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

Protokoll vid
Vätternvårdsförbundets
Samförvaltning Fiske 2019-02-21,
kl 10.00 – 16.20, Jönköpings
kanotklubb, Jönköpings kommun

1. Val av mötesordförande
Förslag: Anders Lundgren.
Anders Lundgren valdes till mötesordförande.
2. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
3. Upprop
Presentation av samtliga mötesdeltagare.
4. Förslag till dagordning
Diskussionspunkt 19 tas i mån av tid.
5. Val av justeringsperson
Mattias Larsson föreslogs som justeringsperson.
Mattias Larsson valdes till justeringsperson.
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6. Föregående protokoll
2018-11-01, justerat och utlagt på hemsidan och bifogat till utskickade
möteshandlingar.
o Åltema detta möte, kommer vid punkt 17.
o Förslag på övervakningsarbete och åtgärder för harr, kommer vid
punkt 20.
•

Marie informerade om Informationsprojektet (förstudie)
Calluna har sökt medel till en förstudie till ett informationsprojekt inom Leader
Vättern. Marie Kristoffersson var med via Skype och presenterade förstudien
och hur Samförvaltningen kan vara behjälpliga. Projektet handlar om att öka
kunskapen hos allmänheten om Vätterns ekosystem, olika målgrupper/åldrar
ingår, även inom skolundervisningen.
Första steget är en förstudie. Kurskoncept, webbplattform, fältkurser,
VätternLIVE etc finns som idéer att jobba vidare med. Samtliga kommuner runt
Vättern är med. Kartläggning av förutsättningar och behov görs via en enkät.
Ansökan om finansiering från Leader Vättern till ett fortsatt projekt.
Marie informerar om att förslag på intressant information och aktuella
frågeställningar önskvärt från samförvaltningen. Frågan ställs vad som är
slutprodukten? Marie svarar att inom förstudien är det att ringa in vad som är
viktigast att berätta om gällande Vättern och komma fram till hur det ska
presenteras.
Synpunkter: Samförvaltningen håller med om att behovet av informationen är
stort och bör samordna sig i vad vi vill ha med i projektet. Viktigt också att det
fastställs vem som kommer driva slutprodukten vidare efter att projektet är
avslutat.

7. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar
➢ Sportfiskarna: Nya regionkontoret i Jönköping går bra, mycket jobb på
gång, kan finnas behov av nyanställning.
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➢ Yrkesfisket: Har haft en Livsmedelshygienkurs där ca 30 personer
deltog. Det kommer vara en kurs inom beredning senare i år, särskilt
inriktat på sik och lake, viktigt för att kunna bredda fiskerinäringen. Bra
kräftfiske 2018 som sannolikt har inneburit lägre ansträngningar för att
fiska andra arter.
➢ Fiskevattenägarna:
Länsstyrelserna i Östergötland och Jämtland har gjort en kartläggning av
förvaltningen och verksamheten bland fvof. Resultat bland annat att det
är problem med nyrekrytering till styrelserna, stora variationer på
kortpriser och intäkter mellan olika föreningar.
➢ Fritidsfisket: Inte med.
➢ Fisketurism: Inget nytt.
➢ Turism: vakant
8. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna
➢ Sportfiskemässan 29-31 mars, Länsstyrelsen, SLU och Havs- och
Vattenmyndigheten med i myndighetsmontern.
➢ Samarbetet med skattemyndigheten och polisen går framåt, har
genererat ett antal pågående utredningar.
➢ Kompletterande fiskundersökningar, ansökan hos Leader Vättern,
innehåller 8 delmoment, bla. harrstudier, nätprovfisken i både utsjön
och biologiska mångfaldsfiske enligt standardmetodik, utredning
kräftans påverkan mfl. Kommer pågå 2019-2021. Total budget drygt 2
Mkr.
➢ Licenser och dispenser:
o En yrkesfiskare som fått licens, temporär övergång där licens och
dispens delas på två (far till son), första gången sådan lösning
sker i Vättern och är möjligt vid generationsskifte. Därmed 19
yrkesfiskare istället för 18 men dispenserna är densamma.
o Ytterligare en yrkesfiskare som ersätter tidigare licens.
o Dispens för att provfiska med lakstrutar i Norrgrundet och i
södra Vättern i vetenskapligt syfte till Vätternvårdsförbundet.
o En yrkesfiskare som fått dispens för fiske med lakstrutar. En
annan som fått dispens för sikfiske med nät.
o En ansökan om justering av dispens har inkommit.
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➢
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o Förlängning på gång av turistfiskedispenserna för signalkräfta.
Fråga från yrkesfisket om Länsstyrelsen kan ställa sig bakom att
försäljning av sik baserat på kontrollprogrammet, frågan kvarstår,
oklarheter om Länsstyrelsen juridiskt kan ge klartecken.
Länsstyrelsen har bistått Vätternvårdsförbundet med filmning av
fiberbankar utanför Aspa bruk, inväntar resultat från det.
Efterbehandling Bankeryds reningsverk, på gång med våtmarksbygge.
Högt exploateringstryck runt Munksjön, nu i södra delen, Länsstyrelsen
samråder om att värna de grunda vegetationsbottnarna så mycket det
går.
Kommunerna på gång med muddring i hamnar.
Vore intressant att få ta del av Ove Johanssons fångstdata på nästa
möte.

