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

Protokoll vid
Vätternvårdsförbundets
Samförvaltning Fiske 2019-05-23,
kl 10.00 – 16.30, Brevikens
trädgårdscafé, Karlsborgs
kommun
Annica Magnusson, ny ordförande, börjar med att tacka för
förtroendet och hälsar alla välkomna till mötet.
1. Mötets öppnande
Ordförande Annica Magnusson förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Anders Lundgren valdes till mötesordförande.
3. Upprop
Presentation av samtliga mötesdeltagare.
4. Förslag till dagordning
Eftersom SLU enbart kan vara med till lunch är det bra om regelgruppens
avrapportering i punkt 17 flyttas till innan lunch.
5. Val av justeringsperson
Zeth Rylander föreslogs som justeringsperson.
Zeth Rylander valdes till justeringsperson.
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6. Föregående protokoll
2019-02-21, justerat och utlagt på hemsidan och bifogat till utskickade
möteshandlingar.
➢ Informationsinsatser Samförvaltning Fiske Vättern, kommer vid punkt
21.
7. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar
➢ Sportfiskarna: Inte mycket nytt.
o Ett treårigt projekt som Sportfiskarna följt är öring och
flodpärlmussla i Vätterbäckarna.
o Skolbäcken i Habo kommun, 5 tillfällen kvar i vår och 15 nya till
hösten. Inkluderar ett återbesök.
o I övrigt mycket fiskevård och främjandearbete.
➢ Yrkesfisket:
o Har haft en Livsmedelshygienkurs där ca 30 personer deltog. Det
kommer vara en kurs inom beredning i november, särskilt
inriktat på sik och lake, viktigt för att kunna bredda
fiskerinäringen.
o Ett möte i Olshammar om tillsyn och kräftfisket. SLU var där och
presenterade resultat från deras uppföljning av kräftfisket.
o Ordförande Jonny Ståhl har intervjuat yrkesfiskarna för att få en
bild av hur de ser på arternas utveckling och status. Intressant
att se om det ger samma bild som provfisken och fångststatistik.
Tanken är att det ska sammanställas och skickas till SLU.
▪ Röding: gott om röding, stora och lite med undermålig
fisk.
▪ Öring: gott om öring, stora och fina.
▪ Siklöja: bättre i förhållande till närliggande år, verkar vara
mycket siklöja på gång, ej lekmogen än. Man kan läsa sig
till att 1881 var siklöjan bedömd som utrotad i Vättern.
▪ Nors: ej så mycket.
▪ Lake: finns mycket, gott om individer runt ½ kg. Frågan
ställs om de totalfredade områdena även gynnat lake och
sik. Vid lakens lek verkar inte andra arter att trivas.
▪ Lax: varit dåligt i två år och några yrkesfiskare funderar på
om laxen kan ha negativ inverkan på röding, konkurrens
och beteende.
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▪

Man konstaterar att det är ett samspel mellan alla arter i
sjön.
o Meddelar att flertal rödingar observerats med blekt kött och
förstorad njure och har bestämt att de ska samla in dessa för att
skicka in till SVA.
➢ Fiskevattenägarna: Inget nytt.
➢ Fritidsfisket: Inget nytt.
o Talade om att de tyckte det var väldigt intressant att höra
yrkesfiskets reflektioner.
o Tar upp frågan återigen när kräftprovfiske i Vättern kommer
publiceras. Lst har presenterat resultaten på diverse möte men
det finns ingen rapport ännu. Länsstyrelsen svarar att det ju varit
på gång länge, att det tyvärr dragit ut på tiden och att den är
närmare än någonsin, efter sommaren. Det blir lite diskussion
och frågor om tidigare projekt hållbar förvaltning av signalkräfta,
siffror som publicerats där och annan stans samt gällande EUdirektiv. Samförvaltningen bestämmer att samla all information
om detta till nästa möte och titta på det lite närmare då, egen
punkt på dagordningen.
Malin förbereder tillsammans med Vätterns Fritidsfiske och
fiskevårdsförbund en punkt om detta till nästa möte.
➢ Fisketurism: Inte med.
➢ Turism: vakant.
8. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna, flyttades till senare på
dagordningen på grund av tekniska problem.

