Verksamhetsplan 2019
Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesförening
Målbeskrivning
1. Ekologi.
Kågeälven med dess biflöden ska återställas så att det leder till högsta möjliga produktion
utifrån vattendragens ursprungliga förutsättningar samt säkerställer att vattendirektivets
miljökvalitetsnormer och miljömål uppfylls och efterlevs utan undantag där detta är tekniskt
möjligt.
2. Produktion.
Kågeälven ska tilldelas beståndsspecifika mål för antalet återvandrande lekindivider så att en
för vattendragen 100-procentig smoltproduktion ska vara möjlig. Detta skapar förutsättningar
för ett hållbart nyttjande samtidigt som det säkerställer den framtida överlevnaden och
genetiskt bevarande av varje unik stam.
3. Förvaltning.
Förvaltningen av fisket i älven såväl som i havet ska regleras utifrån de beståndsspecifika
målen för Kågeälven.
4. Ekonomi.
Fiskeresursernas nyttjande ska baseras på att det samhällsekonomiska värdet maximeras.
Detta kan ge förutsättningar för att lokalt skapa nya arbetstillfällen där rekreationsvärdet av
sportfisket ökar och ger en positiv utveckling av älvdalen.

Förenklad förvaltningsplan för Kågeälvens nedre FvO.
Kågeälvens nedre FvO vill förvalta Kågeälvens bestånd på ett långsiktigt och hållbart sätt. Älven och
dess biflöden ska återställas så att det leder till högsta möjliga produktion utifrån vattendragens
ursprungliga förutsättningar.
Vi vill få till stånd en älvsspecifik förvaltning där Kågeälvens nedre FvO får större ansvar och
delaktighet över den lokala förvaltningen.
Vi vill att yrkesfisket i havet såväl som på kusten regleras så att de beståndsspecifika målen i
Kågeälven kan uppnås.

Vi vill upplåta ett hållbart fiske i Kågeälven som regleras utifrån de beståndsspecifika målen för
varje art.
 Reglera uttaget så att de beståndsspecifika målen kan uppnås.
 Upplåtelsetider där risken att bestånden påverkas negativt av sportfisket i älven minimeras.
 Förbjuda eller reglera fiskemetoder där risken för felkrokning av fisk är stor.
Vi ska genom information till sportfiskare, fiskerättsägare samt boende i området skapa förståelse för
våra väl underbyggda bestämmelser och genom en väl fungerande tillsyn se till att dessa regler
efterlevs.
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Vi vill ha bästa möjliga kunskap om beståndssituationen och de biologiska och ekologiska
förutsättningarna i våra vatten genom:
 Årliga elfiskeundersökningar.
 Verka för att få till stånd upp och utvandringskontroll i Kågeälven.
 En fortsatt väl fungerande fångstrapportering.
 En god kännedom om verksamhetsutövare som med sin verksamhet kan påverka älven och
dess biologiska och ekologisk status.

Vi ska aktivt påverka beståndssituationen i havet genom att:
 Fortsätta att arrendera fiskevatten på kusten och sluta avtal med yrkesfiskare för att begränsa
uttaget på Kågeälvens bestånd.
 Påverka våra beslutsfattare mot en långsiktigt hållbar laxförvaltning där de beståndsspecifika
målen är i fokus.

Kågeälvens nedre FvO vill med starka och hållbara bestånd i Kågeälven och dess biflöden:
 Skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen kopplat till resursen som starka bestånd utgör.
 Genom starka välskötta bestånd höja rekreationsvärdet för de som fiskar i Kågeälven.
 Genom ett fantastiskt sportfiske, som en bidragande orsak, öka inflyttningen till Kågedalen.

Verksamhet 2019
 Verka för att få tillstånd ett utökat restriktionsområde i Kågefjärden med en linje från












Orrholmen över till Bodudden. Innanför denna gräns ska fiske med nät eller fiske med metod
som kräver användande av båt inte tillåts.
Om extern finansiering finns fortsatt bedriva tillsyn av Kågefjärden samt kartlägga fritidsfiskets
omfattning och utbredning i området.
Fortsatt bedriva en väl organiserad tillsyn i älven så att fångstrapportering görs och våra regler
följs.
Verka för att Kågeälvens nedre FvO får införa beståndsspecifika bestämmelser oberoende av
rådande FIFS efter överenskommelse med Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen.
Vårt mål är att få förlänga upplåtelsetiden med ytterligare två veckor efter arterna lax och öring
fram till den 15 september och därefter stänga älven för allt fiske resten av året.
Hålla vår hemsida uppdaterad med aktuell och viktig information.
Utföra erforderligt underhåll av Kågeälvens nedre FvO´s serviceanläggningar samt hålla upp
stigar längs älven till de populäraste fiskeplatserna. Vi ska även se till att vägar och
parkeringar vid fiskeplatserna är farbara och väl skyltade.
Ge ut information om Kågeälvens nedre FvO´s arbete och gällande bestämmelser till samtliga
hushåll inom Kågedalen.
Bedriva flugbindning för allmänheten under vinterhalvåret.
Bedriva elfiskeundersökningar och annan undersöksverksamhet för att få större kunskap om
bestånden.
Vara delaktiga i Åby, Byske och Kåges Vattenråd VrO7.
Vara delaktiga i Östersjölaxälvar i Samverkan.
Vara delaktiga i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Kågeälvens Nedre FvO
C/O Thomas Johansson
Nedre Kläppen 21
934 93 KUSMARK

thomas@kagealven.com
Tel. 070-581 70 29
Org. Nr. 894701 - 9751