9. Informationspunkt: Nytt från SLU
➢ Deltar i myndighetsmontern på Sportfiskemässan.
➢ Kvalitetsgranskning behöver förbättras inom yrkesfiskestatistiken.
Uppmärksammades i och med felrapportering av kräftfångster som
gäddfångst vilket orsakade en mindre mediastorm. Påtalat behovet av
förbättrad kvalitetssäkring hos Havs- och Vattenmyndigheten.
➢ Kräftmöte i vår som SLU anordnar (Lennart Edsman).
Vätternvårdsförbundet och Länsstyrelsen har tidigare deltagit. Vore bra
om detta möte går att synka med andra möten för att inte det ska bli för
mycket möten för yrkesfisket.
➢ Samförvaltningsmöte Vänern, ska ha två temadagar i vår, fokus kring
redskapsutveckling och hantering catch and release. Utbildning kring
fisket i Vänern för kommunerna. Vill man från Samförvaltning Fiske
Vättern delta på dessa temadagar finns möjlighet att få ersättning enligt
vanlig arvodering och resor.
➢ På gång rapport om fritidsfiskets utveckling i Vättern.

10. Informationspunkt: Nytt från Havs- och Vattenmyndigheten
➢ Nedskärningar i budgeten 2019, påverkar arbetet på flera sätt, främst
miljöövervakningen/SLU:s medel.
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➢ Arbetet med de nationella beredningsgrupperna pågår. Blir en för de
stora sjöarna. HaV, Lst, SLU och SJV kommer delta i gruppen, forum för
planering/uppföljning/förvaltning av nationellt prioriterade bestånd. 2
möten/år planerat. Kan bli arbetsgrupper (satellitgrupper) inom
beredningsgrupperna för hantering av specifika frågor.
➢ Hanteringsprogrammet för signalkräftan. HaV ska fatta beslut om
programmet, kräver förändringar i förordningar och föreskrifter.
Föreskrift om hanteringsområde behöver tas fram samt ändringar i två
föreskrifter och två förordningar, artskydd och förordningen om fisket
och fiskerinäringen. Detta kommer leda till att regeländringar tidigast
kan införas till säsongen 2020. De regeländringar som införs ska också
utvärderas efter ett antal år.
11. Informationspunkt: Nytt från kommunerna
➢ Karlsborg:
o Miljötillstånd för utökade flygrörelser vid försvarets flygplats,
problem med höga PFAS-halter i området för förlängningen.
o Skjutmålet Hammaren, tillstånd till ökning av mängden
ammunition men sänkning av antalet skjutdagar, beslutet
överklagat och överlämnat till regeringen.
o Kommunstyrelsemöte, pratade Vätternvårdsförbundet, Leader
Vättern och samförvaltning. Ska prata om Vättern hos
Naturskyddsföreningen.
➢ Habo:
o Skolbäcken-projekt med sportfiskarna fortsätter i år, bra utfall
för 2018.
o En hel del restaureringsåtgärder utförda bland annat i Hökesjöns
utlopp, Lampen Hökesån.
o Prövning av industri med höga kvävehalter till fiskebäcken,
villkor ska införas.
o Problematiskt med fiskerätt kopplat till restaurering i
vätterbäckarna.
12. Informationspunkt: Nya rapporter
➢ Vättern fisk och fiskare Ny bok om Vättern.
➢ Levande sjöar och vattendrag utvärdering av miljömålen, HaV.
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➢ Resursöversikt 2018 HaV-rapport.
➢ Ekosystembaserad fiskförvaltning Aqua reports 2018:20 SLU-aqua.
➢ Fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen Aqua reports
2018:20 SLU-aqua.
13. Informationspunkt: Nyheter i våra nätverk
➢ Vätternvårdsförbundet:
o Styrelsemöte 22 mars
o Satsa på bland annat Läkemedelsrester under 2019
o Vattenståndet i Vättern lågt, dock inte historiskt lägst ännu men
inte långt ifrån.
o Behov av ny ordförande och vice ordförande i VVF
o Dispens för provfiske med lakstrutar inom Lakeprojektet, bland
annat på Norrgrundet.
14. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna
➢ Info: ➢ Kräftgruppen: ➢ Övervakning/undersökning: Möte i vår, ska förmodligen fungera som
en styrgrupp till Länsstyrelsen ansökan till Leader Vättern om
kompletterande undersökningar i Vättern.
➢ Tillsynsgruppen: Inget nytt möte. Blir till våren.
➢ Laxgruppen: Inget nytt möte. Möte 29/3 i samband med
sportfiskemässan.
➢ Dioxingruppen: ➢ Regelgruppen: Nytt möte snart, SLU:s deltagande är obligatoriskt. HaV
kollar upp finansieringen.
15. Informationspunkt: Senaste från Leader Vättern
➢ Temadag hamnutveckling 27 mars.
➢ Nästa beslutsmöte 27 feb.
➢ 5,7 Mkr kvar att fördela.
➢ Många ansökningar på gång
o 4 projektbeslut 27 feb
o Troligtvis 4 projektbeslut 24 april

