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Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-223 63 61

Protokoll VU-möte 2018-06-12 på
Skaraborgsvatten, Stenstorp
43. Mötets öppnande

Ordförande Kjell Aldsten öppnade mötet.

Beslut: Mötet förklarades öppnat.
44. Förslag till dagordning

Beslut: Dagordningen antogs.
45. Val av justeringsperson

Förslag gavs på Carl Doverholm.

Beslut: Mötet valde Carl Doverholm till justeringsperson.
46. Kansli

Måns informerade att kansliet är bemannat hela sommaren för
bevaka post, inkommet, förfrågningar, räkningar mm.

Beslut: VU noterar informationen.
47. Protokoll

• VU-mötet 180405: är på gång.
Övriga protokoll:
• Styrelse 180323: på hemsidan
• Årsstämma 180504: på hemsidan –
o Erfarenheter/återkoppling från årsstämman.
• Samförvaltning Fisk 180409: på hemsidan.
• Samförvaltning Fiske 180517, ej klart.

Beslut: Årsstämmans protokoll justerat men inte signerat. Läggs ut på
hemsidan och skickas sedan ut till medlemmar så fort det är signerat.
Protokollen kan läggas till handlingarna.

Vätternvårdsförbundet | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
Telefon 010-2236000 | vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se | www.vattern.org
Organisationsnummer: 826000-9116 | Bankgiro: 609-3306

Sida 2/8

48. Ekonomi

1. Friederike och Jan-Anders gick igenom budgetläge hittills 2018.

Ligger i fas med prognosen och inga utstickande poster. Alla
medlemsavgifter betalda.
Intäkter: 1 273 328 kr
Utgifter: 188 501 fram till 23/5, efter 23/5 370 844 kr.
2. Angående förbundet som Ideell förening med/utan F-skattsedel
och momsredovisning?: Idag är Vätternvårdsförbundet inte
momsredovisningsskyldiga och betalar därmed moms, innehar
inte F-skatt. Vänern har efter Skatteverkets uppmaning ansökt
om F-skattesedel och därmed blivit momsredovisningsskyldiga.
Det ses som en fördel. Diskussion om fördelar och nackdelar att
ansöka om F-skattsedel för Vätternvårdsförbundet och vad det
innebär för redovisning i verksamheten och de projekt som
drivs inom Vätternvårdsförbundet.

Beslut:

1. VU noterar informationen rörande budgeten och kansliet fortsätter se till

att budget är i balans.
2. VU anser att det finns behov av att utreda konsekvenser för verksamheten
ytterligare. Jan-Anders kontaktar Vänerns kassör och eventuellt
Skatteverket för att undersöka saken vidare. Malin kontaktar
Jordbruksverket rörande konsekvenser för projekten med EU-finansiering.
49. Miljöövervakning

Särskilda satsningar 2018:
• Påväxtalger. Undersökningsmoment som sker vart 10:e år. På
väg att skriva avtal med Medins. Omfattar samtliga 4
vattenförekomster i Vättern. Kostnad ca 90 000 kr. Provtagning
augusti 2018, rapport väntas våren 2019.
• Miljögifter fisk med riksmuseet: Förbundet fryser röding varje år
för provbankning. Vart 6:e år provtagning för miljögifter. Tar
hjälp av yrkesfisket för insamling av fisk. Även andra aktörer
såsom SLU, IVL kan vara intresserade av att ta del av dessa
rödingprover.
• Miljögifter sediment. Förbundet kommer under sommaren
finansiera analyser av ytsediment på tre lokaler i Vättern att
använda som karakterisering.
• Elfiskebåttest, test av metod i Vätterns strandzon.
Vätternvårdsförbundet och Lst finansierar (max 10 000kr för
förbundet). Ev kan kansliet söka extra pengar hos HaV. Oklart
om faktiskt genomförande blir av.

