
 

PROJEKTSTÖD 
- Slutrapport 

  

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och 
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för 
landsbygdsprojekt. 

Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning 
till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med 
post. 

Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar 
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia 
av slutrapporten till ditt leaderkontor. 

 

 

A.  Uppgifter om stödmottagare 

Namn och adress Journalnummer 

Fisketurism i Nedre Dalälven 

Projektägare Leader Nedre Dalälven ideell förening (LAG) 

Kölnavägen 25 

810 21 Gysinge 

 

2010-5923 

E-postadress 

Info@nedredalalven.se  

B.  Uppgifter om kontaktpersonen 

Namn och adress 

Kalle Hedin, Henrik Thomke 

Leader Nedre Dalälven 

Kölnavägen 25 

810 21 Gysinge 

 

Telefonnummer 

0291-211 80 

Mobiltelefonnummer 

070-749 7071 

Faxnummer (även riktnummer) 

      

E-postadress 

kalle@nedredalalven.se, henrik@nedredalalven.se 

C.  Sammanfattning av projektet 

C.1.  Projektet genomfördes under perioden 



Från och med Till och med 

2010-09-15  2014-12-31 

  

Var genomfördes projektet? 

I Nedre Dalälvsområdet 

 

Här ska du kort och konkret beskriva projektet 

Som utvecklingsmöjlighet inom turism anses fisketurismen ha den kanske största utvecklingspotentialen i Nedre Dalälvsområdet. 
Intresset för fisketurism i Nedre Dalälvsområdet har varit stort, som mest gjordes i storleksordningen 100' fiskedagar i området. 
Kännetecknande har varit att huvuddelen har gjorts i Älvkarleby-området och att det har varit svårt att expandera andelen 
övernattande gäster, där bl. a. brister i samordning, marknadsföring och produktutveckling spelat betydande roll. 

 

På initativ av Nedre Dalälvens intresseförening bildades ett nätverk av leaderområden kallat  "Nationella turistfiskeprojektet" (Ntf)  
för att utveckla ett organsierat samarbete med inriktingen marknadsföring och produktutveckling av Sverige som fiskedestination 
till huvudsakligen den europeiska marknaden. 

 

Projektet har haft tre syften; kraftig ökning av utländska fisketuristgäster till Nedre Dalälvsområdet, av exportmogna 
fisketuristentreprenörer (logi, båtuthyrning, guidning mm) samt produktuveckingsarbete för att öka området konkurrenskraft inom 
fisketurism. 

 

Projektet är samarbetspart till Ntf och har ingått överenskommelse om förankring och etablering av detsamma i Nedre Dalälvs-
området samt att svara för förmedlingen av information  och kontakter mellan Ntf och lokala aktörer i området och erbjuda 
enskilda entreprenörer i området att medverka olika marknadsaktiviteter. 

  

D.  Målgruppen – vem riktade sig projektet till 
 

Personer eller grupper På vilket sätt har de fått nytta av projektet? 

Företag, entreprenörer och andra organisationer direkt 
verksamma eller indirekt berörda av fisketurism i NeDa-området 

De har getts praktiskt stöd och vägledning i syfte att känna till 
vad som fordras för att marknadsföra sig till en i huvudsak 
internationell marknad samt hjälp i produktutvecklingsprocess 
och med möjlighet att delta i olika marknadsföringsaktiviteter. 

E.  Genomförandet av projektet 

E.1.  Varför ville ni genomföra projektet 

För att tillvarata utvecklingsmöjligheten som finns i Nedre Dalälvsområdets fisketurism. Och genom att delta i det nätverk av 
leaderområden som i det nationellt nätverket (Ntf) samordnat sig för att kraftsamla resurser till produktutveckling och 
marknadsföring till i första hande den mycket stora europeiska marknaden med ca 50 miljoner fiskeintresserade personer.  

E.2.  Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) 
 



Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 

Om de representerat organisation, 
förening, företag eller myndighet 
ange i så fall vilken. 