Vätternvårdsförbundet | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86
Jönköping
Telefon 010-22 36 000 E-post vatternvardsfrobundet@lansstyrelsen.se | Webbplats
www.vattern.org
Organisationsnummer: 826000-9116 | Postgiro: 265219-6 | Bankgiro: 609-3306

Datum
2019-02-21

Protokoll
Sida 7/10

16. Informationspunkt: Projekt samförvaltning fisk
➢ Samförvaltningen behöver tänka på tiden efter 2020 och Malin
presenterar en preliminär budget för en ny ansökan juli 2020- dec 2022.
Dessutom presenteras en idé om att göra en miniutvärdering av oss
själva. Det kan ge bra information för oss hur arbetet fungerar och vara
ett viktigt underlag inför nya ansökan. Utvärderingen kan bestå av 2
delar, en faktadel som vi själva kan göra som handlar om ekonomi, antal
möten osv. En attitydsanalys där en konsult får i uppdrag att ringa upp
deltagare inom Samförvaltningen och ställa frågor. Man kommer vara
anonym i sitt svar. Det beräknas kosta ca 10 -20 tkr.
➢ Samförvaltning Fiske Vättern deltog tillsammans med Samförvaltningen
i Vänern på en Nationell yrkesfiskekonferens 31 jan-1 feb. Bra
föredragshållare men det blev tyvärr mycket fokus på vad som inte
funkar i havet.
➢ Avstämning ekonomi 940 424 kr, kvar att förbruka 507 336 kr.
Samförvaltningen enades att vid sittande möte fatta beslut gällande:
1) ansökan för samförvaltningsprojekt 2020-2022 och
2) att göra en miniutvärdering av samförvaltningen.
Beslut: Samförvaltningen ser nyttan med en miniutvärdering och anser den
ska utföras, maxkostnad 20 000 kr. En ny ansökan får Malin i uppdrag att
skriva och skicka ut till Samförvaltningen för synpunkter innan den skickas
in.
17. Informationspunkt: Tema-Ål:
Sofia Brockmark från Havs- och Vattenmyndigheten informerade om
ålförvaltningen i Sverige och EU. I stora drag, omfattande minskning av
ålbeståndet. Finns en ålförvaltningsplan sedan 2007 som revideras vart 3:e år.
Många olika åtgärder men fortsatt kritiskt för ålen. Informationen skickas ut i
samband med protokollet.
18. Diskussion/Beslutspunkt: Ny ordförande i samförvaltningen
Två förslag presenterades. Annika Magnusson Jönköpings kommun och Pierre
Rydén på Hjo kommun.
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Beslut: Efter öppen omröstning så valdes Annika Magnusson till ny ordförande
för samförvaltningen.
19. Diskussionspunkt: Informationsinsatser Samförvaltning fiske Vättern
Punkt 19 tas upp på nästa samförvaltningsmöte då ny ordförande är på plats.
20. Diskussion/Beslutspunkt: Förslag på övervakningsinsatser och åtgärder för
harren i Vättern
På föregående möte diskuterades att det är dåligt frivilligt engagemang inom
harrarbetet och att det behövs sättas upp riktlinjer för hur man ska arbeta och
bete sig i harrgruppen. Det behövs ett omtag generellt i harrarbetet vad gäller
