
                                     

Välkomnar till 

SEMINARIUM 

LEVANDE ÅAR OCH FISKRIKA STADSPARKER 
genom anläggande av fria vandringsvägar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad: Utan avgift för kommuner, länsstyrelser och landsting inom Mälarens vattendistrikt och organisationer inom 

Mälardalsrådet. Kommuner inom Mälaren - en sjö för miljoner kommer att få förtur i händelse av platsbrist. För 

övriga organisationer kan vi komma att behöva ta ut en avgift motsvarande självkostnadspris för lunch och fika. 

 

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna 

satsar 15 

miljoner på 

fisktrappor 

 

Många av fiskvandringsvägarna som har anlagts är succéer för såväl fisklivet som omgivande natur- och 

kulturmiljöer, se saxade rubriker nedan. Vi vill nu sprida kunskaper om varför fiskvandringsvägar är så 

viktiga, kommunernas ansvar och möjligheter till förstärkning av stadmiljöerna, erfarenheter och råd mm. 

Kom och få kunskap och inspiration i Eskilstuna 11 september 2014 
Vi riktar oss i första hand till dig som kommunal planerare, ekolog, limnolog, strateg, antikvarie,  

naturvårdare mm samt kommunala bolag och andra fiskevårdsintressenter. 
 

Anmälan och/eller frågor ställs till: 

anders.larsson@tyrens.se 010 - 452 33 26 eller 

david.liderfelt@lansstyrelsen.se 010 - 224 94 13 

Plats: Clarion Collection Hotell Bolinder Munktell, Munktelltorget, Eskilstuna. Se länk. 

 

Nya 

lekområden 

ska rädda 

utrotnings-

hotad fisk 

(Arbågaån) 

I samarbete med: 

mailto:anders.larsson@tyrens.se
mailto:david.liderfelt@lansstyrelsen.se
https://www.nordicchoicehotels.se/clarion-collection/clarion-collection-hotel-bolinder-munktell/kontakta-oss/


                                     

 

SEMINARIUM 

LEVANDE ÅAR OCH FISKRIKA STADSPARKER 
genom anläggande av fria vandringsvägar 

PROGRAM 

 
08.30  Registering, Kaffe och macka  
 
09.00  Välkommen och inledning  Magnus Arreflod, Eskilstuna kommun 
   
Fri fiskvandring mellan Mälaren och Hjälmaren 
09.10 Visionen om fria vandringsvägar i Eskilstunaån Lars-Erik Dahlin, Eskilstuna kommun 
 Förslag fiskvandringsvägar i Eskilstunaån Lars Pettersson, Terra-Limno Gruppen AB 
 
Varför kommuner ska investera i fiskvandringsvägar 
09.40 Mälaren – en sjö för miljoner David Liderfelt, Mälaren – En sjö för miljoner 
10.00 Inspirerande exempel i och utanför Sverige Anders Larsson, Tyréns AB 
10.20 Bensträckare (10 min)  
10.30 Lagens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt, Havs och Vattenmyndigheten 

10.50 Vattenkraftsutredningen – vad blev resultatet Anders Skarstedt, Havs och Vattenmyndigheten 
11.10 Vattendirektivet i praktiken - åtgärdsprogram Sara Frödin Nyman, Vattenmyndigheten Norra  
   Östersjöns vattendistrikt 
 
Kommunernas ansvar, engagemang och möjligheter samt lite om hur man kan gå tillväga 
11.30 Aspen leker åter i Uppsala - hur gick det till? Anders Larsson, Tyréns AB 
11.50 Norrköpings Strömpark - lek för alla inklusive öring Cecilia Österholm, Norrköpings kommun? 
12.10  LUNCH (50 min) 
13.00 Svartån - rätt idé men olycklig lansering?  David Liderfelt, Mälaren – en sjö för miljoner 
13.20 Fiskpassager och motstående intressen Mats Lindberg, Mälarenergi 
13.40 Flyktvägar för säker nedströmsvandring, när och hur Olle Calles, Karlstad universitet 
 
Mälarens fiskfauna och betydelsen av fria fiskvandringsvägar 
14.00 Förändringarna av fiskfaunan – äldre än vi anat? Johan Kling, Havs och Vattenmyndigheten? 
14.20 Fiskfaunan i Mälaren - nu och kanske i framtiden Ulrika Beier, Sveriges lantbruksuniversitet 
14.40 Betydelsen av fria vandringsvägar för sport- och  Mats Eriksson, Mälarens fiskareförbund 
 yrkesfisket i Mälaren  
15.00 Kaffepaus (30 min) 
15.30 Aspens uppväxtlokaler i Mälaren Johan Persson Upplandstiftelsen 
15.50 Fri fiskvandring Mälaren-Saltsjön – när och hur? Anders Larsson, Tyréns AB 
  
Diskussion: Framtida fiskevårdsåtgärder och attraktivare städer 
16.10 Hur går vi vidare för att få fart på och förbättra samarbetet beträffande fria vandringsvägar för mera levande  
 vattenmiljöer och attraktivare städer? 
    
17.00 Summering och avslutning 

 

 

 

I samarbete med: 