Män 35 ca Entreprenörer, företagare, vattenupplåtare, guider, markägare och 
företrädare, logiägare, rådgivande regionalmyndighet 

Andreas Jax, Dala Fishing 
Guide 
Leif Öster, Dalagård 
Maarten Klaver, Falkuddens 
Camping 
Börje Tollvik, Bengts B&B 
Meindert Hamstra, 
Hedesunda Camping 
Anders Abrahamsson, 
Friskens fiske 
Ingvar Westman, 
Nationalparksförvaltningen 
Karl Gullberg, Lst-X 
miljö/fiskeenheten 
Mikael Melin, Lst-W 
miljö/fiskeenheten 
Daniel Brelin, Lst-C 
miljö/fiskeenheten 
Ronnie Hermansson, Lst-U 
miljö/fiskeenheten 
Håkan Danielsson, Lst-W 
miljö/fiskeenheten 
Nichlas Dahlen, Lst-X 
miljö/fiskeenheten 
Peter Kärnström, Sandvikens 
kommun 
Böril Jonsson, Allumite 
Konsult 
Lars Sundström, Lrf 
Dalarna/Gävleborg 
Johan Backlin, Klosters 
herrgård 
Bengt Johansson, Avesta 
Bengt Gustafsson, St Skedvi 
fvo 
Leif Nällfors, Husby N:s fvo 
Per Anders Lundberg 
Gunnar Johansson, Nävdens 
fvo 
Fredrik Juthman, 
Bäsinge/Brillinge fvo 
Anders Bohlin, By fvo 
Kent Marcus, 
Gysingeforsarnas fvo 
Erik Stål 
Owe Eriksson, 
Fernebofjärdens fvo 
Christer Sundbom, Söderfors 
Göran Hylander, 
Söderfors/Hedesunda fvo 
Jan-Olov Olsson, Älvkarleby 
sportfiske 
Anders Wirén, 
MarmaMehedeby fvo 
Ulf Ljusteräng, Säters fvo 
Joachim Eriksson, Älvkarleby 
fiskevårdsförening 
Peter Berlin, Tyttbo forsfiske 
Magnus Stenmark, 
Ramsarprojekt 
Håkan Schützer, Näs 
fiskodling, UWX-fisket 
 
 



 
Kvinnor 17 ca Entreprenörer, företagare, vattenupplåtare, guider, markägare och 

företrädare, logiägare, rådgivande regionalmyndighet 
Brigitta Spjuth, Rensbo 
Cia Öster, Dalagård 
Monie Klaver, Falkuddens 
Camping 
Karin Bengtsgård, Bengts 
B&B 
Inger Lennvall, Tega Gård 
Beate Tjernström, Sågarbo 
Herrgård 
Jenny Karlsson, Gysinge 
Vandrarhem 
Renata Kunts, Hedesunda 
Camping 
Anna Jansson, 
Nationalparksförvaltningen 
Maria Stenqvist, Bergvikskog  
Caroline Rothpfeffer, 
BillerudKorsnas 
Elin Larsson, Svea Skog 
Ingalil Tegelberg, Älvkarleby 
kommun 
Marie Wilén, Heby kommun 
Pirjo Gustafsson, Lrf 
Dalarna/Gävleborg 
Lena Jarlgård, arrendator 
Tyttbo forsfiske  
Cecilia Grönberg, guide, 
Skutskär 
Cristina Ericson, 
Biosfärområde Nedre 
Dalälven 
 

E.3.  Hur har ni förankrat projektet? 

Genom personliga inbjudningar, telefon och besök till nätverksträffar samt uppsökande information på passande tillfällen vid 
organisationers och nätverks möten. 

Nyhetsbrev och media.  

E.4.  Vilka har ni samarbetat med? 

Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under 
projektet? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, vilka 

Se E.2. ovan 

   

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, med vilka 

Med entreprenörer i området samt medverkande leaderområden i Nationella turistfiskeprojektete (Ntf). 

E.5.  Vad har ni genomfört i projektet? 



Utvecklat smidigare dialog och kontakter med de nio berörda fiskevårdsområdena i Nedre Dalälvsområdet.  

Åtta egna nätverksträffar här genomförts och till det fyra stycken som samordnats med projektet "Attraktiv turistlogi" respektive 
"Biosfär" samt "Turismsamverkan".  

Visningsbesök har genomförts med researrangör av fiskeresor samt fiskejournlister. 

