Lantmäteri; Krävs 

för att kunna utreda fiskerättsägande. 

MEX; Styr över kommunens egna 

fiskerätter. Gator & Parker; Har 

synpunkter på uplåtelsen av fisket inom 

parkmark.

stor medel 2
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Samverkansgrupper

Utredningsgruppen Stornorrfors, 

Ume-Vindelälvens Fiskeråd, 

Östersjölaxälvar i samverkan

Behov av kunskap och engagemang i 

styrelser. Behov av samarbete kring 

information till fiskerättsägare och 

fritidsfiskare. Behov av samarbete i 

projekt. Behov ava samarbete kring 

förvaltning.

medel stort 2
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten
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Kommunala bolag Umeå 

Kommun

Vakin, Umeå Energi, Kvarken 

Ports

Fritid Fiske är på olika sätt beroende av 

dessa intressenter.
stor medel 2

Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Skogsägare Privata, Bolag
Fritid Fiske är på olika sätt beroende av 

dessa intressenter.
stor medel 2

Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Företag 1 Redskapsbutiker

Behov av information om fiskeområden, 

info om gällande regelverk mm. Behov 

av stöd fiskekort.se. Viktigt att 

redskapsbutiker förmmedlar rätt info.

medel stort 2
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Samarbetspart internt Föreningsbyrån

Handlägger ansökningar om bidrag från 

fiskeföreningar. Kräver stöd med 

handläggningen. 

liten medel 3
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Samarbetspart internt Miljö & Hälsa - Naturvård 

Handlägger yttranden på remisser 

gällande vattenkraft och annan 

exploatering som påverkar fisket. Kräver 

stöd och kunskap i frågor som rör 

vatten och fiske.

liten medel 3
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Samarbetsparter internt Friluftsliv
Utvecklar leder och anläggningar som 

används av fritidsfiskare.
liten medel 3

Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Samarbetsparter internt
Unga, Bibliotek, Kultur -Väven, 

Naturskolan

Ser gärna att vi på fiske samarbetar 

kring olika evenemang.
liten medel 3

Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Myndigheter 2 Andra kommuner, Universitet

Andra kommuner; Behov av samarbete 

för utveckling av fisket inom regionen. 

Universitet; Behov av kunskap och 

handledning av ex-jobbare, praktikanter 

mm. 

liten medel 3
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Företag 2 Visit -bolag, Guideföretag Behov av samarbete. liten medel 3
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Organisationer

Leaderområden, Biosfärområde 

Vindeälven, Älvräddarna, 

Sportfiskarna, Fiskevattenägar-

förbundet

liten medel 3
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post, fysiska möten

Andra föreningar Ume älvdal, Umeå kanotklubb liten medel 3
Planering och 

uppföljningsprocessen

Rutiner för 

verksamhetsplanering och 

uppföljning 

(kommunövergripande)

Åtgärdsprogram och 

indikatorer i utvecklingsstrategi
Telefon, e-post
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