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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021-2022 FÖR RÅÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING ANNO 2000  
 
Förvaltningsberättelsen avser perioden 1 augusti 2021 till och med 31 juli 2022. Rååns fiskevårdsområdesförening (RFVOF) har 
till uppgift att tillvarata fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt verka för fiskevårdens bedrivande och utveckling. 
Fiskevårdsområdet sträcker sig från landsvägsbron i Gantofta nedströms till Rååns mynning i Råå hamn samt alla biflöden som 
mynnar i Råån på denna sträcka. Medlemmar i föreningen utgörs av personer som är ägare av fastighet med tillhörande fiskerätt 
i Råån på sträckan Gantofta – Råå. Fastighet med tillhörande fiskerätt framgår av aktuell fiskerättsförteckning som upprättas av 
Lantmäterimyndigheten.  
 
RFVOF har aktivt arbetat med fiskevårdande insatser under verksamhetsåret. Under verksamhetsperioden har löpande 
underhåll av fiskvägar, röjning för fiskeplatser och fisketillsyn skett. Arbetet har skett i samarbete med Helsingborgs stad och 
med Träd och Skog i Skåne AB som entreprenör, samt av RFVOF utsedda fisketillsyningsmän. Fria fiskvägar utanför Helsingborg 
stad har bekostats av RFVO och ombesörjts av Fredrik Lundblad. RFVO skall försöka utöka samarbetet med Svalöv, Bjuv samt 
Landskrona kommun för att få dessa kommuner till att ta deras del av kostnaden för att säkerställa fria fiskvägar utanför 
Helsingborg stadsgränser. Fredrik Lundblad som arbetar för TSABs räkning, har verkat som fiskevårdexpert för fiskevården i 
Råån. Inom uppdraget har kontroll av fria fiskvägar och lekinventering utförts. Fredrik har även kontrakterats av 
fiskevårdsområdet för genomgång av fria fiskvägar utanför Helsingborgs kommun.  
 
Ett större projekt var planerat mellan RFVO, Helsingborg Stad och Länsstyrelsen, men blev inställt pga. neddragningar i 
ekonomin hos länsstyrelsen. Projektet handlade om en återmeandring av Råån i östra delen av Gantofta naturreservat. 
 
I samarbete med länsstyrelsen medfinansierade RFVO ett projekt i Hästhagen, Vallåkra där det gjordes biotopvårdande åtgärder 
i form av bortgrävning av rensvall, återföring av stenblock och uppdragning av pil. 
 
En mindre biotopvårdande åtgärd utfördes också i Råån, vid Vallåkra där uppväxande pil drogs bort.  
 
Samprojekt med att ta bort vass i Råå hamn har genomförts tillsammans med Helsingborgs stad och Råå hamn.  
 
Årets kräftfiske fick ställas in i sista minuten som konsekvens av att vi åter fick ett kraftigt utsläpp och meningen var att 
kräftfisket skulle vara i hela sträckan i år. 
 
Elfisket i Råån har under 2022 gjorts i september.  
 
Åter igen har vi för fjärde året i rad drabbats av ett större utsläpp med mängder av fiskdöd som följd. Både stora mängder smolt 
och vuxen lekfisk har strukit med. Eftersom det även denna gång lede till massiv uppmärksamhet både från privat personer och 
media förutsätter vi att försöka få ett stopp på detta med hjälp av både Länsstyrelsen, miljöförvaltningen, NSVA och 
Stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Försäljningsställen under 2021/2022, Fladen Store på Väla, ICA Möllan i Gantofta. Från och med 1 januari 2016 finns det 
möjlighet att använda Swish för att lösa dygnskort. Årskort har tillhandahållits på samtliga försäljningsställen. Fiskerättsbevis för 
fiskerättsägare har tillhandahållits av Peter Magnusson till en kostnad av 50 kr/år som tillika uppdaterar fiskerättsägarregistret. 
Följande fiskekortspriser har gällt under 2021/22 (oförändrat sedan 2008): Årskort vuxen: 1200 kr. Årskort ungdom: 350 kr. 
Dagskort vuxen: (1/1 – 28/2) 150 kr (1/3 – 30/4), 130 kr (1/5 – 31/7) 80 kr (1/8 – 30/9) 130 kr. Dagskort ungdom: 30 kr (oavsett 
månad). Familje-kort: (16/6–31/7) 100 kr/dag (gäller för 2 vuxna + 3 barn 11–17 år). Föreningens hemsida kan nås på adress 
www.rfvo.se. På hemsidan finns aktuell information om fiskevårdsarbetet, fångstrapportering, resultat från elfisken, styrelsens 
sammansättning m.m. tillgänglig.  
 
Styrelsens sammansättning och Styrelsens möten har utöver årsmötet (20211019) sammanträtt sex gånger under perioden i 
protokollförda möten (protokoll nr 132–137) och utgjorts av ordföranden, sex ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter 
och har bestått av följande medlemmar med respektive uppdrag: Dieter Eckhoff, ordförande. Peter Magnusson, styrelseledamot 
och vice ordförande. Robert Mason styrelseledamot och kassör. Nina Syde, styrelseledamot och sekreterare. Martin Sommar, 
styrelseledamot, sakkunnig i fiskevårdsfrågor. Arne Tönnesson, styrelseledamot. Bengt Persson, styrelseledamot och 
representant Stadsbyggnadsnämnden. Patrik Bjurenstål, styrelsesuppleant. Peter Danielsson styrelsesuppleant, representant 
Stadsbyggnadsnämnden.  
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