➢ Det har köpts in ytterligare en drönare, en som går på ytan och filmar
under vatten, den har koppling till nätet och kan positionera sig samt
har en ekolodsfunktion. Kan vara användbar i många olika
undersökningar.
➢ Dioxiner i sik:
o Yrkesfisket har ansökt om ursprungsmärkning av ”rökt
Vätternsik” hos Livsmedelsverket. Lst runt Vättern avser att yttra
sig i ärendet.
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o Yrkesfisket har till Länsstyrelserna runt Vättern skickat in ett
förslag på hantering av sik från Vättern för att säkerställa att sik
över gränsvärdet för dioxiner och dioxinlika PCB når
konsumenter. Det kvarstår fortfarande oklarheter om
Länsstyrelsen juridiskt kan ge klartecken, önskvärt är en samsyn
runt Lst Vättern i frågan och arbetet går trögt. Fram till dess
gäller provtagning av varje parti.
➢ Licenser och dispenser:
o 2 licensansökningar, 1 har fått avslag från HaV och 1 väntar på
beslut från HaV.
o 1 dispensansökan, utökad dispens.
o Dispens för att provfiska med lakstrutar i Norrgrundet och i
södra Vättern i vetenskapligt syfte till Vätternvårdsförbundet
behöver förlängas 1 år. Projektet ska samla in data även under
nästa år.
9. Informationspunkt: Nytt från Havs- och Vattenmyndigheten
➢ Ansökta medel till nätprovfiske Vättern i sommar för att följa
rödingbeståndet är klart, Östergötland står som sökande.
➢ Hanteringsprogram för signalkräfta – slutlig remiss på gång, kommer till
sommaren med svarstid i september.
10. Informationspunkt: Nytt från SLU
➢ Göran, SLU:
o Ekolodsintegrering, rapportering på gång men preliminära
resultat visar att siklöja ökar.
o En ny rapport om Vätterns fritidsfiske, pilotstudie.
o Diskussion om statistiken för yrkesfisket pågår och man hoppas
på förbättringar.
o SLU Aqua Sölab har yttrat sig i ärendet rörande
ursprungsmärkning av ”rökt Vätternsik”.
o Asterix kommer till Vättern i sommar för den årliga
ekolodsintegreringen.
o Har fått in en ersättare för Alfred, David Lymer som kommer ta
större ansvar för samförvaltningen. SLU kommer ha större
möjligheter att delta i samförvaltningen framöver.
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➢ Andreas, SLU informerar om att HaV har ett löpande projekt om
ekosystembaserad fiskförvaltning och i år tittar man på de stora sjöarna.
Andreas har fått i uppdrag att titta på Vättern. Ekosystemansatsen i
fiskeriförvaltningen handlar om att ta in intressenter och hela
ekosystemet, titta på både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.
Man har mycket att lära av Vättern i detta arbete och Andreas ska
observera hur man arbetar i Vättern. Han kommer delta fysiskt på nästa
möte.
11. Diskussionspunkt/Informationspunkt: Laxutsättningarna
Vätterns Fritidsfiske och fiskevårdsförbund har föreslagit att vi tar upp
nedanstående punkter. Det inkommer mycket frågor kring laxutsättningarna
och är en hel del diskussioner i olika forum. Det cirkulerar en hel del osanningar
och allt sammantaget har bland annat fått effekter på årets utsättningar. En
odlare har dragit sig ur och antal utsatta laxsmolt blir i år mindre än förväntat.
Genom att gå igenom nedan punkter kan samförvaltningen bidra till att så
korrekt information finns tillgänglig rörande dessa.
➢ Laxgruppens bildande inom Samförvaltningen och Sportfiskarna fick i
uppdrag att ha hand om laxutsättningarna i Vättern?
o Huvudanledningen var att Länsstyrelsen ville renodla sin roll som
tillståndsgivande myndighet och finansiär från rollen som
verksamhetsutövare.
o Det fanns dessutom stora problem med att få till en hållbar
offentlig upphandling av laxen, något som Sportfiskarna bättre
kan lösa. Man ville ha en stabil huvudman som representerar
den grupp som i huvudsak nyttjar resursen lax, därav just
Sportfiskarna. Det finns en principöverenskommelse framtagen
om ansvarsfördelningen mellan Sportfiskarna och Länsstyrelsen.
o Malin gick igenom hur laxgruppen bildades i Samförvaltningen
och att man gemensamt i laxgruppen fyllt i en ”arbetsordning”
som är tänkt att alla arbetsgrupper ska ha. Den omfattar bland
annat syfte och mål med arbetsgruppen, se nedan.
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➢ Ekonomin kring laxutsättningarna, då och nu. Finns ingen ordentlig
sammanställning av kostnaderna för utsättningarna tillbaka i tiden då
Lst Västra Götaland ansvarade för utsättningarna. Nedslag 1998:
762 000 kr för 40 000 laxar, 2007: 430 000 kr till 20 000 laxar. Kostnaden
har ökat bl a till följd av att vi gör mer kvalitetskontroller idag och att
smoltkostnaden från odling ökat, vilket bl a föranlett att vi omprövade
fiskeavgiftsmedlen för några år sedan (smolten ökat betydligt mer än
konsumentprisindex). Nedan finns en kostnadssammanställning från de
senaste åren.
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Mer lax i Vättern fortsätter att jobba mycket bra med finansieringen och
har fortsatt att lämna mycket viktiga bidrag till laxutsättningarna.
Betalningsviljan går lite upp o ner, men är totalt sett god.
Laxutsättningarna är alltid föremål för diskussioner, så även nu.
➢ De senaste årens laxutsättningar – laxsmoltkvalitet och fångster i fisket.
Laxfångsterna har alltid gått upp o ner, se nedan tabell där det framgår
att återfångsterna vid utvärderingen av utsättningar mellan 1965 – 1991
varierar mellan 0 – 1354 kg/tusen utsatta. Återfångsterna påverkas av bl
a kvaliteten på fisken och förhållandena i sjön när utsättningen görs. Vår
uppfattning från senaste åren är att laxfisket 2017 var relativt bra, men
2018 betydligt sämre.
År
65
68
74
74
74
74
75
75
76
76
76
76
77
77
78

