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Program - workshop om fiskevård  
 

När: torsdag 25 mars, klockan 15:00 - 18:30 

Var: Digitalt möte via Skype, länk skickades med e-post. 
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Workshop om fiskevård för föreningar och vattenägare 

Stockholms stads idrottsförvaltning och Leader Stockholmsbygd 

bjuder in till föreläsningar och diskussion kring vad föreningar och 

vattenägare kan göra för att förbättra sina fiskevatten.  

Projektet 

Syftet med Leaderprojektet är att inspirerar och hjälpa föreningar 

med rådighet över skärgårdsvatten till att utföra praktisk fiskevård 

med fokus på gädda i mellan- och ytterskärgården. Projektet 

kommer löpa under 2021 och består av tre delmoment: 

1.     Workshop med föreläsningar om olika 

fiskevårdsinsatser. Från detta kommer en fiskevårdsguide 

med information om praktisk fiskevård tas fram. 

2.     Anläggande av risvasar i Stockholms skärgård från 

ponton med kran. Detta moment kommer troligtvis ske i 

samarbete med både föreningar och andra organisationer. 

3.     Utförande, besiktning och ersättning för 

fiskevårdsinsatser som genomförts med bakgrund i punkt 1.  

 

Program för Workshop 

- torsdag 25 mars, klockan 15:00 – 18:30 

 

15:00 – Kort presentation av alla deltagare samt extrainsatt tid för 

teknikproblem.  

15:20 – Genomgång av projektet, dess bakgrund och syfte 

15:30 – Föreläsning - fiskevårdsåtgärder i fokus 

  - Avelsfiske, befruktning och odling av gädda 

  - Risvasar av olika slag 

  - Vassklippning  

16:30 – Henrik C Andersson – lagstiftning och tillstånd  

17:00 – Diskussion kring fiskevård 

  Ämnesförslag 

1. Skyddsjakt 

2. Anpassa bryggor för fisk 

3. Tillgång till lekområden i skärgården 

4. Erosionsskydd 
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18:15 – Avrundning och intresseanmälningar till projektet. 

18:30 – Avslutning  

 

Ta med era frågor och funderingar kring fiskevård så får vi 

garanterat en intressant eftermiddag.  

 

Varm välkomna! 

/Oliver & Sverker 

 

 


