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

Protokoll vid
Vätternvårdsförbundets
Samförvaltning Fiske 2018-02-08
Ombergs turisthotell, Ödeshög
kommun
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Förslag till dagordning
3 punkter har tillkommit efter dagordning skickats ut. Läggs till i övriga frågor.
3. Val av justeringsperson
Johnny Ståhl föreslogs som justeringsperson.
Johnny Ståhl valdes till justeringsperson.
4. Föregående protokoll
12. Malin och Marie får i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för
2018 till detta möte. Tas upp i punkt 18.
12. Karl-Magnus tar fram ett antal förslag på logga till detta möte. Tas upp i
punkt 14.
13. Kansliet får i uppgift att skicka en kort version av förvaltningsplanen och
samförvaltningens roll till Alf som han kan använda i Vätternakvariet.
15. Kansliet får i uppgift att skriva fram ett förslag till regelgrupp att ta beslut
om på detta möte. Tas upp i punkt 17.
16. Skrivelsen till HaV om tidigare obesvarade skrivelser. Är inskickad för ca 2
veckor sedan. Väntar i 3 veckor, om inget svar så skickar vi till GD.
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17. Extrainsatt möte. Tas upp i punkt 19.
5. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar
➢ Sportfiskarna: Deltar på båtmässan i Göteborg. Workshop i Jönköping
med nätverket för fritidsfiske och fisketurism den 8 mars, sportfiskarna
presenterar sin stärkta närvaro i Jönköpings län. Fått mejl om
lekfiskräkningen, mkt kritik mot hur det sköts, bl.a. frågan om
ersättning. Sportfiskarna kollar på möjligheter till ersättning från
fiskevårdsfonden och ABU-fonden. Även VFF har fått frågan om de kan
bidra med ersättning men kommit fram till att så inte är fallet.
➢ Yrkesfisket:
o Ursprungsmärkning av sik på gång, verkar vara positiva
tongångar kring detta. Har deltagit på temadag om mervärde för
yrkesfiskefångad fisk. Utveckla laken som produkt, finns
förädlare som gör fish n chips på lake (Tiraholms fisk), intressant
produktutveckling, liknande i Vättern borde vara möjligt.
o Förberett årsmöte till andra halvan av mars. Laken är rödlistad
och en del köper av den anledningen inte in lake. Behövs en mer
nyanserad bild av lakens status då det skiljer sig mellan olika
vatten, vilket gäller för fler arter än laken, gädda är ett exempel
där det varierar beroende på vilka bestånd som avses.
o Hur är det med gifter i kanadasik som importeras? Enligt Malin
är den ok enligt den provtagning som SIC gjort inom
kontrollprogrammet, dock är det enstaka prov det baseras på.
Eftersom det är utanför EU gäller inte samma krav. En
kommentar som kom upp är att vi borde jobba för ökad kunskap
ut mot konsumenter då det florerar en del felaktigheter om
gifter i fisk hos allmänheten.
➢ Fiskevattenägarna:
o Konferensen i Norrköping genomförd, Förvaltningsplanen för fisk
och fiske Vättern presenterades.
o Östergötlands fiskevattenägare ansluter sig till Sveriges
fiskevattenägare.
o Pratat med tekniska verken om åtgärder vid Strömbron i
Motalaström för harr (lekbottnar).
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o Fritidsfiskenätverkskonferens i Östergötland med Sportfiskarna
planerat, liknande det som tidigare gjorts i Jönköping.
➢ Fritidsfisket:
o Årsmöte i början av april.
o Inkommit 20 tkr till Vätterns Fiskevårdsfond, till minne av HansGöran Hansson. Då det är ett vanligt bankkonto kan man inte se
vilka som satt in pengar i fonden och det blir svårt att nå alla med ett
tackkort, kommer därför bli ett riktat tack i samma tidning där
dödsannonsen var.
o Remissarbete kring Hanteringsprogrammet för signalkräfta.
➢ Fisketurism: ➢ Turism: 6. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna
➢ Licenser sedan sist: en avstyrkt, en ligger nu för yttrande och en har fått
avslag i högre instans efter att ha överklagat HaV:s beslut.
➢ Länsstyrelsen siktar på ett kräftprovfiske 2018 på samma sätt som tidigare
tillfällen. Ännu inte klart med finansiering men VVF bidrar samt söker
medel från anslaget för skötsel av skyddade områden.