kg/1000
1881
1303
1179
292
315
572
1354
650
505
693
181
437
63
14
262

% antal
41
37,7
28
19,7
20
26,7
30,4
33,1
24,6
37,9
11,6
20,1
5,7
1
14,2
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78
79
79
80
80
80
80
81
81
81
81
82
82
83
83
83
84
84
84
84
84
85
85
85
86
87
87

199
1208
1116
745
274
269
192
428
359
1220
1246
458
499
50
503
418
495
221
484
1012
795
917
217
535
352
1165
4

12,2
49,9
46,1
23,9
16,9
19,5
19,9
9,9
28,9
41,4
43,5
24
25,6
4,4
20,9
16,3
26,9
10,8
22,3
38,6
43,1
44,6
11,8
23,9
19,9
38,2
0,2

➢ Framtida utsättningsmaterial – Frågor om Klarälvslax, varför använder
man Klarälvslax som har dåliga erfarenheter ifrån? Varför använder
man inte Östersjölax? Vi har inte dåliga erfarenheter av Klarälvslax i
Vättern utan tvärt om, se nedan. Gullspång är den bästa stammen, tätt
följd av Klarälvslax. Viktmässigt är återfångsterna av dessa stammar
likartade med viss övervikt för G-lax, antalsmässigt är dock K-lax bättre.
Östersjölax ger under 50% av återfångsterna i kg och ca 50%
antalsmässigt jämfört med dessa två stammar. Därav beslutet om K-lax
när vi inte har tillgång till G-lax. K-laxen bedöms av SLU inte ha någon
större risk för att etablera sig i tillflödena. Man kan förvänta sig att
mängden riktigt stor lax minskar lite eftersom tillväxten är lite mindre
för K-lax och den har en tendens att könsmogna lite tidigare.
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Summeringar baserade på 1965 - 1987. De sista årens återfångster var
ännu inte kompletta varför dessa år inte innefattas i medelvärdena.
Gullspång Klarälv Östersjö Tot Tot tom 1991
Antal
18
5
19
45
51
Medel kg/1000
824
806
327
597
Medel% antal
28
36
18
25

