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

Protokoll vid
Vätternvårdsförbundets
Samförvaltning Fiske 2018-05-17
Vätterterrassen, Askersunds
kommun
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Förslag till dagordning
Lite omkastning av några punkter. Efter punkt 10 tar vi punkt 14, 15 och 16 för
att de som vill vara med ska kunna vara med. Vätterns Fritid- och
fiskevårdsförbund (VFF) föreslog att först besluta om ställningstagande istället
för diskussion i ålfrågan. Övriga såg ett behov av en diskussion innan
ställningstagande.
3. Val av justeringsperson
Alf Hultqvist föreslogs som justeringsperson.
Alf Hultqvist valdes till justeringsperson.
4. Föregående protokoll
2018-04-09, justerat, underskrivet och utlagt på hemsidan och bifogat till
utskickade möteshandlingar.
• 11. Arbetsgrupp: Övervakning/undersökning - Utförlig redovisning av
vad som framkom på mötet till nästa samförvaltningsmöte.
– Punkt 11.3 på dagens möte…
• Bjuda in Jens Persson (HaV) för Tema ål framöver – Jens slutar på HaV,
bjuder istället in Martin Karlsson som också är väl insatt i ålfrågan.
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•

•

15. Äldre skrivelse från VFF – Svar kommer inom kort. Att bjuda in
Lennart Edsman kan delvis ses som ett svar på skrivelsen. Han är bäst
lämpad att ge svar på några av de saker som tas upp i skrivelsen
6. Dragning om ny lagstiftning vattenverksamheter - blir på nästa
möte istället.

5. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar
➢ Sportfiskarna: Inget nytt, oklart hur det går med regionkontoret i
Jönköping. Rekrytering av personal pågår.
➢ Yrkesfisket: Lakfisket troligen rekord i år >20 ton. Mycket röding i
fångsterna.
➢ Fiskevattenägarna: Samlar vattenråden i Motala ström och Vättern 29
maj, troligen handlar en del om invasiva arter.
➢ Fritidsfisket: Inte mycket nytt, mest ålfrågan.
➢ Fisketurism: Inte med på mötet
➢ Turism: Inte med på mötet
6. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna
➢ Ytterligare inkommen ansökan om licens, ett par ligger fortfarande
överklagade hos HaV. Turistfiskelicenser signalkräfta förlängs, licens för
notdragning söder om Fingals.
➢ Laxutsättningarna genomförda, totalt 20 000 smolt. 100 av dessa
sumpade för kontroll.
➢ Finansiering för kräftprovfisket klart så det kommer bli av i år, på samma
sätt som tidigare helsjöprovfisken. Rapporter från tidigare provfisken är
snart färdigställda.
➢ Tillsyn, möte med skattemyndigheten och polisen, blir troligen en
satsning. Många möten angående tillsyn framöver.
➢ 19 juni, workshop om harr, harrexperter inbjudna.
➢ Harrträff i Hjo med lekfiskräknarna genomförd.
7. Informationspunkt: Nytt från HaV
➢ Regeringsuppdrag om förslag om anmälnings- och
rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare. Gäller inte
generellt utan kan vara aktuellt för specifika arter och områden. Även
förslag om resursfördelning mellan olika fiskande grupper. Fanns
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rapporteringsskyldighet tidigare i Vättern. HaV sneglar nu på hur det går
till i Norge. Kommer innebära förändringar i Fiskelagen, förordning och
föreskrifter.
➢ Tankar om regionala berednings/förvaltningsgrupper, skulle ge HaV
bättre regional/lokalförankring och bättre implementera
ekosystembaserad förvaltning i fler områden än idag. Oklart hur
geografisk skärning ska se ut.
➢ Hanteringsprogram signalkräfta – 57 remissvar inkomna. Hanteras och
sedan skickas förslaget från HaV till regeringskansliet i juni. Med största
sannolikhet kommer inga nya regler träda i kraft inför årets kräftsäsong.
➢ Ålförvaltningsplanen utvärderas vart tredje år, kommer nu i år.
8. Informationspunkt: Nytt från SLU
➢ SLU inte med på dagens möte. Medskickad redovisning av nätprovfiske
2017 redovisas av Malin under nytt från arbetsgruppen.
9. Informationspunkt: Nytt från kommunerna
➢ Karlsborg:
- Vikens vattenråd, LONA-projekt 2-3 våtmarker i Viken, näringsretention,
gynna gädda Ca 100 000 kr.
- Försvaret vill avvattna Karlsborgs flygplats, yttrande från VVF (länk),
risker med PFAS i området. PFAS ska inventeras i hela kommunen.
10. Informationspunkt: Nya rapporter
➢ Årsrapport 2017 på gång….
➢ Runt Vättern 2018, digital länk
➢ Bevarandeplan Natura 2000 Vättern – version för fastställelse 180504
➢ Uppdrag att föreslå utformning av rapporteringsskyldighet och
fördelning av den tillgängliga fiskeresursen för andra fiskare än
yrkesfiskare
11. Informationspunkt: Nyheter i våra nätverk
➢ VVF:s årsstämma, Almnäs bruk. Måns Lindell avtackades. Friederike
Ermold ersätter Måns som sakkunnig vatten. Bevarandeplanen
fastställdes.
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12. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna
➢ Info: ➢ Kräftgruppen: ➢ Övervakning/undersökning: Möte 20 april.
- Genomgång nätprovfiske 2017 och ekointegrering. Nätprovfiske
2017, trender fiskarter: Abborre upp, lake upp, sik upp, röding upp
men nedgång vid senaste provfisket, öring upp, gers ned,
hornsimpa ned.
- Genomgång av Vätterns miljöövervakning. Nuvarande fördelning
mellan miljöövervakningsmetoderna är inte kostnadseffektivt,
bland annat görs ekointegrering varje år, skulle kunna finansiera
andra moment. Behovet av en översyn av Vätterns
övervakningsmoment tydliggjordes under mötet. Förvaltningsplan
fisk och fiske Vättern 2017-2022 erbjuder bättre underlag för
detta. HaV har bollen att se över fördelningen av de pengar som
går till miljöövervakning i Vättern. Nytt möte inbokat i oktober.
➢ Tillsynsgruppen: Möte den 28/5
➢ Laxgruppen: ➢ Dioxingruppen: ➢ Regelgruppen: 13. Informationspunkt: Senaste från Leader Vättern
➢ Stämma den 23/5. Infoturné runt Vättern med båttur.
➢ LEADER Vättern planerar informationstillfällen för bidragsgivare i syfte
att återkoppla uppdrag och uppnådda resultat
14. Informationspunkt: Projekt samförvaltning fiske
➢ Avstämning ekonomi 728 766 kr förbrukat dvs ca hälften. Största posten
löner.
➢ Malin berättar kort om seminariet i Vigo, Spanien (FARNET Local
Resource Seminar)
15. Diskussionspunkt: Samförvaltning Vättern, före vs efter
➢ Marie redogjorde för historiken kring hur samförvaltningen bildades,
från regeringsuppdrag 2004 till Leaderprojekt Samförvaltning Fiske
Vättern 2016 - 2020.
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➢ Anton redogjorde för fiskeriförvaltningen före samförvaltningen. 92 ny
reform fisket in på Lst och fiskenämnden upplöstes. Konsulenten för
Vättern försvann och samarbetsytan upphörde. Med anledning av
rödingens nedgång i början av 2000-talet tydliggjordes behovet av att
det finns en gemensam yta för diskussion. Finns än idag inget formellt
samverkanskrav, vilket gör samförvaltningen tämligen unikt.
➢ Malin och Marie går igenom syftet med samförvaltningen. Påverka
regelverket i Vättern. Identifiera behov av utvecklingsprojekt. Tydliggörs
i Vätternvårdsförbundets arbetsordning och Samförvaltningens
projektplan. Vad har gjorts? Finns ingen utförlig, färsk utvärdering av
samförvaltningen. Däremot finns utvärdering av förgående
förvaltningsplan i den nya förvaltningsplanen för fisk och fiske Vättern
2017-2022.
➢ Framtiden, vad vill HaV? Flera av de större sjöarna följer Vättern som
exempel. Huruvida HaV ska ansvara och ev finansiera går inte att säga.
Förhoppningsvis kan tankarna om samverkansområden bidra till
tydligare direktiv från centrala myndigheter rörande framtida
Samförvaltning.
16. Diskussionspunkt: Spelregler Samförvaltningen
➢ Lyftes fram av Fiskevattenägarna att vi borde vara stolta över det vi
åstadkommer inom Samförvaltningen, framför allt vår förvaltningsplan
för fisk och fiske i Vättern.
➢ Organisationernas roller i samförvaltningen, otydliga på vissa håll bla
Karlsborgs kommun.
➢ Samförvaltningen behöver bli mer känd i medlemsorganisationerna
➢ Viktigt att vi kan lyfta kritik på mötena men hålla oss till
samförvaltningens gemensamma åsikt utåt.
➢ Samordna informationsmöten för olika intressenter mellan
Samförvaltningen och LEADER Vättern
➢ Viktigt att de olika medlemmarna i samförvaltningen har samma bild av
vårt uppdrag och förhållningssätt. Framtagande av gemensamma
spelregler kan vara ett sätt att utveckla samsyn. Förslag på utformning
av gemensamma spelregler bifogas som exempel.
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17. Diskussionspunkt: Framtida ålutsättningar i Vättern
VFF o Fiskevattenägarna undrar hur Samförvaltningen ställer sig till att
sätta ut ål i Vättern.
- Förvaltningsplanen säger att ”Invandring av naturligt
reproducerande ål är idag inte möjligt till Vättern. Det är heller inte
möjligt för ål att vandra från Vättern till havet. Utsättningar av arten
bör därför inte genomföras. Öppnas vandringsvägar upp så att arten
kan nå Vättern på naturlig väg ska beståndet förvaltas aktivt och
följas upp.” Vi bör hålla oss till detta annars går vi emot det vi själva
har fastställt i förvaltningsplanen. Ställningstagande kan omprövas i
samband med att gällande förvaltningsplan revideras.
- Nuvarande förvaltningsplan gäller till 2022, situationen kan se
annorlunda ut då och möjliggöra en annan inställning.
- Omprövning av kraftverk kommer att baseras på uppfyllnad av MKN
med fullt utnyttjande av undantag för lägre krav, ålen inte med som
bedömningsgrund idag.
- Yrkesfisket troligen inte negativa men det bör finnas åtgärder gjorda
för att gynna beståndet på plats.
- Sportfiskarna positiva till ål.
Sammanfattningsvist; (i) mer information behövs, om möjligt åltema på
kommande möte (ii) avvakta kommande lagstiftning och prövningsplan
samt (iii) fundera över samförvaltningens roll i frågan (iv) utredningsarbete avseende inriktning ål bör inledas i god tid före att arbetet med
nästa förvaltningsplan inleds.
18. Informations/diskussionspunkt: Inbjuden gäst, Lennart Edsman (SLU) –
Signalkräftan, nationellt och internationellt.
Lennart är kräftexpert från SLU och deltar i flertal nationella och
internationella nätverk för signalkräfta.
Lennart redogjorde för exemplet Skottland som fick in signalkräfta. Viljor
ville man skulle öppna upp för allmänheten som en åtgärd för att minimera
beståndet. Efter input från experter så beslöt man att inte öppna upp för
allmänt fiske och främsta motivet till beslutet är att spridning av kräftor
utanför området ökar markant vid en sådan åtgärd. Studier om fiske som
bekämpning av signalkräftan har visat på negativa effekter och leder till
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ökad spridning. Blir dessutom gott om småkräftor. Försämra kräftbiotopen
istället för att fiska ner bestånden.
Lennart redogjorde dessutom att det finns studier som visar både på
effekter och inga effekter som resultat av signalkräftan. Behövs lokala
studier för att ta reda på kräftans effekt i det aktuella området, vilket vore
intressant att få till i åtminstone tillflöden ex försök med utfiske på en
sträcka.
Lennart stannade kvar efter mötet för att besvara de frågor som inte hanns
med under mötet. Skickar även ut Lennarts presentation till
Samförvaltningen.

