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FÖRORD 
 
Fiskevårdsplanen (förvaltnings- och utvecklingsplanen) för Kiasjön m.fl. sjöars 
fiskevårdsområdesförening (FVOF) har tagits fram i nära dialog och samarbete med styrelsen för 
föreningen. Carl-Johan Månsson vid Hushållningssällskapets fiskeavdelning i Kalmar har varit 
ansvarig för arbetet.  
 
Planen innehåller dels en faktadel med all tillgänglig information om föreningen och dess 
fiskevatten. Dels en åtgärdsdel där föreningens kort- och långsiktiga mål för vården, nyttjande 
och utvecklingen av fiskevattenresursen formuleras och där konkreta åtgärder för att uppnå dessa 
mål läggs fast för de kommande åren.  
 
Med hjälp av planen kan Kiasjön m.fl. sjöars FVOF bedriva ett aktivt och lokalt anpassat 
fiskevårdsarbete samt främja ett ökat rationellt och uthålligt nyttjande av fiskevattenresursen. I 
förlängningen kommer planen att ge ökat bärighet för näringsverksamhet hos sjöns 
fiskerättsägare och andra landsbygdsföretag i närområdet vilka är eller kommer att bli verksamma 
inom fisketurism- och landsbygdsturismnäringen.  
 
Förhoppning är att planen ska vara ett verktyg för framtida fiskevårdsåtgärder och utgöra ett 
underlag för föreningen och andra som vill ta del av uppgifter kring föreningens vatten. 
Underlaget kan vara en del i vattenförvaltningsarbetet där föreningen kan delta och påverka. 
Vattenvårdsåtgärder och utveckling av turism är andra viktiga delar där planen kan utgöra 
underlag. Intresset har under arbetets gång varit stort från många olika håll då provfisken har 
genomförts, via möten och kontakter med fiskerättsägare. Ett riktat tack till alla som varit med 
under resans gång mot en färdig fiskevårdsplan. Ett omfattande arbete som förhoppningsvis gör 
att intresset ökar ytterligare kring fisket i Kiasjön m.fl. sjöars FVO.  
 
En fiskevårdsplan, som är likställd med en förvaltnings- och utvecklingsplan, är grunden i allt 
fiske- och vattenvårdande arbete. Den är en del i arbetet med miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. En fiskevårdsplan är också i allra högsta grad ett 
dokument som gynnar landsbygden och ökar engagemanget.  
 
Målet med hela åtgärdsförslaget (ca 30 förslag) är att vattnen ska fungera naturligt, utvecklas i rätt 
riktning för framtiden och bibehålla/nå god status.  
 
 
Lycka till och ta för vana att alltid ha med planen på olika möten! 
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