➢ Minskat minimimått till 50 cm – Att sänka minimimåttet på lax skulle
minska påverkan på bytesfiskarna i Vättern då laxen kommer att fångas
tidigare och inte hinna äta så mycket innan den dras upp. Befintligt
ställningstagande, som vi är överens om inom samförvaltningen, är att
vi kommer att sänka minimimåttet på lax den dag som vi bedömer att vi
måste minska laxens påverkan på bytesfiskarna i Vättern. Vi har sagt att
vi då väljer detta alternativ istället för att minska utsättningsmängden.
Bytesfisktillgången (siklöja) är nu tämligen god och
utsättningsmängderna kommer minska 2019 varför det inte förefaller
aktuellt att minska minimimåttet just nu.
12. Informationspunkt: Årets lekfiskinventering
Karl-Magnus berättar lite kort om årets lekfiskinventering för harr. Tyvärr var
inte tekniken med oss så det gick inte visa preliminära resultat. Nytt för i år är
att det har tagits fram ett digitalt rapporteringsverktyg och en mer
standardiserad metod. Detta ska utvärderas till nästa år och eventuellt även
användas till höstens öringinventering.
13. Informationspunkt: Demonstration av Fiskekartan.se
Då tekniken inte var med oss idag kunde Fiskekartan tyvärr inte demonstreras
men gå gärna in på Fiskekartan.se för att se mer. Det är ett digitalt verktyg för
att hitta information om alla Sveriges fiskevårdsområden. Här finns en kort film
om Fiskekartan.se.
14. Informationspunkt: Nytt från kommunerna
➢ Karlsborgs kommun:
o Förstudie för fiskväg i Forsvik på gång.
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o Restaureringar i åar och bäckar, diskussion om att utrivning av
dammar inte alltid är bra – finns då inget vatten att släppa på.
Konstateras att vid restaureringar är en förstudie ett krav och
man tittar på olika alternativ, omkringliggande marktyper och
skötsel av dessa är också väldigt viktigt att ta hänsyn till.
o Vikens vattenråd har planer på att dämma upp för att få
våtmarker. Diskussion om hur viktigt det är med
vattenreservoarer vid torka.
➢ Jönköpings kommun:
o Vattendragsvandring i Lillån-Bankeryd, väldigt lärorikt och ett
bra sätt att sprida information och bidra till ett bra
åtgärdsarbete.
o Reningsverk i Bankeryd ska vara klart 2020.
o Ett stort tack till Lennart Jansson för insatser i Dunkehallaån.
15. Informationspunkt: Nya rapporter
➢ Fritidsfisket i Vättern 2015 – resultat från enkätundersökning och
fältobservationer. Rapport nr 130 Vätternvårdsförbundet
o Fördjupad version av Fritidsfisket i Vättern 2015
➢ Fritidsfisket i Sverige – En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 20132017 HaV
➢ Fritidsfiskets omfattning i Vättern 2017 Fångster av röding, lax och öring.
Aqua reports 2019:7
16. Informationspunkt: Nyheter i våra nätverk
➢ Vätternvårdsförbundet:
o Ny ordförande (Anna Olofsson, länsråd Länsstyrelsen i Örebro)
och ny vice ordförande (Anders Hedeborg, ordförande KS
Vadstena kommun).
o Vätternvårdsförbundet kommer delta i Vätternrundan i år och är
det någon som vill vara med från Samförvaltningen så hör av er
till Malin. Ersättning utgår enligt vanligt mötesarvode och
resersättning.
o Vätternvårdsförbundet har yttrat sig i Livsmedelsverkets ärende
”Rökt Vättersik”.
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o Aktuellt med förlängning av Lakeprojektet och därmed även av
dispenserna.
o Examensarbete ”Hur följer förvaltningen av Vättern kriterier för