➢ Länsstyrelsen kommer att fortsätta arbetet med harr även 2018. Träff
med frivilliga nätverket blir som vanligt i vår. Nu planeras en workshop
med externa harrexperter för att spåna kring vilka
åtgärder/undersökningar som bedöms vara relevanta för att gynna
harren. Finans troligen via Lst O (ännu ej klart).
➢ Länsstyrelsen siktar på att genomföra en liten informationskampanj i
sommar för att informera om betydelsen av att hantera fisk rätt vid
återutsättning. Utvärdering av resultaten från tidigare Catch and release
undersökningar finns nu som manus, kommer att användas vid nämnda
infoprojekt samt för att se om ytterligare undersökningar är aktuellt.
➢ Rödinglekprovfiske genomfördes i höstas, en enklare arbetsrapport
kommer inom kort. Fortsatta fisken planeras till hösten och även hösten
2019. Viktigt med kontinuitet i miljöövervakningen.
➢ Länsstyrelsen siktar på att genomföra en utvärdering av laxmärkningarna.
Finansiering och utförare ännu ej helt klart (Lst Örebro håller på).
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➢ Enkätstudien från 2015 kommer inom kort ut på remiss. Frågan ställs även
hur brett den ska gå ut på remiss och att Samförvaltningen bör få den på
remiss.
➢ Länsstyrelsen har återrapporterat lite om fisketillsynen 2018 till HaV. Vi
bedömer att tillsynen var effektiv även 2017. Frågan uppkom under
presentationen hur ett beslag vid kräftfiske defineras, 1 bur = 1 beslag.
Ingen på plats kunde med säkerhet besvara detta och återkoppling får
göras.
➢ Det finns lax av gullspångsstam för utsättning 2018 och 2019. Därefter
kommer det att bli lax av klarälvsstam. SLU bedömer att risken för att lax
etablerar sig i tillflödena är ännu mindre med denna stam.
➢ Länsstyrelsen ämnar nu försöka dra igång en förstudie för att se lite
närmare på vilka förutsättningar det finns för att miljöanpassa (i större
eller mindre omfattning) kraftverket i Motala. Steg ett är att prata ihop sig
med kommunen varefter man kontaktar Tekniska verken.
➢ Lst Östergötland har påbörjat myndighetssamverkan med
skattemyndigheten och polis kring problematiken med försäljning av
fritidsfiskefångad kräfta i större skala. 25 april kommer ett första internt
myndighetsmöte att hållas.
➢ Per-Erik kommer sluta på Lst Östergötland den 3 maj, efterträdare inte
klart.
7. Informationspunkt: Nytt från SLU
Inte med på mötet
8. Informationspunkt: Nytt från kommunerna
➢ Karlsborg:
o En del tävlingar Laxcup Vättern, Jullaxen i Granvik.
o Vikens fvof håller på med sin fiskevårdsplan, gjort som
kandidatarbete vid Göteborgs Universitet av Matilda
Johansson, innehåller åtgärdsförslag, finns nu på Vikens fvof
hemsida (länk).
o Forsviksån, fiskväg, beslut om detta på kommunfullmäktige, ca
3 mkr för åtgärd.
o Ansökan skjutmål Enebågen, överklagat av flera. Varit problem
med att skrot på botten blivit tillgängligt under
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lågvattenperioden, bl.a. har barn plockat upp delar vilket inte
är så bra. Behöver bli ett förbudsområde och saneras. Ny dom
från MÖV väntas. VVF har yttrat sig till MÖV.
➢ Habo: ➢ Motala:
o 27 mars informationsdag om Motala ström.
o Aktivitet hos kommunen kring frågan om tjuvfiske på
kommunens vatten.
➢ Övriga kommuner: 9. Informationspunkt: Nya rapporter
➢ FAKTA 1:2018 Utvärdering av genomförande åtgärder vid fyra
vandringshinder i Knipån under 2000-talet
➢ FAKTA 4:2017 Effekten av en kraftverksdamm på vandringsframgång
hos migrerande öringsmolt
➢ Bevarandeplan Vättern, är ute på remiss (länk)
➢ SMHI klimatrapport stora sjöar (länk)
➢ HaV:s resursövervakning fisk (länk)
10. Nyheter i våra nätverk
➢ Nyanställd på Vätternvårdsförbundets kansli, Friederike Ermold. Ska
succesivt ta över efter Måns.