Upprättande av ett underlag för mätning av antalet fiskedagar i området har gjort det möjligt att se utvecklingen av antalet 
fiskedagar i området. 

Medverkat i nätverksutbildningar med Ntf rörande kvalitetsplattform och exportmognad. 

Genom Ntf:s försorg hjälpt 13 st företag med företagsbeskrivning och produktbeskrivningar på engelska och svenska till sajten 
www.SwedenFishing.com. 

Utbildat företagare i möjligheter och lagt in deras produkter i online-bokningssystem. 

Medverkan vid ett antal fiske/vildmarksmässor, dels i egen regi (Vildmarksmässan/Stockholm, Östamässan/Heby, 
Salamässan/Sala) och dels i samarbete med Ntf (Berlin/Tyskland, Bologna/Italien, Prag/Tjeckien, Warszawa/Polen, 
Poznan/Polen, Rotterdam/Holland, Utrecht/Holland). 

 

E.6.  Har något gått bättre än planerat? 

Intresset för att på olika sätt delta i ett aktivt nätverkande och att ha en öppenhet i dialogenen med projektledningen och mellan 
olika konstellationer av nätverkets deltagare. 

 

Intresset för att knyta kontakter och hitta samarbetlösningar.  

 

Att lyfta och framföra frågeställningar rörande resursen och hur regelverk för hushållningen av resursen kan formas och 
implementeras har mottagits bättre än förväntat hos berörda. 

 

Intresset att arbeta med planering för biotopvårdande frågor. Även centrala frågor som ökad medvetenhet och intresse för att 
möjliggöra vandringsmöjligheter för havsvandrande fiskarter till/från området. 

E.7.  Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? 

Förmåga att ha god framförhållning i planerandet av sin produktportfölj och prissättning skiljer sig betydligt åt från olika aktörer, till 
stor del hör det samman med verksamhetens omfattning och inriktning. 

 

Det har varit svårt för olika aktörer i nätverket att för sin egen räkning utnyttja möjligheterna som erbjudits att besöka och/eller 
ställa ut vid de mässtillfällen som erbjudits. Detta ofta tillföljd av brist på egen tid och/eller kapital. 

 

Logikapaciteten i området har påtagligt minskats sedan en större stugby konverterades till bostadsrätter, en annan stängdes, en 
vandrarhemssatsning gavs ändrar inriktning och en sedan länge välkänd hotellanläggning efter ägarbyte stängdes. 

 

F.  Projektets mål och resultat 

F.1.  Vilka resultat skapade projektet? 

 Nätverksresursen i gruppen av aktörer kopplade till fisket som resurs har väsentligt utvecklats. 

De medverkande logianläggningarna har alla utnyttjat möjlighete att få fram företagspresetnationer som är exportmogna, flertalet 
har också fått fram produktpresentationer (grundspråk engelska/svenska, tillkommande språk finns på holländska/tyska). 

 

F.2.  Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? 
 



Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) 
Om målet bara är delvis uppfyllt, 
ange orsak 

• att det inom Nedre 
Dalälvsområdet etableras 2-4 
nya företag med exportmognad 
inom fisketurism 

 

• att det skapas minst 6-8 nya 
jobb enligt TEM 
(Turistekonomiska modellen) 

 

• att fisketurismen är väl 
förankrad i bygden 

Exempel på företag som blivit 
exportmogna inom fisketurism 
med hjälp av projektet är 

Dala Fishing Guide, Rensbo 
stugor, Gysinge Vandrarhem, 
Friskens fiske, Sågarbo 
Herrgård. 

 

Fisketurismen har en stark 
förankring i bygden vilket märks 
exempelvis på de intresserade 
deltagarna vid nätverksträffar 
som genomförts, dels från 
ideella föreningslivet (fvo), 
övervakande regionala och 
länsmyndigheter samt givetvis 
från företagarhåll. 

Ja med fem nya exportmogna 
företag. Till det resultatet får 
också läggas att Bengts B&B 
utvecklat sitt exportarbetet samt 
investerat i en ny anläggning. 
Östa Fishing har breddat sin 
marknadsföring nationellt och 
internationellt. Hedesunda 
camping har mycket väl nyttjat 
kontakter som de knutit vid 
medverkan i olika 
marknadsföringsaktiviteter. 
Sågarbo bearbetar två 
utländska researrangörer som 
tagit upp dem i sitt program. 