Beslut: VU noterar informationen.
50. Vattenråd

•

Vattenmyndigheten: För 2018 sökts 75 Kkr, beslut väntas i juni.
Det finns dessutom 5 000kr kvar från 2017 som följer kontot.
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•
•

•

o Lst F: 50 000 kr ansökt – oklart utfall – ämnas för
förbundets verksamhet, kan ingå i 2018 budget. Kansliet
kollar av ansökans status.
o Förbundet har erhållit 25 000 kr avsedda till Vikens VR
från VM ska iväg. Främst avsedda för uppstart av kansli.
o Vättern anväånder 50% av årligt bidrag dvs 37 500kr till
intern drift samt drift av hemsidor för SRK Södra &
Norra Vätterns recipientkontroll. Arbetet har inneburit
något högre kostnader för 2017 än beräknat och som
faktureras 2018 av resultatredovisningsprogram medför
att internt nyttjande begränsas.
o Motala akvarium. Ansökt och erhållit 5 000kr
o Vättern Fritidsfiske och Fiskevårdsförening: ansökt och
erhållit: 5 000kr
o Visingsörådet ansökt och erhållit: 5 000kr
o Östra Vätterbranter ansökt och erhållit: 15 000kr
Idag är policyn först till kvarn att ansöka om dessa medel från
Vattenmyndigheten. Fungerar och finns inget behov att ändra i
dagsläget.
Samverkansmöte genomfördes 180524 med vattenråden i
resterande Motala ström: Friederike deltog. Diskussioner rörde
skarv och vandrarmussla. Funderar på att göra detta till ett årligt
möte för hela Motalaströms avrinningsområde dit Vättern hör.
Årsmöte 180601 Motala ström Vattenvårdsförbund. Friederike
deltog.

Beslut: VU noterar informationen och är fortsatt positivt inställda till
samverkan med övriga vattenråd.
51. Avrapportering projekt

Pågående
• Utvärdering av nätprovfiske utsjön 2015 (i Lst:s regi). Totalt
omfattar undersökningen 340 tkr varav förbundet bidrar med 50
Kkr (i utvärdering) samt att förbundets anhöll medel från HaV
på 100 tkr för genomförande i fält. Uppdraget att redovisa ligger
på Länsstyrelsen i Jönköping.
• Mikroplastpartiklar i Vättern: Provtagningar genomförda 2017 i
Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Undersökningarna har
budget på 895 kkr (förbundets del 25 kkr). Information för
”beställare” (bl.a. förbundet) genomförs i Örebro den 20/2,
därefter mediasläpp. Uppdraget att redovisa ligger på Örebro
Universitet.
• Nätprovfiske utsjön 2017, SLU ansvarig, totalt 750 Kkr
(förbundets del är i dagsläget 0 kr men rapport i förbundets
rapportserie är lämpligt).
• Provfiske rödinglek 2017-19: Lst F ansvarig, totalt 280 Kkr
(förbundets del är 50 Kkr i 2017 vilket avses för
utvärdering/rapport). Kommer pågå ytterligare 2 år – dvs. 201819 och omfattar totalt 66 lokaler (22 inventerade 2017).
• Kunskapsökning om lake: Finansierat av Leader Vättern 20172019 (start 2018-01-01) med totalt 428 000 kr. Handlar om
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utveckla fiske och kunskap om yrkesmässigt fiske efter lake och
hanteras inom kansliet (Malin). Vätternvårdsförbundet är
projektägare.
Behov av uppstart/projektering
• Vandrarmussla. Påbörjat. Se punkt 58 för mer information.
• Spridningsmodell Vättern: Förstudie genomförd. En del
oklarheter kvar och planen oklar. Diskussion om behovet,
skillnad på akut- och förberedande planering. Finns behov av
omtag i frågan. Se hur Vänern gjort.
• Konsekvensklassificering vägar. Behöver uppdateras. Oklar
plan.
• Förfrågan från Jönköpings kommun om uppdrag rörande
ekosystemtjänster. Jönköpings kommun har fått förbundets svar
med förslag om utförande av kansliet om ”analys av
ekosystemtjänster Vättern”. Avvaktar svar från kommunen.
Tilldelning 200 Kkr.

Beslut: VU noterar informationen. Man anser att det finns behov av omtag i

spridningsmodell Vättern och kansliet får i uppdrag att återuppstarta den
arbetsgrupp som tidigare jobbade med detta.
52. Information: Vätternvårdsförbundets deltagande/utförande i
andra sammanhang

•

Vätternvårdsförbundet deltog (via Länsstyrelsen i Jönköping) i
EU-ansökan inom Horizon2020 i projekt ”Safe Lakes” med
Uppsala Universitet som svensk part (Helsingfors Univ som
koordinator). Projektet beviljades tyvärr inte medel.

