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Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-223 63 61

Protokoll VU-möte 2019-04-09 på
Hotell Bellevue, Hjo
A. ADMINISTRATIVT
24. Mötets öppnande

Ordförande Kjell Aldsten öppnade mötet, för nittonde året i rad. Nu det
sista VU-mötet.

Beslut: Mötet förklarades öppnat.
25. Förslag till dagordning

Beslut: Dagordningen antogs enligt senaste utskick där en underpunkt lagts till.
26. Val av justeringsperson

Förslag gavs på Annica Magnusson.

Beslut: Mötet valde Annica Magnusson till justeringsperson.
27. Protokoll
•
•
•

Styrelsemöte: 20190323 - på gång, ej justerat, men i övrigt klart.
Verksamhetsutskottet: 20190206
Samförvaltning Fisk: 20190221

Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna (förutom styrelsemötet).
28. Kansli & administrativt

Kommunikationsstrategi
Malin och Friederike har börjat jobba med en kommunikationsstrategi för
Vätternvårdsförbundet, med hjälp från Länsstyrelsens
kommunikationsenhet. En lägesrapport ges på kommande styrelsemöte.
Grafisk profil
Kommunikatör på Länsstyrelserna i Jönköping har tagit fram ett förslag på
ny grafisk profil för Vätternvårdsförbundet inklusive mallar. Förslaget
presenterades på styrelsemötet 23 m ars som var positiva till förslaget och
rekommendera fortsättning på inslagen linje. Kansliet går vidare med
befintligt förslag och information görs på stämman. Grafisk profil
innefattar moderniserad logga utifrån befintliga, mallar för rapporter och
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fakta, brev och möteshandlingar. Typsnitt, färger, layout mm blir därmed
bestämt. Friederike visade exempel på utfall av logga, rapporter etc.

Beslut: VU beslutar om att gå vidare med förslaget för grafisk profil, kan därmed
börja användas snarast det är slutligt klart.
29. Ekonomi

•

•

•

Preliminärt bokslut 2018:
Bokslutet som presenterades på styrelsemötet är nu fastställt, årets
resultat blev 55 500 kr som tillsammans med fritt eget kapital (den del
som inte är knutet till avtal) föreslås fördelas till 2019 och 2020. Det
innebär att ca 197 000 kr ska fördelas framåt, förslaget beslutas på
stämman.
Outnyttjade budgetposter: Vissa utgifter (totalt 90 000 kr) som tidigare
har gått på Vätternvårdsförbundet har Länsstyrelsen debiterats
Länsstyrelsen, därmed skapat ett ekonomiskt utrymme.
Överskridna budgetposter: Övergången av sakkunnig blev dyrare än
beräknat då både Måns och Friederike gått parallellt. I efterskott
borde budget 2018 tagit hänsyn till detta.
Det har tidigare varit tal om höjda medlemsavgifter och det finns
fortfarande behov av det för att möjliggöra en mer långsiktig
planering. Diskussion om olika strategier för att hantera höjning av
medlemsavgifter. Den befintliga har varit att höja vid behov som har
medfört en höjning vart 4-5:e år. Det behöver tas upp på kommande
styrelsemöte.
Löpande budget och prognos 2019
Jan-Anders och Friederike gick igenom budgetläge hittills. Budgetläget
indikerar att alla moment kan genomföras enligt plan.
Särskilda satsningar 2019: Miljögifter i fisk (röding och abborre), samt
läkemedelsrester i vatten.
Förslag och prognos 2020. Två olika förslag på budget 2020 visades
med anledning av hur stämmans beslut rörande medlemsavgifter
utfaller. Ser överlag lite dystert ut för 2020 på många poster även om
basverksamheten förefaller kunna genomföras i minimigrad. Det finns
inget utrymme för extra saker. Det avhänger om höjning godkänns
eller inte (se längre fram)

