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21. Mötets öppnande

Ordförande Kjell Aldsten öppnade mötet.

Beslut: Mötet förklarades öppnat.
22. Förslag till dagordning

Beslut: Dagordningen antogs.
23. Val av justeringsperson

Förslag gavs på Staffan Fahlgren.

Beslut: Mötet valde Staffan Fahlgren till justeringsperson.
24. Kansli

Friederike Ermold har den 1 januari 2018 formellt börjat såsom
”sakkunnig vatten”, och jobbar ca. 30% med Vätternvårdsförbundet. Måns Lindell kommer vara kvar på kansliet ca 20% som
”särskilt sakkunnig.” Måns ansvarar för redovisning av
verksamhetsåret 2017 till förbundsstämman i maj 2018.
Som tillägg diskuterades även huruvida Vätternvårdsförbundet
borde bli mer tydligt och tillgänglig. Mål är att träffa
kommunstyrelser och tjänstemän som jobbar med vattenfrågor, för
att och berätta om VVF och Vätterns miljötillstånd, samt var man
kan hitta information. Ett sätt vore att delta på
kommunstyrelsemöten. Alternativet är mer informella möten på
länsnivå, dvs ett per län, och då även inklusive tjänstemän. Målet är
innan sommar.

Beslut: Kansliet ansvar att ta fram en ny arbetsordning för att klargöra Måns
roll som särskilt sakkunnig till styrelsemötet i höst.
Kansliet ska undersöka möjlighet till ”kommunturné”.
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25. Protokoll

Protokoll från VU-mötet den 20171220 och 20180125 är justerat
och klart (finns på hemsidan). Protokollen föranledde inga
kommentarer. Styrelseprotokoll är på gång.

Beslut: Protokollen kan läggas till handlingarna.
26. Ekonomi

Måns och Jan-Anders gick genom det definitiva bokslutet för 2017
och det aktuella budgetläget. Särskilda satsningar för 2018
diskuterades kort. En höjning av medlemsavgiften diskuterades
också kort men befinns i nuläget inte vara nödvändigt att föreslå
inför 2019, men kommer bli aktuellt inför 2020. Det finns olika sätt
att justera medlemsavgiften, antingen en årlig höjning eller en fast
avgift i tex 5 år. Både har för- och nackdelar kring budgetföring. En
fråga var också huruvida samförvaltningens ”basdrift” kan säkras.

Beslut: Den ekonomiska redovisningen för 2017 tas upp på stämman.
Kansliet fortsätter se till att budget blir i balans.
Kansliet bör avisera höjning av medlemsavgiften på styrelsemötet i höst.

27. Vattenråd
Förbundet söker årligen bidrag för Vattenråd hos
Vattenmyndigheten Södra Östersjön (VM). 2017 bidrag har
redovisats och bidrag för 2018 rekvirerats. Från 2017 överförs
12,500 till 2018.
a. Motala Motormuseum (Vätternakvarium): 5 Kkr
b. Vätterns Fritidsfiske-och Fiskevårdsförbund. 5 Kkr
c. Östra Vätternbranterna: 15 Kkr
d. Vätternvårdsförbundet: 40 kkr
e. Visingsörådet: 5 kkr
• Förbundet har ansökt om 50 tkr från Länsstyrelsen i
Jönköping för vattenråd. Utfall är inte beslutat utan kommer
gå på 2018 budget. Bidrag ämnas förstärka förbundets
verksamhet.
• Förbundet har efter utlysning hos VM ansökt och fått
ytterligare 25 tkr. Bidraget är avsett som startbidrag för
Vikens Vattenråd, Karlsborgs kommun.
VU noterar informationen.
28. Avrapportering projekt

Pågående
• Utvärdering av nätprovfiske röding 2015. 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 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) i Örebro den 20/2. Uppdraget
ligger på Örebro Universitet.

Provfiske förbudsområden 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
utveckla fiske och kunskap om yrkesmässigt fiske efter lake och
hanteras inom samförvaltningen och kansliet (Malin).
Behov av uppstart/projektering
• Spridningsmodell Vättern. Förstudie genomförd (ca 30 Kkr),
offert och behovsanalys genomfört. Oklar plan i dagsläge.
Andra modeller, potentiella deltagande finansiärer behöver
utredas och vissa steg har tagits.
• Konsekvensklassificering vägar: Mycket ombyggnationer mm
och behöver uppdateras. Oklar plan i dagsläge.
•

VU noterar informationen.
29. Information: Vätternvårdsförbundets deltagande/utförande i
andra sammanhang