ekosystembaserad fiskförvaltning” – Anna Grände. Hon kommer
kanske höra av er till några av er.
o Examensarbete om konkurrens mellan röding-sik och röding-lake
– Oskar Norén. Oskar är på plats och presenterar preliminära
resultat från sitt arbete för Samförvaltningen. Färdig version
skickas ut till Samförvaltningen när den finns tillgänglig.
17. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna
➢ Info: ➢ Kräftgruppen: Inget möte än, kalla till ett möte när remiss skickas ut.
➢ Övervakning/undersökning: Avstämningsmöte i vår, ska förmodligen
fungera som en styrgrupp till Leader-ansökan ”Kompletterande
undersökningar i Vättern”. Heldagsmöte senare i höst.
➢ Tillsynsgruppen: Inget nytt möte ännu, blev inställt pga
laxutsättningarna. Nytt datum får bokas in. Sammankallande ansvarar
för att det blir gjort.
➢ Laxgruppen: Möte 29/3 i samband med sportfiskemässan.
➢ Dioxingruppen: ➢ Regelgruppen: Inget möte ännu, flertal regelförslag som ska behandlas
och de behöver bearbetas mer innan ett nytt möte, mer underlag till
och från SLU behövs. Ett av de aktuella regelförslag man har i
regelgruppen är utmärkning av redskap (tydligare utmärkning). Det finns
sedan tidigare ett förslag inskickat till dåvarande Fiskeriverket samt att
Lst Västra Götaland nyligen skickat in ett förslag. För detta regelförslag
krävs inga underlag från SLU så regelgruppen kan kika på dessa och
skicka in till HaV rätt så omgående. Samförvaltningen bestämmer att
regelgruppen fram till nästa möte får ta fram ett förslag till skrivelse
rörande utmärkning av redskap som kan beslutas om på mötet.
Förslaget bör skickas ut till Samförvaltningen 2 veckor innan mötet för
att hinna förankras i respektive organisation.
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18. Informationspunkt: Senaste från Leader Vättern
➢ Leader Vättern anordnade en Temadag för hamnutveckling i och runt
Vättern den 27 mars. Målgrupp: kommuner, hamn och båtfolk runt
Vättern. Många besökare där nästan alla kommuner var med. Det blev
tydligt att behovet av samverkan kring dessa frågor är stort i Vättern.
➢ Leader Vättern har sitt nästa beslutsmöte 28 augusti, ansökan behöver
vara färdig ca 4 veckor innan.
➢ Många projektansökningar på gång.
➢ Leader Vättern hade sin årsstämma 10 maj, samma dag och plats som
Vätternvårdsförbundet. Gemensamma informationspunkter.
o Jonny berättade om lakeprojektet.
o Ingemar om restaureringar i Habos Vätterbäckar.
o Dagen avslutades med en uppskattad vattendragsvandring vid
Knipån.
19. Informationspunkt: Projekt samförvaltning fisk
➢ Avstämning ekonomi – Malin berättar att projektet fått delutbetalning
för 2017 och att ansökan om delutbetalning för 2018 är påbörjad. Kvar
att förbruka i projektet är 497 366 av totalt 1 447 760 kr.
➢ Status på ny ansökan för Samförvaltning 2020-2022: Leader Vättern har
godkänt ansökan och några kompletteringar behövs göras innan den
beslutas.
➢ Det är nu bestämt vem som ska genomföra miniutvärderingen vi
bestämde på förra mötet, det blir Oskar Norén som är med oss på
dagens möte. Han kommer inom kort att kontakta er via telefon och
ställa några frågor.
20. Beslutspunkt: Ordinarie ledamot för turism inom Samförvaltningen
Sedan Karin Käverö slutade så har platsen för ordinarie ledamot för turism varit
vakant. På förra mötet diskuterades att det vore bra med en