Beslut: Kansliet tar fram reviderad budget 2019 och två olika förslag till budget
2020.
30. Samförvaltning Fisk
• Ny ordförande i utskottet Samförvaltning Fisk och Fiske är nu utsedd

•
•
•

Gruppen har enats att Annica Magnusson, vattensamordnare på
Jönköpings kommun, uppfyller kriterierna för en ordförande som
satts upp för på tidigare Samförvaltningsmöten.
Ny arbetsgrupp bildad – harrgruppen där Sportfiskarna är
sammankallande.
Inga regelförändringar inträder för kräftfisket under 2019. Däremot
kan det bli aktuellt inför säsong 2020.
Samförvaltningen ska genomföra en intern miniutvärdering av sin
egen verksamhet som bland annat ska fungera som ett underlag till
den nya ansökan om fortsatt drift (från Leader Vättern).
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•

•
•

HaV har tagit initiativ till nationella beredningsgrupp för stora sjöar
gällande fiskeförvaltning. Detta ser Vätternvårdsförbundet som
mycket positivt.
Samförvaltning fick positiv uppmärksamhet på Fiskeforum 2019 i
förra veckan med kunglig närvaro.
En ansökan för fortsatt utveckling av Samförvaltning Fiske Vättern
2020-2022 har skickats in till Leader Vättern.

Det har först en diskussion om fiskeavgift och långsiktighet i
Samförvaltningen och arbetssättet. Kan Crowd-soursing vara något att
nyttja?
VU noterar informationen, Annica Magnusson hälsas välkommen i förbundet.
31. Inför styrelse och stämma

Friederike presenterade ett preliminärt program för stämman. VU tycker
instämde och förslag är att dela på kostnaderna för dagen med Leader
Vättern 50/50. Genomgång av handlingar:
• Verksamhetsberättelsen presenterades på styrelsemötet.
• Revisorernas berättelse kommer senare eller läses upp på plats.
• Valberedningen hade möte igår, ny ordförande i VVF föreslås
Anna Olofsson (länsråd i Örebro). Ny vice ordförande föreslås
Anders Hedeborg (vice ordförande kommunstyrelsen i Vadstena).
Ny Ordförande valberedningen föreslås Lars Gladh från Hjo. I
princip alla poster i styrelsen är klara (en ännu inte definierad post
kvar).
• Medlemmar: Inga har begärt utträde men däremot 2 nya
betalande medlemmar (Sveriges Sportfiske-och
Fiskevårdsförbund och Fiskevattenägarna). Dessutom blir tidigare
medlem yrkesfisket genom Vätterns Fiskareförbund betalande
medlem. Samtliga inval görs på stämman och föreslås gälla fr o m
2019
• Medlemsavgift 2020. VU enades om att begränsa förslagen till två
förslag, 0 och 10%, varav styrelsen förordar förslaget där 10%
höjning sker (+130 000). Sen är det lämpligen att som
information delge att andra nivåer har ingått i analysen med. På så
vis föreligger två alternativ, och inte tre, vilket är en fördel. VU
stämde av med styrelseprotokollet (ej justerat) att det
harmonierar.
• Förslag till arbetsprogram 2020. VU diskuterade att eventuellt ta
bort punkterna riskanalysverktyg för konsekvensklassificering och
spridningsmodell samt konsekvensklassificering. VU kom fram till
att ändra formuleringen till att stimulera skydd samt riskanalyser
av Vättern som övergripande.
• Proportion att ändra i arbetsordning och stadgarna, tre
sakkunniga på kansliet. Arbetsordning har styrelsen redan
fastställt men ändring av stadgarna kräver ett beslut av stämman.
Friederike går igenom ändringarna…
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Beslut: VU godkänner handlingarna och ger kansliet uppdrag att fortsätta arbetet
med stämman med utgång från dagens diskussion (se respektive punkt). Två förslag till
medlemsavgifter läggs fram: 0 och 10%.
B. MILJÖÖVERVAKNING & PROJEKT
32. Miljöövervakning

