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Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
Tel 010-223 63 61
malin.setzer@lansstyrelsen.se

Protokoll vid
Vätternvårdsförbundets
Samförvaltning Fiske 2017-01-20
Sjöängen i Askersund,
Askersunds kommun
Magnus Karlsson från IVL (Svenska Miljöinstitutet), Peter Belin från
Sportfiskarna och Michael Bergström (Fisketillsyn Vättern) är gäster idag, en
presentationsrunda kördes innan mötet påbörjades.

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Förslag till dagordning
Punkt 17-18 tidigareläggs till direkt efter lunch.
Dagordningen godkändes med ovan tillägg av övriga frågor.
3. Val av justeringsperson
Ove Johansson föreslogs som justeringsperson.
Ove Johansson valdes till justeringsperson.
4. Föregående protokoll
2016-10-17 – justerat, underskrivet och utlagt på hemsidan och bifogat till
utskickade möteshandlingar.
Föregående punkter gicks igenom och status uppdaterades.
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5. Informationspunkt: IVL informerade om sik från Vättern
Magnus Karlsson från IVL informerade om kontrollprogrammet kopplat till sik från
Vättern.
6. Informationspunkt: Fisketillsyn Vättern
Michael Bergström och Anton Halldén presenterade fisketillsyn i
Vättern allmänt och sammanfattar 2016 års verksamhet.
7. Informationspunkt: Sportfiskarna informerade om fångstdata i Vänern
Peter Belin presenterade projekt kring fångstrapportering i Vänern.
SLU har fått i uppgift av HaV att undersöka fångstrapportering för fritidsfisket och
man ska använda Vättern som undersökningslokal. Det konstateras att det behövs
bokas ett möte med berörda parter för att effektivisera arbetet kring
fångstrapportering inom fritidsfisket i Vättern.
8. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar
 Sportfiskarna: Laxutsättningar, lägesrapport. 20 000 laxar utsatta 2016 i
två omgångar, vår och höst. Bra överlevnad, framförallt i
höstutsättningen. Fisk som sattes ut våren 2016 har redan nått
minimimått. Förbeställt lax och försöker få till en mer långsiktig
avsiktsförklaring med 3 odlingar för att kunna ha en mer långsiktighet
för alla parter. Prismässigt ungefär samma mellan de olika odlingarna.
 Fiskevattenägarna: Inget nytt
 Fritidsfisket: Inte representerade
 Fisketurism: Inget nytt
 Turism: Inget nytt
 Yrkesfisket: Hade styrelsemöte nyligen för att diskutera kommande
förvaltningsplan och resursfördelning. Yrkesfiskaren Lennart Rogsberg
som var suppleant i Samförvaltningen avled under december månad.
Samförvaltningen beklagar detta och tackar Lennart för allt han bidragit
med. I och med att Jonny Ståhl är ny ordförande hos Insjöfiskarna och
Lennarts bortgång har ny ordinarie ledamot och suppleant röstas fram.
Jonny Ståhl blir ordinarie ledamot och Zeth Rylander suppleant.
9. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna
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 Det har påträffats IPN (virussjukdom) på odlad öring i Vänern. Kommer
från avelsfisk från Vänern. Kan komma att påverka flyttning av betesfisk
mellan Vänern och andra sjöar. Viruset klarar frysning och torkning bra.
Länsstyrelsen följer och rapporterar till Samförvaltningen om ärendet.
 Licensansökningar inkomna, 3 st. Länsstyrelsen får yttra sig. 2 av dom
kommer tillstyrkas, en avslås, De två som är aktuella för tillstyrkning är
redan insatta i fisket och ska ta över redan befintliga som av naturliga
eller frivilliga skäl avsagt sin licens. Nya ansökningsblanketter för
dispenser kommer skickas ut till yrkesfiskarna eftersom tiden för de
befintliga snart går ut.
 Kommer bli ett provfiske 2017, SLU och Lst samarbetar rörande
genomförandet.
 Rödinglekprovfiske planerad att utföras hösten 2017
 Håller på att sammanställa datan för enkät Vättern. Ska presenteras på
nästa möte.
 Flugutterfiske sammanställning klar för 2016, kommer snart ut som en
FAKTA.
 Fått in väldigt få rapporter över lekfiskräkning från hösten 2016 både
rörande harr och öring. Behöver jobba med att engagera fler.
 Det har kommit en remiss till Länsstyrelsen. En första delrapport Riskanalys för hantering av signalkräfta. Ska besvaras innan den 3:e
februari. Länsstyrelsen lämnar synpunkter.
10. Beslutspunkt: Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern
Vätterns Fritidsfiske och fiskevårdsförbund hade inte möjlighet att delta fysiskt
vid dagens möte men kunde delta via telefon på denna punkt. Utkast till
remissversion av Förvaltningplan för fisk och fiske Vättern har skickats ut med
handlingarna inför dagens möte. Innan beslut om vilket alternativ av
resursfördelning Samförvaltningen ska förorda hade man en genomgång av vad
en resursfördelning innebär och av de olika alternativen av resursfördelning man
kan välja att arbeta utefter. Därefter genomfördes en röstning av vilket alternativ
Samförvaltningen förordar i förvaltningsplanen.
En genomgång om tidsplanen för förvaltningsplanen visades. Extern remiss 1
februari, svarstid 2 månader. 1 april-15 april bearbeta inkomna svar.
Förvaltningsplanen ska fastställas i samband med Vätternvårdsförbundets
ordinarie förbundsstämma 10 maj. Det bestämdes att ha ett telefonmöte den 20
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april inom Samförvaltningen för en avstämning och genomgång av inkomna
remisssvar innan utskick till förbundsstämman. Kansliet skickar ut en kallelse till
telefonmötet.
Beslut: Samförvaltningen beslutar att godkänna remissversionen för
förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern och förordar en aktiv