En TEM-beräkning har ej 
genomförts. Vi kan dock se att 
antalet fiskedagar i området, 
trots år med stora problem av 
stickmyggor och kraftigt 
minskande logikapacitet, 
fortsätter ligga på en mycket 
hög nivå med 83 300 
fiskedagar 2014. 

F.3.  Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? 

 Ja/Nej Om ”Ja”, på vilket sätt? 

Funktionshindrade Nej        

Hållbar utveckling Ja 

 

 

 

Se vidare kommentar vid G nedan. 

Integration .Ja Se vidare kommentar vid G nedan. 

Kompetenshöjning Ja Se vidare kommentar vid G nedan. 

Jämställdhet Ja Se vidare kommentar vid G nedan. 

Kvinnor Ja Se vidare kommentar vid G nedan refererande till "Jämställdhet" ovan. 

Miljö Ja Se vidare kommentar vid G nedan. 

Ungdomar Ja Se vidare kommentar vid G nedan. 

F.4.  Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? 



Mätbara resultat   
Resultat direkt 
efter projekt Kommentera och beskriv 

Antal nya företag   5 Antal exportmogna fisketurismföretag 

Antal nya produkter   17 Prissatta och bokningsbara paket, 
engelska och svenska samt ngt tyskt och 
holländskt. 

Antal nya tjänster   1 Guidetjänst i eget företag 

Antal nya tekniker   2 Utprovning av Ntf:s system för 
sammanställning av komplett innehåll till 
företags- och produktinformation. 

Antal nya nätverk och mötesplatser   3 Projektets "fiskenätverk", ett mindre 
spontant nätverk för de mest engagerade 
fisketurismföretagen. Initiativ för uppstart 
av lokalt nätverk för utveckling 
avförutsättningar för naturlig reproduktion 
av fiskart i Tyttbo . 

Antal bevarade arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 1 Lågt räknat, beräknat 

Kvinnor 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 1 Lågt räknat, beräknat 

Antal nya arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre             

Kvinnor 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre             

Antal deltagare i utbildningar 

Män 

Yngre än 25 år 5 Deltagare i utbildningar och 
kompetenshöjande aktivitet. 

25 år eller äldre 68 Deltagare i utbildningar och 
kompetenshöjande aktivitet. 

Kvinnor 

Yngre än 25 år 4 Deltagare i utbildningar och 
kompetenshöjande aktivitet. 

25 år eller äldre 51 Deltagare i utbildningar och 
kompetenshöjande aktivitet. 

Totalt antal nya övernattningar per år   350 Beräknas till 500 gn, varav de nya 
anläggningarnas andel utgör ca 350 gn.  

Antal nya övernattningar för besökare från 
andra kommuner eller länder per år 

  350 Nya övernattningar kommer från andra 
kommuner eller länder 

Totalt antal nya dagsbesökare per år         Trots projektperiodens påverkan av tre 
somrar hårt drabbade av 
översvämningsmygg, och till det två 
fiskeområden som fått ändrad inriktning 
pga ägarskifte respektive helt förändrad 
inriktning, har områdets antal fiskedagar 
kunnat bibehållas på volymen 83 300. Dvs 
en mindre minskning från 87 800 vid 
projektets start än som kunnat vara fallet 
utan insatsen.  

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner 
eller länder per år 

        Är inte möjligt att få fram med godtagbar 
kvalitet 

G.  Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
 
 



Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar 

Noter från F3: 

Hållbar utveckling –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integration -  

 

 

 

 

Kompetenshöjning - 

 

 

 

 

Jämställdhet - 

 

 

 

 

 

Miljö - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar –  

 

 

 

 

 

  

Centralt i projektet är att se på hur 
resursen nyttjas på ett långsiktigt hållbart 
sätt och hur förutsättningarna för ökad 
kvalitet på fiskbestånd kan uppnås 
exempelvis genom olika slags 
fångstbegränsningar. Utvecklingen av 
reproduktionsmöjligheter och översyn av 
hur vandringspassager förbi 
dammanläggningar och kraftverk kan 
lösas har genom projektet kommit att 
aktualiseras. Arbete för planering av 
återskapandet av naturliga stammar av 
fisk har igångsatts bl a. i Tyttbo. 
      