•

•

•

Förfrågan från Jönköpings kommun om uppdrag rörande
ekosystemtjänster. Kansliet har besvarat Jönköpings kommun
med förslag till genomförande om ”analys av ekosystemtjänster
Vättern”. Tilldelning 200 Kkr. Inga avtal är skrivna.
Vätternvårdsförbundet deltar (via Länsstyrelsen i Jönköping) i
EU-ansökan inom Horizon2020 i projekt ”Safe Lakes” med
Uppsala Universitet som svensk part (Helsingfors Univ som
koordinator). Kunskapsuppbyggnad om sjöar i framtida
påfrestningar (t ex klimat). Vätternvårdsförbundet följer
projektet (om det blir beviljat). I stort innebär det en
doktorandtjänst i Uppsala rörande påverkan på bl a Vättern.
Vätternvårdsförbundet deltog i Vinnova-ansökan 2018-2020 om
rening av PFAS i yt-och grundvatten: Chromafora sökte projekt
för utveckla destruktion på plats av PFAS-föroreningar. Tyvärr
blev projektet inte beviljat.

VU noterar informationen.
30. Samförvaltning Fisk

Samförvaltningen har sitt nästa möte den 17 maj. Projektet om
kunskapsökning av lake för en adaptiv förvaltning genomförs i
samverkan mellan förbundet och yrkesfisket i två år. Projektet
presenterades för styrelsen och styrelsen beslöt att SF ska driva
projektet. Samförvaltningen kommer bereda remissen om
signalkräfta. Budget för 2018 och 2019 bedöms oförändrad och följs
enligt plan.
Samförvaltningens långsiktiga finansiering diskuterades, är än så
länge inte permanent. Det finns en möjlighet att söka pengar via
Leader (till 2020), men då inte heller permanent. Finns det stabilare
statliga lösningar tex Jordbruksverket? Basdriften bör säkras genom

VVFB, i såfall bör medlemsavgiften justeras så att den även täcker
Samförvaltningens basdrift.

Beslut: Diskussion om långsiktig finansiering av Samförvaltningen förs vidare
på nästa VU-möte i juni och på styrelsemöte i höst.
Samförvaltningen ska ta fram underlag för att definiera grunduppgifter,
verksamhetsbeskrivelse och grundekonomi.
31. Leader Vättern

Leader Vättern kommer genomföra sitt årsmöte den 23 maj som
buss- och båtresa runt Vättern. Vätternvårdsförbundet deltar (här).

Beslut: Förbundet deltar i nämnda möten.
32. Remisser

Följande har inkommit till kansliet:
• Vattenmyndigheten: Samråd nov 2017-april-18:
A) Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer,
B) Arbetsprogram inkl översikt väsentliga frågor. (Underlag här),
Svarsdatum 30 april 2018. Remissen bör föredras på
styrelsemötet i mars och förbundet bör yttra sig.
• Havs-och Vattenmyndigheten: Förslag till hanteringsprogram
för signalkräfta (här), svarsdatum 12 april 2018. Samförvaltning
utarbetar förslag till svar, information på förbundets hemsida

(här).

•
•

Mark&Miljödomstolen: Zinkgruvan hat ansökt om förlängd
arbetstid för anläggande av sandmagasinet (svar 23/3) här.
Lst Jönköping: Kallbadhus vid strandängen; yttrande är på
gång.

VU noterar informationen.
33. Remiss Bevarandeplan Vättern

Länsstyrelserna har bett Vätternvårdsförbundet ombesörja
remisshantering av bevarandeplan Vättern (extra anslag på 70 Kkr).
Remiss anslogs före jul, annonsering har skett på hemsidan och via
epost den 180124. Svarstiden har förlängts. Arbetet har varit
omfattande och dragit ut på tiden (samt kostnaden) men
bevarandeplan utgör en viktig grundbult i Vätterns skydd.
Förbundet bör besluta någon form av ”antagande” av planen på
stämman.

Beslut: VU noterar informationen. Bevarandeplanen ska fastställas på
stämman i maj.

34. Infokampanj Främmande arter

Vandramusslan Dreissena polymorpha förkommer i dagsläge i
Roxen och Glan, som via Göta kanal har förbindelse till Vättern.
Spridning sker huvudsakligen passiv, dvs via båttrafik, ballastvatten
mm. HaVs har en infoblad (här). VVFB planerar en infokampanj i
sommar tillsammans med Vänerns VVF för att öka kännedomen
hos kanalturister/båtägare, och om möjligt fördröja spridningen till
Vättern. Detta i samarbete med Göta kanalbolaget. Det planeras
även en infobroschyr om främmande arter till nästa år.

