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”Projektet lyckades i sin föresats att utreda om en fiskpassage
var möjlig i Ålängsån samt att involvera samfällighetens
styrelse och medlemmar. Däremot var det ett misslyckande att
ett par av samfällighetens medlemmar alldeles i slutet av
projekttiden motsatte sig hela idén och lyckades avsätta hela
styrelsen och ta tillbaka alla beslut om ett genomförande.”
Leif Nellfors, projektledare
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Verksamhet enligt projektplanen
BAKGRUND
För att ge goda förutsättningar för öringbeståndets fortlevnad samt för att öka
attraktionskraften för fisket i Hedemora kommuns norra del behöver
föryngringsplatser för i första hand öring anläggas i Ålängsån vid Ängelsfors.
Lekbottnar har iordningställts av Husby norra fiskevårdsområdesförening under 2008
nedströms dammluckorna vid Ålängsåns utlopp i Kalven/Edsken. I Ålängsåns övre
delar finns ett antal vandringshinder, t.ex. dammluckor, vilka omöjliggör för lekande
fiskar att ta sig vidare upp i tillrinningsområdena. Detta måste avhjälpas om
möjligheter ska finnas för ett livskraftigt öringbestånd. Med bra lekmöjligheter för
öringen kommer i första hand sjöarna Edsken och Fullen att erhålla en ökad
attraktionskraft för såväl bofasta som tillresta fritidsfiskare och naturälskare.
Som en första åtgärd behöver en utredning genomföras vilken klarlägger hur fisken
tar sig förbi vandringshindren upp i Ålängsån. Dessutom måste förutsättningarna
samt kostnader för ett eventuellt genomförande tas fram. Vidare måste intresset för
ett genomförande utredas bland övriga intressenter som t.ex. markägare,
myndigheter, berörda kommuner m.fl.
SYFTE
Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag för hur man öppnar upp
vandringshindren i Ålängsån och skapar en långsiktig biologiskt hållbar lösning för
öringbeståndets fortlevnad. Detta medför även en ökad turisttillströmning och
därmed även möjligheterna till nyföretagande i trakten samt i övrigt ett bidrag till att
förstärka en attraktiv bygd.
MÅL
Målet med förstudien är att på ett ekonomiskt optimalt sätt med markägares,
intressenters och myndighetens godkännande ta fram genomförande-, tids- och
finansieringsplan/ kostnadskalkyl.
I slutrapporten redovisas:
· Sammanfattning av intressenters syn på ett genomförande av projektet
· Tekniskt underlag för ett genomförande av utpekat alternativ
· Ekonomiskt behov samt förslag till finansiering för att realisera projektet
· Förslag till tidsplan för ett genomförande

Projektets kommentarer om ev. skillnader mellan planerad och
genomförd verksamhet
Målet har inte uppnåtts eftersom markägaren i slutet av projektet drog sig ur
genomförandet.
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Sammanfattning av svar i utvärderingen
Uppgiftslämnare: Leif Nellfors
Första kontakten med Leader
Första kontakten var genom Kalle Hedin, som var inbjuden till ett fiskemöte.
Leader som metod
Upplever att Leader kräver mycket arbete och noggrannhet. Att inte vem som helst
ger sig in i ett projekt.
Leaders betydelse för projektet
Tror inte att projektet hade blivit av utan Leader! Förutsättningen var möjligheten till
bidrag.
Genomförande
Tycker att projektet lyckades i sin föresats att utreda om en fiskpassage var möjlig i
Ålängsån samt att involvera samfällighetens styrelse och medlemmar som äger
Ålängsån. Upplever däremot att det var ett misslyckande att ett par av samfällighetens
medlemmar alldeles i slutet av projekttiden motsatte sig hela idén och lyckades
avsätta hela samfällighetens styrelse och ta tillbaka alla beslut om ett genomförande.
Samverkan och nätverkande
Under projekttiden uppstod nya nätverk.
Långsiktighet
Ingen del av projektet lever kvar efter projekttidens slut och man kan inte se några
effekter av det idag.
Spridning
Upplever att vetskapen om projektet är litet i närområdet och utanför det ingen alls.
Projektet förekom under projekttiden i lokaltidningarna och tog vid de tillfällena
själva initiativet till kontakten med media. Man har själva inte spridit någon
information om projektet efter det nesliga avslutet.
Leaderprojekt
Kan tänka sig att driva leaderprojekt igen.
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa
Antal nya nätverk

1

Nya dagbesök

8

Deltagare i kompetensutveckling

9

Efterlämnade fysiska resurser:
Böril Jonssons utredningar kring Ålängsån.

Uppnådda mål, kvalitativa
Samarbetsklimat:
Exempel:

Ingen skillnad
Det var bra hela tiden, gick överstyr precis på slutet.
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