övervakningen och åtgärdsarbetet. VFF (Vätterns Fritidsfiske- och
Fiskevårdsförbund) bad att tillsammans med Sportfiskarna ta fram förslag på
övervakningsinsatser och åtgärder för harr och presentera på detta möte.
Det förslag som presenterades på mötet rör lekfiskräkningen där Vätterns
Fritidsfiske och Fiskevårdsförbund och Sportfiskarna samrått med
Länsstyrelsen kring ett förnyat upplägg som ämnas införas till årets harrlek.
Beslutspunkt: För att på ett bra sätt kunna arbeta vidare med övriga delar av
harrarbetet föreslog mötet efter diskussion att besluta om bildning av en
arbetsgrupp för harr. Sportfiskarna föreslogs samordna/sammankalla gruppen
och att Vätterns Fritidsfiske och fiskevårdsförbund, Länsstyrelsen samt
lekfiskräknare deltar i arbetsgruppen.
Beslut: Mötet beslutade att bilda en arbetsgrupp för harr. Sportfiskarna
samordnar/sammankallar gruppen, Vätterns Fritidsfiske och
fiskevårdsförbund, Länsstyrelsen samt lekfiskräknare ingår, annan övrig
expertis såsom SLU kan vid behov fungera som bollplank.
21. Beslutspunkt: Förslag till Agenda 2019
Vårmöte: torsdag 23 maj i Västra Götalands län (Brevik).
Höstmöte: torsdag 31 oktober i Östergötlands län.
Beslut: Godkänt enligt förslaget.
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22. Övriga frågor
➢ Ändrade dioxinnivåer framöver, oklart hur det blir i dagsläget.
➢ Vänern försöker få siklöjerom ursprungsmärkt såsom yrkesfisket i
Vättern försöker få rökt Vätternsik ursprungsmärkt.
➢ Jonny Ståhl har fått Hagdahlsakademien diplom för sitt arbete för fisket
kring Vättern. Grattis Jonny!
➢ Inkommen fråga: Fångst av signalkräfta i enkät Vättern, för lågt
beräknad? Beräkningarna i utvärderingen av fritidsfisket bedöms vara
korrekta.
➢ Vi bör kolla upp om det finns någon kommunrepresentant från östra
kommunerna som kan ta den vakanta platsen inom turistsektorn.
23. Nästa möte
Vårmöte 23 maj i Brevik
24. Mötets avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Karl-Magnus Johansson
Vid protokollet

Anders Lundgren
Mötesordförande

Mathias Larsson
Justeringsperson
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BILAGA 1

Närvarande:
Alf Hultqvist, Sportfiskarna
Anders Rockler, Fiskevattenägarna
Jonny Ståhl, Insjöfiskarna
Karl-Magnus Johansson, Vätternvårdsförbundet
Anders Lundgren, Karlsborgs kommun
Anton Halldén, Länsstyrelsen Jönköping
Martin Karlsson, Havs och Vattenmyndigheten
Göran Sundblad, SLU (via skype)
Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet
Ove Johansson, Fisketurismföretagarna
Ingemar Bergbom, Habo kommun
Jörgen Dahlin, Länsstyrelsen Östergötland
Marie Kristoffersson, Calluna (via Skype delar av mötet)
Sofia Brockmark, Havs- och Vattenmyndigheten
Mattias Larsson, Sportfiskarna
Rasmus Linderfalk, Länsstyrelsen Jönköping (delar av mötet)
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