➢ Ökad kunskap om lake i Vättern – nytt Leaderprojekt. Pågår i 2 år och
ska kartlägga utbredning, beståndsstatus och ekosystemroll. (VVF,
Yrkesfisket och SLU deltar). Ibland dyker det upp felaktig information
om lake och projektet kan hjälpa till att belysa rätt kunskap om lake från
Vättern och öka medvetande om laken generellt.
11. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna
➢ Info: ➢ Kräftgruppen: Möte i måndags, gick igenom remissen för handlingsplan
signalkräfta och de förslag och frågor som kom upp i kräftgruppen.
Diskussion kring förslaget om allmänhetens fiske, förvaltning och
begränsningsförslaget på 60 kräftor/per och dygn. Flertalet andra
synpunkter diskuterades och behöver behandlas på ytterligare möte där
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synpunkter från hela samförvaltningen bör inhämtas. Mer information
se punkt 19.
➢ Övervakning/undersökning: Möte inställt, nytt möte behöver planeras
in. Väntar på svar från SLU.
➢ Tillsynsgruppen: ➢ Laxgruppen: Inget nytt möte. Gullspångslax finns för utsättning 2018
och 2019, därefter blir det troligen Klarälvslax som bedöms ha mindre
möjlighet att reproducera sig i Vättern. Fråga kring förändrat
minimimått (sänkt) på Klarälvslax då denna stam troligen har lägre
tillväxt jämfört med Gullspångslax, åtminstone gäller det Vänern, hur
tillväxten skulle se ut i Vättern finns det ingen specifik kunskap om.
➢ Dioxingruppen:
➢ Inget nytt möte men projektet Dioxiner i fet fisk hade en
informationsträff i anslutning till Temadagen 30/1.
➢ En fiskare från Vättern har fått saluförbud på ett provtaget parti och
beslutet är överklagat.
12. Informationspunkt: Enkät Vättern
Enkät Vättern 2015 kommer inom kort ut på remiss. Länsstyrelsen
informerar om att vissa siffror skiljer sig lite från de som finns i
Förvaltningsplanen då man fortsatte att räkna på vissa siffror efter de då
aktuella siffrorna levererades till Förvaltningsplanen. Mer ingående har
det gjorts ändringar i beräkning av uttaget för fritidsfisket som i tidigare
beräkning visat sig vara överskattad. Ändringen består i att ”outliers”
(enskilda fiskare som fångat stora mängder) tagits bort då dessa ger ett
icke representativt genomslag i resultatet. Störst skillnad blev det för
gädda som gick från 9,1 ton/år till 3,7 ton/år i uttag för upptagen fisk. Det
resulterar i en mer jämn resursfördelning mellan yrkesfisket och
fritidsfisket (tidigare yf 19% - ff 81%, ny beräkning ger yf 37% - ff 63%)
Detta medför skillnader i tabell 6 i Förvaltningsplanen som bland annat
behandlar resursfördelning. Dock bedömer man i dagsläget att de
åtgärdsförslag som är med i Förvaltningsplanen och som kommer
behandlas i regelgruppen (fönsteruttag och fredningsområden), vara
tillräckliga för att nå önskad effekt även utifrån de nya beräkningarna. För
övriga arter blir skillnaderna i resursfördelningen mycket små, som mest
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6% för abborre vilket även där jämnar ut fördelningen. Det påpekas att
SLU:s expertis och medverkan i regelgruppen är nödvändig.
13. Informationspunkt: Senaste från Leader Vättern
➢ Temadag 30/1 ”skapa mervärde av yrkesfiskad fisk från
Vättern”, Syftet att fånga upp och vidareutveckla
projektidéer inom temat. Att temadagen kan leda till nya
kontakter och inspiration till vidare satsningar för att
utveckla fisk och kräftor från Vättern.
➢ 9 projekt igång, 3 projekt på gång. Ca 7 Mkr kvar att fördela.
➢ Paraplyprojekt möjligt framöver, Leader söker själva om ett
stort projekt där projektägare kan ansöka om mindre
delprojekt som matchar projektets tema. Minskar
administrationen för delprojektägare och underlättar att
mindre insatser kan genomföras.