Särskilda satsningar 2019
• Kemi/miljögifter
o Läkemedelsrester. Projekt som utförs gemensamt för de stora
sjöar med stöd av bl a HaV samt respektive
vattenvårdsförbund. VVF avsätter 40 kkr på konto 4017.
Gjordes senast 2005 och finns som rapport. Kommuner
kommer erbjudas delta med egna prover för läkemedelsrester
t ex dricksvatten/reningsverk etc och kommer få info inom
kort. Även kommunikation med Livsmedelsverket,
Läkemedelsverket och regionerna borde informeras om
provtagning av läkemedelsrester.
o Miljögifter fisk: Analys av provtagen röding (2018) görs iår.
Debiteras på konto 4016 med 90 kr. Nytt är att även ta med
abborre utöver röding för att bättre kunna jämföra med andra
sjöar. En serie av en-somrig abborre vore intressant utöver
standard. Vore även intressant att titta på röding från Unden
för att få någon ytterligare referenspunkt.
• Främmande arter:
o Vandrarmussla: miljöövervakning kommer genomföras under
2019 efter larver (med Vänerns VF och Länsstyrelsen
Östergötland) och generellt infomaterial om främmande arter
i Stora Sjöarna (med Vänern, Mälaren och Hjälmaren). Det
behövs ett nytt budgetkonto för främmande arter framåt,
under 2019 belastar uppdraget konto 4031 med 30 Kr. Andra
arter som förutspås enligt ny rapport från Artdatabanken vara
aktuella framöver kan vara t ex svartmunnad smörbult.

Beslut: Kansliet ordnar med nytt konto för främmande arter.
33. Avrapportering projekt

Pågående
• Nätprovfiske röding 2015: Totalt 340 Kkr (förbundets del -15=50
Kkr samt extraanslag från HaV 100 Kkr). Väntar på rapport (LstF).
• Mikroplastpartiklar 2017 i Vättern, Vänern, Hjälmaren och Mälaren
(förbundets del= 25 Kkr av 895 Kkr). Slutrapport ut nu!.
• Provfiske rödinglek 2017-19: Lst F ansvarig, Budget 280 Kkr
(Förbundets del -17=50 Kkr på konto 4024). Pågår, rapport 2020.
• Lake: Kunskapsökning om lake: Finansierat av Leader Vättern 20172019 (start 2018-01-01) med 428 000 kr. Utveckla fiske och kunskap
om yrkesmässigt fiske efter lake. Hanteras inom samförvaltningen och
kansliet (Malin)
Behov av uppstart/projektering
• Ekosystemtjänster, förfrågan från Jönköpings kommun. Annica kollar
vad statusen är.
• Spridningsmodell Vättern: Förstudie genomförd. Oklar plan -> på is?
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•

Konsekvensklassificering vägar. Behöver uppdateras. Oklar plan -> på
is?

VU noterar informationen.
34. Vätternvårdsförbundets deltagande/utförande i andra
sammanhang
• PFAS-studie Örebro universitet – exjobb som visar halter i en rad

•

•

•

tillflöden runt Vättern. Examensarbetet har fortsatt i
forskningsprojekt med doktorand. Kansliet har bistått med
provinsamling runt Vättern. Syftet är att kunna göra en källfördelning
för PFAS för Vättern. Markavvattning av flygplatser gör ju detta
högaktuellt. Anders Lundgren informerade om att när MÖS gör tillsyn
ska prover av PFAS tas, och det förefaller förekomma på många
ställen. Analyser kommer införas i receptientkontrollen i Jönköpings
kommun på utpekade platser Kartläggning som växer fram och måste
in via tillsyn.
Hemsidan www.Vätternliv.se är ett projekt som växer fram
(finansierat av Leader) och utgör plattform för lättillgänglig
information om Vättern. Kansliet granskar och bidrar i mån av
möjlighet. Är lite oklart om hur det ska förvaltas efter projekttiden
Göteborgs Universitet (Göran Boström) håller på sätt ihop en Formas
ansökan innebärande en hydrologisk modell för alla stora sjöarna.
Vätternvårdsförbundet föreslås vara sk stakeholder d v s ev utgifter
ersätts av GU men att vi är rådgivande utan egen projektbudget.
Högskolan i Skövde (Tomas Jonsson) sätter ihop en Formas ansökan
för att mer ingående undersöka effekterna av de totalfredade
områdena i Vättern. Vätternvårdsförbundet blir involverade om det
blir ett projekt.

