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Nulägesbeskrivning för Ljungan och Gimån 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till nulägesbeskrivning för 

Ljungan och Gimån med tillhörande bilaga och lämnar följande synpunkter.  

 

Vi tycker sammanfattningsvis att det är ett mycket gediget och välstrukturerat 

nulägesdokument som länsstyrelsen redovisar för aktuell prövningsgrupp. En särskild eloge 

vill vi ge för att beskrivningen även redovisar värdet av sportfiskeupplåtelser med tillhörande 

landsbygdsrelaterad fisketurism hos berörda fiskevårdsområdesföreningar. Det är utmärkt att 

dessa värden och därmed det enskilda fiskerättsintresset åskådliggörs och lyfts fram. 

 

Det finns emellertid några viktiga förhållanden som vi anser bör utvecklas och beskrivas bättre 

i dokumentet. 

 

Ålens situation 

 

Vi tycker att beskrivningen av fram för allt den historiska men även den nuvarande 

förekomsten av ål inom Ljungans och Gimåns avrinningsområde är bristfällig. Det är 

otvetydigt så att ålen längre tillbaka i tiden förekommit rikligt och har varit spridd inom stora 

delar av berört vattenområde. Det bör finnas mer dokumentation att redovisa om ålens 

förekomst och utbredning i vattensystemet. Dessutom anser vi att nuvarande möjligheter för 

ålen att passera förbi anläggningarna, både upp- och nedströms, är för bristfälligt beskrivna 

och bör utvecklas. 

 

Vattenkraftsanläggningar förorsakar stora problem för ålens upp- och nedströmsvandring. 

Turbindödligheten för utvandrande blankål är hög och vattenkraften är en starkt bidragande 

orsak till ålens nuvarande akuta situation. En viktig del i miljöprövningen av vattenkraften 

bör därför vara att säkerställa ålens upp- och nedströmsvandring vilket på lång sikt skapar 

förutsättningar att arten återigen kan bli en naturlig del i vattendragens och sjöarnas fiskfauna.     

 

Kompensationsåtgärder 

 

I nulägesbeskrivningens avsnitt om kompensationsåtgärder redovisas de fiskeavgifter som 

följer av befintliga vattendomar. Här saknar vi en redovisning av eventuella bygdeavgifter 

som villkorats i domarna. Detsamma gäller information om hur mycket fiske- och 



 

bygdeavgiftsmedel som finns fonderade och hur dessa medel har använts. Vi tycker det är 

relevanta uppgifter i sammanhanget.  
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