14. Informationspunkt: Projekt samförvaltning fiske
➢ Avstämning ekonomi tot 586 tkr upparbetat, till största delen
lönekostnader för samordning. Ny spec framtagen för
informationsinsatser som förbättrar uppföljningen.
Diskussion om att man redan nu behöver tänka på
uppföljningsprojekt för att säkerställa att man kan ordna
finansiering för Samförvaltning framöver. Leader Vättern är
en fortsatt möjlighet att undersöka vidare. Var tanken från
början att ha ett projekt som är mer inriktat på uppföljning
av nuvarande projekt. Dags att börja undersöka det närmare.
➢ Egen logga. Fler förslag med större skillnad gentemot VVF så
att samförvaltningen så att det sticker ut mer, ev bild på fisk.
Förslag på nästa möte.
15. Informationspunkt: FARNET Local Resource Seminar, Vigo (ES), 13-15 mars
Skickat in ansökan om deltagande på seminariet, blivit beviljade en plats. Malin
Setzer åker dit och försöker få tillfälle att presentera samförvaltningen och dess
arbete.
16. Diskussionspunkt: Ersättare till Karin Käverö
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Vi behöver titta på vad det finns för olika organisationer som man kan vända sig
till, Turistnätverken el liknande, för att hitta en representant, använda oss av
personer vi känner till med stort nätverk för att hitta lämpliga kandidater.
Representanten bör ha huvudsakligt fokus på andra Vätternkopplade
turisminriktningar än fiske som redan är representerat.
17. Beslutspunkt: Förslag till regelgrupp
Förslag till regelgruppssammansättning enligt bilaga. Mötet anser att ersättare
bör kunna användas vid frånfall, lämpligen suppleant. Sammankallande skickar
ut förslag på ett uppstartsmöte.
Beslut: Samförvaltningen godkänner förslag till regelgrupp och att ersättare ska
kunna gå in vid frånfall.
18. Beslutspunkt: Verksamhetsplan 2018
Malin redogjorde för verksamhetsplanen 2018, inga direkta synpunkter som
leder till förändringar.
Beslut: SF godkänner förslag till verksamhetsplan 2018.
19. Beslutspunkt: Extra möte Samförvaltning
Ett extrainsatt möte 2018 har diskuterats och behovet finns bland annat på
grund av remissyttrande över handlingsplan för signalkräfta. Yttrandet
behandlas i Kräftgruppen och går sedan via VVF-styrelsen för synpunkter med
delegering av beslut till samförvaltningen som beslutar och skickar in yttrandet
till HaV. VFF anför att möjligheten att reservera sig mot beslutet måste finnas.
Detta ska vara möjligt även om beslutet om yttrandet fattas av
samförvaltningen och inte på styrelsemötet. Förslag till yttrande skickas ut och
gås igenom på extramöte den 9 april. Innan dess skickas inget yttrande in.
Beslut: Samförvaltningen godkänner hanteringen av yttrandet och att
extramöte hålls innan yttrandet skickas in.
20. Övriga frågor
➢ Remissen Hanteringsprogram Signalkräfta, VFF, omfattande
frågeställningar som är svåra att ge svar på vid sittande möte, vissa
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frågor riktar sig till stor del mot HaV. Mötet kom överens om att
bordlägga behandlingen av frågorna till nästa samförvaltningsmöte.
➢ Redskap i sjön
➢ Bevarandeplan, ute på remiss till 28 feb. En dragning kommer hållas
på VVF:s årsstämma och om möjligt önskas en särskild dragning av
Måns på Samförvaltningens nästa möte.
21. Nästa möte
Ordinarie möte den 17 maj i Örebro län, kansliet ordnar med det praktiska kring
mötet. Extramöte föreslaget till den 9 april, info om detta kommer.
22. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Karl-Magnus Johansson
Vid protokollet

Marie Kristoffersson
Ordförande

Johnny Ståhl
Justeringsperson
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BILAGA 1

Närvarande:
Marie Kristoffersson, Motala kommun
Alf Hultqvist, Sportfiskarna
Ingemar Bergbom, Habo kommun
Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet
Anders Rockler, Fiskevattenägarna
Jonny Ståhl, Insjöfiskarna
Ingvar Thorsholen, Vätterns Fritidsfiske- och Fiskevårdsförbund
Karl-Magnus Johansson, Vätternvårdsförbundet
Anders Lundgren, Karlsborgs kommun
Michael Cornell, Leader Vättern
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