Beslut: VU noterar information.
53. Samförvaltning Fiske

•
•
•

•

Vid senaste mötet 17 maj var kräftexperten Lennart Edsman
(SLU) inbjuden för att informera mer om signalkräftan i
Vättern. Det var uppskattat av flera aktörer.
Fisketillsynsplanen 2018 klar efter sista Samförvaltningsmötet.
Behöver fastställas och förslag till process är att via mail ges tid
och möjligheter att lämna synpunkter på planen.
Ålutsättningar – diskussion om hur vi inom Samförvaltningen
ska hantera ålutsättningar i Vättern. Ställningstagande är gjord i
Förvaltningsplanen redan och så länge inte
vandringsmöjligheterna för ålen förbättras ändras inte
slutsatserna. Inställningen till utsättningar kan dock ändras vid
nästa förvaltningsplanscykel beroende på omständigheter.
Samförvaltning planerar för ett ev kommande möte med åltema.
Långsiktig prognos/plan av utskottets säkerställande.
Samförvaltningen är idag ett helt projektfinansierat utskott. Här
behöver förbundet säkerställa drift utan projektanslag så
verksamheten garanteras långsiktigt. Inom utskottet har
riktningar förts mot att öka besöksnäringen ytterligare.
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•

Måns la fram förslag om att göra om i budgeten så det blir en
tjänsteroll som sakkunnig fiske istället för samordnare och
sekreterare. Bör i så fall ändra i stadgarna och arbetsordning (se
annan punkt nedan).

Beslut: VU godtar processen kring fastställande av Fisketillsynsplanen.

Kansliet får i uppdrag att ändra i stadgar och arbetsordning så att innehållet
rörande sekreterarroll och sakkunnig blir mer anpassat till verkligheten.
Informera styrelsen på nästa möte och fastställas på nästa årsstämma, maj
2019.
54. Leader Vättern

Leader Vättern hade sin årstämma den 23 maj 2018. Rundtur runt
halva Vättern. Var ett trevligt format som i mindre omfattning
skulle kunna vara ett alternativ för Vätternvårdsförbundet.

Beslut: VU noterar informationen och Förbundet deltar i Leader Vätterns
möten.

55. Remisser

Följande har hänt på kansliet:
• Ut
o Lst VG: Markavvattning Karlsborg flygplats, MKB, viktigt
att få till åtgärder att minska läckage av PFOS. Yttrande på
hemsidan.
o Lst Jönköping: Norra Kärr: Justering efter stämman.
Yttrande finns på hemsidan.
• In
o Askersunds kommun: Detaljplan Harge, 16:8
• Pågående ärenden
o Norra Kärr, Länsstyrelsens yttrande.

Beslut:. VU noterar informationen.
56. Kontakt med politiker runt Vättern

Förslag av Ola Broberg, att informera all politiska partier kring
Vättern om att förbundets finns och dess tjänster står till förfogande
rörande Vätternfrågor. På så vis kan rätt grunder om Vättern utgöra
bas i politiska diskussioner. VU kom fram till att ta fram en
epostlista med adresser till partier runt sjön och tillsända erbjudande
om granskning/sakunderlag om Vättern. Samma erbjudande bör ges
till nya kommunstyrelser efter valet.

Beslut:. VU ger uppdrag till kansliet att informera så mycket de mäktar med
innan sommaren, ta fram maillista och stämma av text med Kjell. Även ta upp
frågan igen efter årsskiftet efter valet.

57. Remiss Bevarandeplan Vättern

Måns informerar om att Bevarandeplanen är antagen av förbundet
på förbundsstämman den 4 maj och att den nu är i tryck och
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överlämnad till Länsstyrelserna runt sjön för deras respektive egen
handläggning.

Beslut: VU noterar informationen.
58. Infokampanj Främmande arter - vandrarmussla

Sara och Friederike informerar om vad som gjorts rörande
vandrarmussla Dreissena som förekommer i Roxen och är därmed
nära Vättern:
• Förslag på en infokampanj längs med Göta älv och i berörda
sjöar i Motala ströms avrinningsområde, för detta är ett infoblad
framtaget.
• Planeringsmöte är genomfört tillsammans med Vänerns
vattenvårdsförbund, Göta kanalbolaget och Motala ströms
vattenråd. Alla parter är positiva och erbjuder sig att hjälpa till
att sprida informationen.
• Förslag på Miljöövervakningskampanj efter larver i kanalen ska
tas fram.
• Kansliet avser att söka pengar hos Nordiska Ministerrådet för
information, miljöövervakning och båtbottentvätt.
• Kansliet har tagit fram förslag till flyer/affisch. 3000 trycks ut
och lämnas ut längs kanalen.
• Generell folder om främmande arter planeras tillsammans med
Vänern 2019.