Beslut: Kansliet är behjälpliga till rollen att granska och erbjuda provtagningshjälp i
samband med ordinarie provtagningar.
35. Tre projektansökningar till Leader med koppling till VVF
Kansliet har blivit kontaktade av tre (potentiellt) leaderfinansierade projekt:
• Kunskapsplattsform Vättern: en webbsida med information om Vättern
”på ett enkelt vis” ansökan håller på utvecklas av Calluna,
• Vätternakvariet Motala, befintliga akvariets möjlighet att visa Vätternfisk
• Microsculpture (Per Olsson), en utomhusutställning med småkryp från
Vättern i stor skala.
VU diskuterade förbundets roll under och efter projekttid. Det är viktigt att tänka
på förvaltning och långsiktighet och att det finns med från början. Det är inte
möjlighet för Vätternvårdsförbundet att driva eller ta över förvaltning av olika
system framöver utan att veta vad det innebär. Förbundet ska normalt vara
behjälpliga under projekts gång och bistå med fakta och samordningsvinster. Det
finns ett glapp mellan miljö och turismsamverkan runt Vättern där det senare
behöver nån form av plattform.

Beslut: Kansliet är behjälpliga till rollen att granska och erbjuda samordningsvinster i
samband med olika kunskapsframställningar. Att överta förvaltning kräver förslag på
analyser av kostnader, ansvar etc..
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C. INFO/KOMMUNIKATION/UTBILDNING
36. Kontakt med politiker runt Vättern

Möten med kommunstyrelser har genomförts/håller på under 2018/19
delvis tillsammans med Leader. Styrelsen tagit beslut om att ha ett årligt
möte med KSO/region i samband med styrelsemötet under hösten där
ordförande är sammankallande. VU föreslår att även förlänga turnén till
Skaraborgskommuner.

Beslut: VU beslutar att förlänga turnén till Skaraborgskommuner och ger uppdrag
till kansliet att ordna det praktiska.
37. PopScience & Sociala medier

•
•

•
•

•
•

Uppdatering av hemsidan behöver utföras, en del saker som inte
fungerar. Kansliet föreslår köp av tjänst för teknisk support (ca 20
KKr – täcks av konto 4043).
Hemsidan www.vattenorganisationer.se ska läggas ner. Sidan har
initierats av Vattenmyndigheterna men innehållet är inte förenligt
med GDPR. En möjlighet är överföra sidorna för SRK Södra,
respektive Norra Vättern till www.vattern.org. Huvudmän för
dessa sidor föreslår själva denna lösning. I dagsläget finansieras
sidorna ändå av Vätternvårdsförbundet via det bidrag som
förbundet söker hos Vattenmyndigheten.
Våra sociala medier flyter på och statistik presenterades. Social
media är nu att betrakta som en del av förbundets ordinarie
kommunikationsstrategi.
Friederike berättar om websidan ”Sveriges Vattenmiljö”, nytt
nationellt presentationssystem initierat av HaV. Sidan presenterar
miljöövervakningsdata och artiklar/faktablad och är under
uppbyggnad för sötvatten. Sidan plockar siffror från datavärdarna.
Det är delvis det syftet som förbundet eftersträvat och tills den är
utvecklad driver i egen regi.
Populärvetenskaplig version av årsrapport håller på tas fram,
utöver den sedvanliga kapitlen av årsskriften (blir endast digitalt).
Kansliet konstaterar att det förekommer just nu mycket om
informationssatsningar där Vättern ingår. Såväl frilansande
dokumentärfilmare som författare har varit i kontakt med kansliet
för höra om Vätternfakta och t o m samarbeten. Bla planeras tex
en bok om ”sagoriket Vättern”.