19. Övriga frågor
➢ Medevimässan 17-19 augusti 2018. Ska Samförvaltningen/Vätternvårdsförbundet delta? Hamnen nere vid Medevi kommer inte användas
i årets mässa och i kombination med svårighet med personal så avstår
Samförvaltningen årets Medevimässa.
➢ Båtens dag 11 augusti 2018. Ska Samförvaltningen/Vätternvårdsförbundet delta? Intresse från flertal inom Samförvaltningen att
delta denna dag. Därmed bestämdes att vi tackar ja till detta
arrangemang. Undersöka vilka från Vätternvårdsförbundet som kan
delta under dagen.
20. Nästa möte
Höstmöte 1 november Västra Götaland.
21. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Karl-Magnus Johansson
Vid protokollet

Marie Kristoffersson
Ordförande

Alf Hultqvist
Justeringsperson
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BILAGA 1

Närvarande:
Marie Kristoffersson, Motala kommun
Alf Hultqvist, Sportfiskarna
Anders Rockler, Fiskevattenägarna
Jonny Ståhl, Insjöfiskarna
Ingvar Thorsholen, Vätterns Fritidsfiske- och Fiskevårdsförbund
Lennart Grann, Vätterns Fritidsfiske- och Fiskevårdsförbund
Karl-Magnus Johansson, Vätternvårdsförbundet
Anders Lundgren, Karlsborgs kommun
Anton Halldén, Länsstyrelsen Jönköping
Martin Karlsson, Havs och Vattenmyndigheten
Michael Cornell, Leader Vättern
Lennart Edsman, SLU (eftermiddagen)
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