Beslut: Projektet redovisas på styrelsemötet i höst.
35. Sociala medier

Förbundet känner att vi behöver förbättra vår informationspolicy. I
nuläget är förbundet bara representerat på hemsidan vattern.org,
men förkommer inte utanför. För att nå ut med vår information
(t.ex. Vättern-Fakta, olika rapporter) kan det vara värd att finnas på
sociala medier. Det finns dock en viss potential för konflikter m.m.
Styrelsen har gett uppdrag att testa sociala medier för VVFB. Ska i
så fall drivas som Vättern.org (som hemsidan), dvs gemensamt med
Samförvaltningen, Leader och Lst-Fiske. Väntar på beslut från
dessa.
VU noterar informationen.
36. Vätternvårdsförbundet 60 år 2017

Förbundet genomför ett antal punkter för uppmärksamma 60 år av
samverkan. Det nästa (och sista) på agendan blir stämmen den 4
maj. Efter det återstår Kalendern för 2019 (med bilder från Below)
och nya roll-ups.

Beslut: Kalender tas fram och på stämman avslutas uppmärksammandet.
37. Vattenråden i Motala ström

Samverkan med Vattenråden i Motala ström genomfördes den 27/3
2018 med information och fältdag om fria vattenvägar från Vättern
till Östersjön. Måns höll ett föredrag om Vätterns värden med bl a
fokus på fria vandringsvägar för vätteröring. Från VVF deltog Kjell,
Måns, Malin, Per och Friederike.
VU noterar informationen.
38. Förbundsstämma 2018

Förbundsstämma den 4 maj, Almnäs Gård, Västra Götaland.
Kallelse och program har skickats ut (senast 4/4) och läget är under
kontroll. I stället för en lång verksamhetsberättelsen kommer den
förkortas, och Måns håller i föreläsningen från Motala ström dagen.
Efter lunch planeras en frågestund om vattenrådsrelaterade ämnen.
VU noterar informationen.
39. Vattenmiljöseminariet

Den 6-7 mars 2018 hölls Vattenmiljöseminariet i Stockholm, ett
möte av den nationella miljöövervakning av kust och sötvatten.
VVFB deltog (Friederike). Handlade mest om den nya webbsidan
som ska ersätta Havet/Sötvatten-rapporterna. Diskussioner kring
målet med siden, vilken data som ska presenteras (här var Stora
Sjöarna ett av de första som bör läggas upp), hur mm. Vikten att
inte ersätta VISS eller MVM. Arrangör var Havsmiljöinstitutet (på
uppdrag av Havs-och Vattenmyndigheten).
VU noterar informationen.

40. Stora Sjöar möte

Mälaren, Vänern och Vättern kommer träffas den 25/4 i Västerås.
Det är ett årligt återkommande möte för att streamlina hur vi jobbar
och utbyta erfarenheter, idéer mm. På dagordningen står LIFE Rich
waters projektet, studiebesök av Svartån mm, samt pågående och
nya projekt (utvecklingsprojekt, parallellkörning, mikroplaster),
samförvaltning och ”Big-Lakes”-konferensen i Evian senare i år.
VU noterar informationen.
(alla)
Vättern-fakta: fyra nya publicerades på hemsidan under året:
• 1:2018: Åtgärder i Knipån under 2000-talet.
• 2:2018: Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren,
2017
• 3:2018:: Råvattenkampanj 2017
• 4:2018: Oligochaeter som miljöindikatorer i Vättern i ett
hundraårigt perspektiv (kompletterad version)
Rapporter
o Årsskrift 2017: Under redigering och trycks så snart som
möjligt.
Kalender, nationella saker:
o 18 april mikroplastmöte @ HaVs Göteborg
o 16-17 maj Havsforum
o 23 maj årsstämma Leader Vättern
o 1 juni årsmöte Motala Ström
o 23-28/9 2018: Evian, Frankrike: European Large Lakes
(här) (kansliet ämnar deltar)

41. Övrigt

VU noterar mer information.
42. Mötet avslutas

Ordförande Kjell Aldsten avslutade mötet.

Friederike Ermold
Vid protokollet

Kjell Aldsten
Mötesordförande

Staffan Fahlgren
Justeringsperson

Deltagare: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Sara Peilot, Friederike Ermold,
Staffan Fahlgren, Marie Kristoffersson, Jan-Anders Johansson.