Beslut: VU noterar informationen.
59. Sociala medier/Pop-vetenskap

•
•

Måns och Friederike informerar om senaste nytt rörande sociala
medier, försöker inom kort få igång Facebook, Instagram och
Twitter. Policy klar men ingen formell lansering ännu.
Vill gärna få till en mer lättillgänglig årsskrift (utöver våran
”vanliga”) för 2018. Kika på Vänerns som förslag.

Beslut: VU noterar informationen.
60. GDPR

Den nya GDPR-förordningen gäller även för
Vätternvårdsförbundet. Måns och Malin har därför tagit fram ett
förslag på policy för nya GDPR-förordningen som kan användas
och läggas ut på hemsidan. Utgår från Länsstyrelsens text om
GDPR.

Beslut: VU noterar informationen och ger kansliet uppdraget att lägga ut
policyn på hemsidan.

61. Diskussion om anslutningsformer till VVF

Måns har en längre tid granskat hur vi följer stadgar och hanterar
medlemmar/icke-medlemmar etc. Förbundet har idag betalande
medlemmar som enda anslutning till förbundet. Till Vattenrådet för
Vättern kan man ansluta sig Intressent (med/utan
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prenumerationsavgift). Vissa medlemmar genomför omfattande
undersökningar som ”kompensation för medlemskap” men det
framgår inte av stadgarna som en möjlighet. VU diskuterade
möjligheten att se till att stadgarna efterlevs/revideras.
Likaså har förbundet idag en tjänst på kansliet som heter
”protokollsekreterare”. Verkligheten är snarare att det utgörs av en
relativt begränsad sekreterartjänst som köps av Länsstyrelsen i
Jönköping medan huvuddelen av finansieringen används för drift av
sakkunnig fiskefrågor. För att efterleva verkligheten kan det därför
finnas behov av att revidera stadgar och arbetsordning så att
sakkunnig fiske är en permanent och parallell tjänst på kansliet.

Beslut: VU anser att behovet finns att se över detta och skjuter frågan till
nästa möte då mer tid finns att diskutera frågan.
62. Stora Sjöar möte

Sara informerar om mötet som ägde rum den 18 april hos Mälarens
vattenvårdsförbund. De tre vattenvårdsförbunden för Vänern,
Vättern och Mälaren samt HaV och SLU träffas regelbundet för att
diskutera gemensamma beröringspunkter såsom tex projekt. På
mötet påtalades behovet av att delprogramsbeskrivningen behöver
uppdateras. Samordning med de stora sjöarna är viktigt då det finns
vinster att göra tex att göra gemensamma upphandlingar osv.

Beslut: VU noterar informationen.
63. Övrigt

Fakta:
o Catch and release röding: På remiss
o Aspundersökning: På gång
Rapporter
o Årsskrift 2017: I tryck
o Bevarandeplan: I tryck.
o Vegetationsrapport: På gång.
Övrigt
o FINFO 2011:7 Ekologiska effekter av utsättning av
gullspångslax HaVs, finns numera som länk under förbundets
publikationer (som Övrig litteratur)
Kalender, nationella saker:
o 5 juni 2018 SRK Norra möte i Askersund
o 23-28/9 2018: Evian, Frankrike: European Large Lakes
(här) (kansliet ämnar deltar, Malin och Friederike)
o 11/8-18 Hamnens dag Motala, Förbundet deltar
o 14/8-18 Almnäs Öppen gård, Förbundet deltar
o 26-27/9-18 Miljöövervakningsdagar Nyköping, Ev
deltar Måns (som HaV)

Beslut: VU noterar mer information.
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64. Mötet avslutas

Ordförande Kjell Aldsten avslutade mötet.

Malin Setzer
Vid protokollet

Kjell Aldsten
Mötesordförande

Carl Doverholm
Justeringsperson

Deltagare: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Malin Setzer, Sara Peilot (via
Skype), Friederike Ermold, Marie Kristoffersson, Carl Doverholm, JanAnders Johansson.
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