resursfördelning och delegerar kansliet att färdigställa remissen. Ett telefonmöte
bokades in den 20 april för en avstämning och genomgång av inkomna
remisssvar innan utskick till förbundsstämman.
11. Beslutspunkt: Verksamhetsplan för Samförvaltning Fiske 2017
En kort genomgång av verksamhetsplanen som skickats ut med handlingarna inför
dagens möte.
Beslut: Samförvaltningen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2017 och
förslag på olika aktiviteter lades fram.
12. Informationspunkt: Nytt från SLU
 Alfred var inte på plats
13. Informationspunkt: Nytt från kommunerna
Anders rapporterar från Karlsborgs kommun:
 Tävling trollingträff Jullaxen i Karlsborg, 17 december. 16 båtar deltog.
 Tävling Laxcup 3-4 december i Karlsborg. Firade 25 år. 16 båtar deltog
och 32 laxar vägdes in. 41000 kr till MIV.
 I Hjo hamn är strömbildare är nu installerade som ger en isfri hamn.
14. Informationspunkt: Nya rapporter
 Resursöversikt 2016
 Glacialrelikta kräftdjur vid Lurö, Vänern och Hästholmen Vättern 2015
 Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2016
 Doktorsavhandling Diana Garavito-Bermúdez
 GAP-rapporten kommer inom kort…
 Årsrapporten på gång...
 Jonny berättar att eventuellt kommer ett ”provfiske” utföras utanför
Hästholmen för att undersöka lakbeståndet och sikbeståndet som kan
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ge lite mer information om dess effekter på övriga bestånd såsom
röding.
15. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna
Allmänt: Kolla upp möjligheterna att ha arbetsgruppernas protokoll
tillgängliga via hemsidan. Ej officiella utan enbart för Samförvaltningen.
Kansliet får undersöka möjligheten.
 Info: Inget möte, inte inkommit några förslag. Det diskuterades att
infogruppen borde kopplas till verksamhetsplanen. De skulle kunna
fungera som en referensgrupp till arbetet kring verksamhetsplanen.
 Kräftgruppen: Inget nytt möte inplanerat, kan bli aktuellt beroende på
efterspel i samband med riskanalysen.
 Övervakning/undersökning: Varit ett möte i december, protokollet
skickas ut till Samförvaltningen.
 Tillsynsgruppen: Inget nytt möte, kommer vara i vår.
 Laxgruppen: Första mötet var i november. Flera deltagare kunde inte
delta i mötet. Protokollet skickas ut till Samförvaltningen. Nästa möte
planeras i mars (Jönköping) i samband med sportfiskemässan. Varje
arbetsgrupp har tagit fram mål och syfte med gruppen och för
laxgruppen är det följande: Syfte - Att arbeta med en adaptiv förvaltning
av laxen i Vättern. Mål:
– Arbetsgruppen ska samordna arbetet med att optimera
laxutsättningarna inom nuvarande ekologisk och ekonomisk ram,
från odling till uppföljning av fångade fiskar.
– Laxen är en resurs med ett stort nyttjandevärde.
– Laxen får inte äventyra andra naturliga arters höga värden.
– Laxen som sätts ut ska vara av så god kvalitet som möjligt.
Diskuterade att man inom laxgruppen bör ha ett mer djuplodande
beredande möte för att diskutera laxutsättningarna mer ingående och
inte på laxgruppens ordinarie möte. Det borde passa bättre under
hösten när man vet mer om IPN. Det förtydligades även vad det innebär
att sitta med i en arbetsgrupp, att man representerar den organisation
man tillhör men även att personlig kompetens kan bidra till att man
sitter med i gruppen. Arbetet inom arbetsgrupperna ska återrapporteras
till Samförvaltningen. Dessutom klargjordes vad den nya domen rörande
fiskeavgift Motala kraftverk säger: ”…ett belopp på 520 000 kr, att
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användas till fiskets främjande i Vättern vad beträffar öring eller annan
laxartad fisk, dels ett belopp på 155 000 kr, att främst användas i Motala
ströms vattensystem samt i kustområdet för främjandet av det svenska
ålbeståndet.”
 Vätterns fiskevård: Vätterns Fritidsfiske- och fiskevårdsförbund ska
meddela vem som ska ansvara för arbetsgruppens aktivitet. De var inte
representerade på mötet idag och kansliet får i uppdrag att stämma av
med Vätterns Fritidsfiske- och fiskevårdsförbund.
16. Informationspunkt: Senaste från Leader Vättern
 Senaste LAG-möte den 1 december där Malin, Anton, Ingemar och
Anders deltog. Då gick man igenom och tog beslut om följande inkomna
ansökningar:
– Granviks hamn
– Isfri hamn Hjo
 Eventuella projekt på gång:
– Skattning av öringtätheter genom inventering av lekgropar (Jyväskylä
Universitet)
– Hamnen i Mörtviken (Motala Vätterfiskeklubb)
– Bok om Vättern med fokus på 10 fiskarter (Karl-Axel Fall)
– Fiskräknare, vidareutveckling av teknik (Hans-Göran Hansson)
 Tipsa era organisationer om Leader Vättern! Kontakta
verksamhetsledaren Adam Johansson om man har projektidéer.
17. Informationspunkt: Bevarandeplan för Vättern
Malin informerar om att arbetet med bevarandeplaner (N2000) nationellt
har förlängts, även för Vättern. Arbetet med planen fortgår och synkas
med förvaltningsplansarbetet.
18. Informationspunkt: Projektet Samförvaltning Fiske
 Kompletteringar inskickat till SJV i förebyggande syfte för att
handläggning ska gå så fort som möjligt. Hoppas de meddelar ett formellt
beslut snart.
 Avstämning ekonomi: Malin presenterade en ekonomiavstämning för
projektet. Under 2016 har projektet totalt 328 450 kr att röra sig med
(exklusive medfinansiering av eget arbete). From 1 jan (preliminära
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siffror) har projektet totalt 63 385 kr kvar att röra sig med, varav
lönekostnader till samordnare har 10 000 (22 h). De medel som inte är
förbrukade i år flyttas över till övriga års budget.