I området finns flera anläggningsägare 
som flyttat in till området från andra länder. 
Genom projektet har de bjudits möjlighet 
att utveckla nätverk vilket i flera fall nyttjats 
på ett mycket framgångsrikt sätt.   

 

Projektet har arbetat med målet 
"exportmognad" och har för det använt sig 
av den 10-punkters kvalitetsplattfrom som 
Nationella turistfiskeprojektet utarbetat.      

 

I kärngruppen bestående av ca 13 
fisketurismanläggningar har nio st kvinnor 
som leder eller ingår i företagets ledning 
medverkat. Projektet har arbetat med att 
tillgängliggöra möjligheter och aktiviteter i 
projektet för såväl kvinnor som män.  

 

Fisketurismen bygger på långsiktig hållbart 
nyttjande av resursen såväl när det gäller 
arterna gästerna fiskar efter som när det 
gäller upplevelserna av närheten till 
naturen och aktiviteterna de gör i naturen. 
En stor del av fiskeupplevelserna i Nedre 
Dalälvsområdet sker i Färnebofjärdens 
nationalpark och under projekttiden har 
UNESCO utsett området till Sveriges 
tredje Biosfärområde.      

 

Arbetet med att utveckla intresset för 
området som en fiskedestination innebär 
att möjligheter till extraarbete för 
ungdomar ökar. Likaså leder arbete med 
ett områdes varumärke till en ökad status 
vilket motiverar unga att engagera sig mer 
för sin bygd. 

 

 

 

   

H.  Hur har ni spridit projektets resultat? 

Genom nyhetsbrev och information till Nedre Dalälvens nätverk av privata, föreningar och offentliga kontakter. 

Vid möten med andra regionala och lokala nätverk. 
I det nationella marknadsföringsparaplyet av leaderområden som arbetat med utveckling av svensk fisketurism och 
marknadsföring internationellt samt nationellt genom Nationella turistfiskeprojeket (SwedenFishing). 

I strategiarbetet för eventuellt kommande lokalt ledd utveckling genom Leader Nedre Dalälven och lokalt ledd utveckling genom 
fiskefonden (FOG) tillsammans med Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden. 

J.  Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra 



Möjligheter till samtal, möten och nätverk mellan olika aktörer i ett område kring samma tema är en god grund att arbeta utifrån. 
Insikt om att ett långsiktigt och målmedvetet förhållningssätt stärker processen.  

I arbete med turism tar produktutveckling och marknadsföring tid och det är nödvändigt att det tillåts.  

Mycket av marknadsföringsarbetet är relationsbaserat och därför är det önskvärt att så många av leverantörerna som möjligt ges 
en möjlighet, och tar vara på den, för att möta sin marknad på dess hemmaplan. 

K.  Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet 
skapat 

Att vidareutveckla och stärka Nedre Dalälvens varumärke inom outdoor-temat fisketurism är centralt för att tillvarata områdets 
fortsatta potential för utveckling av ökad lönsamhet för näringsliv och underlag till service.  

Mycket viktigt är att bibehålla de goda förutsättningar till samarbete kring fisketurism som har utvecklats genom de möten och 
relationer som nätverksarbetet har lagt grunden till.  

Arbete med att ta fram fler prissatta bokningsbara erbjudanden anpassade till såväl den inhemska som den internationella gästen 
behöver fortsätta. Och där är de processverktyg som tagits fram och implementerats av stor betydelse för fortsättningen.  

Det är också viktigt att fortsätta beskriva potetnialen med fisketurism i olika sammanhang runt om i området för att stimulera fler 
att se på möjligheter utifrån sina egna förutsättningar. 

Hela området ingår ansökan om lokalt ledd utveckling i Nedre Dalälven och EU:s fiskeområde tillsammans med Leader 
Gästrikebygden och Hälsingebygden. I båda dessa sammanhang kommer bl.a. fisketurismfrågor och biotopförbättringar att ingå.  

L.  Bilagor 

 Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material 

 som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. 

 Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter 

 Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband 

 