kommunrepresentant till från östra sidan av Vättern som arbetar med
turismfrågor. Jonny Ståhl har varit i kontakt med Åse Wännerstam från
Ödeshög som är positiv till att delta. Det diskuterades att det vore bra att ha en
till ledamot då vi inte kan räkna med att Åse har möjlighet att delta på alla
möten.
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Beslut: Föreslagen kandidat godtas av Samförvaltningen och det vore bra om
Åse Wännerstam har möjlighet att delta på nästkommande möte den 31
oktober. Malin kontaktar Åse.
21. Informationsinsatser Samförvaltning fiske Vättern
Det finns behov av att visa oss och tala om vad vi gör i ett mer regionalt
perspektiv, både till kommuner och till allmänheten runt Vättern. Hur gör vi
detta på bästa sätt? Det bestämdes att inte ha gruppvisa diskussioner utan alla
fick komma med förslag och följande kom upp:
➢ Erbjuda fiskeklubbar att representanter från Samförvaltningen kommer
och berättar.
➢ Vattern.org behöver bli bättre och uppdateras.
➢ Kan använda befintliga kanaler såsom sportfiskarnas nyhetsarkiv,
Sportfiskemässan, sociala medier och vattern.org.
➢ Finns ett förslag att bjuda in representanter från Vätternkommuner i
riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet till tex Omberg och berätta om
bland annat samförvaltningen.
➢ Ta fram ny tryckt information.
➢ Ta fram mer lättillgängliga rapportsammanfattningar.
➢ Ledamöterna i samförvaltningen kan hjälpa till att sprida våra protokoll.
22. Övriga frågor
➢ En fråga uppkom om hur många licensierade yrkesfiskare det är nu? Och
kan man ha en delad licens? Svar kunde inte ges på stående möte men
Malin och Karl-Magnus lovade undersöka frågan. Svaret är att det är 19
st yrkesfiskare idag man kan inte dela på en licens men man kan dela på
dispensen och det är aktuellt för en dispens i Vättern.
➢ Jonny tackar för ett bra möte.
23. Nästa möte
Mötet beslutade att flytta nästa möte till den 24 oktober pga höstlov. Mötet
kommer hållas hos Anders Rockler i Östanbäck. Mer information kommer i
framtida kallelse.
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24. Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för förtroendet att hålla i dagens förhandlingar och
överlämnade ordförandeklubban till nyvalda ordförande som förklarade mötet
avslutat.

Malin Setzer
Vid protokollet

Anders Lundgren
Mötesordförande

Zeth Rylander
Justeringsperson

I anslutning till lunchen fick vi en guidning på Skjutmålet Hammaren och veta
mer dess verksamhet. Vi fick en överblick över Kråksviken som är näbbsikens
enda kända lekplats i Vättern.
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BILAGA 1

Närvarande:
Annica Magnusson, Jönköpings kommun
Anders Rockler, Fiskevattenägarna
Jonny Ståhl, Insjöfiskarna
Zeth Rylander, Insjöfiskarna
Karl-Magnus Johansson, Vätternvårdsförbundet
Anders Lundgren, Karlsborgs kommun
Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet
Mattias Larsson, Sportfiskarna
Lennart Grann, Vätterns Fritidsfiske- och fiskevårdsförbund
Ingvar Thorsholen, Vätterns Fritidsfiske- och fiskevårdsförbund
Oskar Norén, student Högskolan i Skövde
Sofia Brockmark, Havs- och Vattenmyndigheten (via Skype)
Martin Karlsson, Havs och Vattenmyndigheten (via Skype)
Göran Sundblad, SLU (via Skype)
Andreas Bryhn, SLU (via Skype)
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