 Informationsinsatser: Samförvaltningen har fått erbjudande om att
återigen delta i Medevimässan. I så fall måste vi anmäla det snart. Det har
tidigare bestämt att vi gärna deltar så kansliet får i uppdrag att ordna det.
Det efterfrågas att fler ledamöter ställer upp och hjälper till i år.
19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
20. Nästa möte
Extrainsatt Telefonmöte den 20 april för avstämning av remiss.
Ordinarie möte Torsdagen den 18 maj i Västra Götalands län. Förslaget
Hökensås lades fram och i samband med mötet om möjligt ha ett studiebesök
på Källefalls fiskodling. Kansliet får i uppdrag att undersöka det närmare.
21. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Malin Setzer
Vid protokollet

Marie Kristoffersson
Ordförande

Ove Johansson
Justeringsperson
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BILAGA 1

Närvarande:
Marie Kristoffersson, Motala kommun
Alf Hultqvist, Sportfiskarna
Anders Lundgren, Karlsborgs kommun
Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet
Anders Rockler, Fiskevattenägarna
Zeth Rylander, Insjöfiskarna
Jonny Ståhl, Insjöfiskarna
Karin Käverö, Svevia Travels
Anton Halldén, Länsstyrelsen
Markus Lundgren, Sportfiskarna
Peter Belin, Sportfiskarna
Magnus Karlsson, IVL
Michael Bergström, Länsstyrelsen
Ove Johansson, SEFF
Delvis via telefon: Ingvar Thorsholen, Vätterns Fritidsfiske- och
fiskevårdsförbund
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