Beslut: Kansliet får i uppdrag:
•
•

Beställa revidering av hemsidan
Under året utveckla sidor åt SRK N och S Vättern på www.vattern.org

38. Vätterdagen 2019

Vi behöver ha en organisationsgrupp som jobbar vidare med
planering av dagen. Förslag att vara på Park i Hjo. Förslag på tema är
nyttjande av Vättern och Vätterns tillstånd. Man kan be nyttjarna d v s
medlemmar att berätta vad de har gjort för Vätterns miljö under de
senaste 10 åren.
VU diskuterade även olika strategier, långa respektive korta pass.
Friederike och Måns gjorde även platsbesök efter VU på Park.
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Beslut: VU beslutar (med stöd av styrelsen) att en utpekad grupp arbetar vidare med
att planera Vätterndagen inom en given budget.
39. Möten/happenings 2019 – att delta på?

2019 år förslag på informationsaktiviteter från kansliets sida föreslås vara:
• Vätternrundan (juni),
• Almnäs Öppen Gård (aug),
• Rödingens dag (okt),

Beslut: VU ger kansliet i uppdrag att planera och bemanna föreslagna insatser.
40. Publiceringar

Fakta:
o 1:2019 Glaciärrelikter: på gång
Rapporter
o 131: Mikroplaster. Anders kommer presentera Mikroplaster på
MÖV i Karlsborg.
o 132: Årsrapport 2018: på gång
Övrigt
o –
VU noterar informationen.

41. Vattenråd

Vattenmyndigheten: 2018 var 75 Kkr beviljat och redovisning till
vattenmyndigheten ska vara inne 15/4-2019. Ny ansökan för 2019 görs i
april, dock har Vattenmyndigheten har flaggat för lägre bidrag (65 istället
för 75 Kkr). Vi diskuterade kort kraven på ansökningar som inkommer
och syftet med bidraget.
Ansökan finns idag från:
• Motala akvarium 5 000kr
• Vätterns Fritidsfiske FVF 5 000kr
• Visingsörådet 5 000kr
• Vätternvårdsförbundet: 32 500 kr (50% av totala bidraget)
Återstår således: 17 500 kr att fördela. Intresse har annonserats från såväl
Östra Vätternbranterna (10 Kkr?) samt från Yrkesfiskets (5 Kkr). Det
innebär att i princip är hela 2019 år bidrag intecknat.

Beslut: VU godkänner fördelningen av bidraget.
42. Yttrande/Remisser

•

Ut
o

Hjo kommun: VA-plan.

o

Motala kommun: Tillstånd vattenuttag Borghamn vattenverk.
Försvarsinspektören Miljö och Hälsa: Bankantsdränering
Karlsborgs Flygplats- markavvattningsärende

o
•

In
o • Pågående ärenden m
o Karlsborg flygplats
o N Kärr
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o

Miljöprövning Hammarens flygskjutmål – ligger hos Regeringen

VU noterar informationen.
43. Kalender
• 23/4-2019 Stora Sjöar möte
•
4-5 juni: Vattenforum, Havs-och Vattenmyndigheten Gtb
•
november Vattendagar
•
december Utförarmöte

Beslut: Kansliet deltar på redovisade möten/konferenser
44. Övrigt

o

Inga övriga frågor

45. Mötet avslutas

Malin Setzer
Vid protokollet

Kjell Aldsten
Mötesordförande

Annica Magnusson
Justeringsperson

Deltagare: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Malin Setzer, Friederike Ermold,
Jan-Anders Johansson, Sara Peilot, Annica Magnusson, Ola Broberg och
Anders Lundgren.
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Figur 1. Kjell Aldsten avtackades efter 19 år på sitt absolut sista VU med både blommor och hmhmhm.
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