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

Protokoll vid
Vätternvårdsförbundets
Samförvaltning Fiske 2020-03-05,
kl 10.00 –16.30,
Olshammarsgården.
Under mötet avtackades Alf Hultqvist för sitt stora engagemang
under sina år i Samförvaltning Fiske Vättern. Tack Alf!
1. Mötets öppnande
Ordförande Annica Magnusson förklarade mötet öppnat.
2. Upprop
Presentation av samtliga mötesdeltagare.
3. Förslag till dagordning
Punkt 16 och 18 byter plats på grund av att vissa behöver avvika tidigare.
4. Val av justeringsperson
Anders Lundgren föreslogs som justeringsperson.
Anders Lundgren valdes till justeringsperson.
5. Föregående protokoll
2019-10-23, justerat och utlagt på hemsidan och bifogat till utskickade
möteshandlingar. Hängande frågor från protokollet:
➢ Punkt 17. Signalkräftan i Sverige och EU, tas upp på nästa möte.
➢ Punkt 18. Riktlinjer och spelregler, tas upp under punkt 16 vid dagens
möte.
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➢ Lekfiskräkning, kommer info under punkt 13.
6. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar
➢ Sportfiskarna:
o Projekt inom Leader Vättern för att engagera fler kvinnor inom
sportfisket.
o Lagt ut risvasar i Munksjö och Rocksjön, ett tv-inslag som sänds
på SVT.
o Tagit fram ett kompendium – tricks och tips för barn- och
ungdomsledare inom sportfiskeklubbar.
➢ Yrkesfisket:
o Fisket i Vättern just nu: Begränsat sikfiske delvis med anledning
av begränsad siklöjelek i norra och mellersta Vättern som
medför låg ansamling av sik. Dessutom minskat intresse att fiska
sik pga dioxinproblematiken. Även maskstorleken spelar roll,
fiske med 43mm maska ger mer undermålig röding. Laken går
däremot bra, stora fångster även i nät (43mm), verkar vara lake i
stora delar av sjön. Går i mycket hornsimpa i näten, mer nu än
tidigare år. Dålig kondition på rödingen, liknar mer ål än röding,
öring dock i god kondition.
o Årsmöte 18 mars. Kommer ta upp 30m gräns för 43 mm maska,
dioxinfrågan kommer tas upp vilket påverkar sikfisket, endast 2-3
ton sik kommer att ha fångats 2019-2020 enligt prognos.
o Mycket lekande röding i sikfångsterna.
o Värde av yrkesfångad fisk, endast förstahandsvärdet redovisas,
om man skulle lägga till flera steg skulle värdet öka i
sammanställningarna. Kommer försöka jobba mer med
besöksnäringens önskemål kopplat till fisk för att öka värdet på
fiskresursen. Åse fyller i att måltiden i ett besök är mycket
viktigare nu än för 10-15 år sedan.
➢ Fiskevattenägarna:
o Konferens i Norrköping, pratades mkt kring skarv som ett stort
problem i vissa områden.
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➢ Fritidsfisket:
o Årsmöte på gång snart, svårt med avhopp i organisationen
(Lennart Grann och Dan Liljegren i harrgruppen, ordförande och
kassören inom Vätterns fiskevårdsfond), problem att få ihop det.
➢ Fisketurism:
o Inte mycket nytt, årsmöte i samband med sportfiskemässan.
➢ Turism:
o Runt Vättern, många kommuner mfl. med och samarbetar kring
detta. Finns en hemsida och instagram.
o Vandringsfrågor hett inom turistsektorn – tex pilgrimsvandringar.
Försöka sprida dessa mer jämt över året för att förhindra slitage.
o Även hållbarhet är något som jobbas med (olika projekt och idéer)
för att undvika för högt slitage på miljön.
7. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna
➢ Hade samordningsmöte mellan länen förra veckan.
➢ Nya utvärderingar - Utvärdering provfisket 2015+2017 samt
kräftprovfisket 2018 inklusive de tidigare år som saknar rapport.
Publiceras i Vätternvårdsförbundets rapportserie.
➢ Kompletterande fiskundersökningar, ett batteri med undersökningar.
o Provfiske 2019 utvärderas nu.
o Genetisk analys öringstammar, även prov med
nedströmslekande öring.
o Harrarbetet pågår via arbetsgruppen.
o Inventering av gäddlekplatser i Vättern pågår.
o Biologiska mångfaldsfisken (på grunt vatten <20 m) görs i
sommar.
o Utvärdering av kräftans påverkan på Vätterns ekosystem
kommer påbörjas.
➢ Omprövningar av dispenser, alla har skickat in ansökningar och arbetet
ligger i fas tidsmässigt. 3-åriga dispenser som vanligt.
o Nya föreskrifter för signalkräfta medför en ökad uttagspotential
för signalkräfta inom yrkesfisket. Beräknas motsvara en
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normalfiskare med ca 850 burar och kommer fördelas till
befintliga yrkesfiskare och deras dispenser.
Krokningsstudie under 2020 på röding i fritidsfisket då den enskilt mest
avgörande faktor för överlevnad efter återutsättning är hur fisken är
krokad om det leder till blödning eller inte. Behövs hjälp från fiskare för
detta jobb – få tag på ett gäng personer som rapporterar, en viss
ersättning kommer erhållas.
Nya regler för signalkräftan:
o Ev justering av reglerna, gäller enskilt/allmänt vatten.
o Många skyltar som behöver uppdateras med nya reglerna, ska
göras om så att de blir mer lättlästa.
o Tillsynen blir ungefär i samma omfattning, viss ökning första året
kan behövas.
Samordning mellan länen kring NAP pågår, 25 kraftverk i Vätterns
tillflöden, omprövning 2025.
Planerar en laxträff i höst i norra Vättern, behöver samordnas, berör
flera såsom fiskodlarna och sportfiskarna.
Förvaltningsplan för skarv i Vättern, räknar med start 2020.
Vätternvårdsförbundet kommer vara huvudman, samverkan med SLU,
Lst finansierar.
Nationellt beredningsgruppsmöte De stora sjöarna med HaV:
o Flera av regelförslagen inom regelgruppen var med.
o Saknar tydlig struktur hur processgången ser ut, underlag,
bedömningar mm. Behöver sättas en process så att arbetet kan
komma vidare.
Om möjligt göra en Ekosystemanalys för Vättern 2021, SLU utförare.
Nytt rörande Norra kärr. Natura2000-prövning pågår.

8. Informationspunkt: Nytt från Havs- och Vattenmyndigheten
➢ Havs- och vattenforum, ”hållbara hav och vatten”. Konferens som HaV
anordnar.
➢ Deltar i Sportfiskemässan.
➢ Deltar i Fiskeforum ”hållbart fiske – ekonomiskt, ekologiskt och socialt”.
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➢ Kommer prata mer kring beredningsgrupperna och processerna kopplat
till det under senare punkt.
➢ Harregler kommer hanteras senare under 2020.
➢ Nya föreskrifter för utsättning av fisk kopplat till djurskyddsperspektivet.
➢ Remiss om justeringar av nya kräftreglerna, bland annat norr om
gränsen för hanteringsområdet för signalkräfta.

9. Informationspunkt: Nytt från SLU
➢ Genomgång av moment som är aktuella för Vättern 2020:
o Provfiske Vättern 5 lokaler
o Hydroakustik
o Kräftfiske och fångstprognoser
o Förberedande för fritidsfiskefångstprojekt 2021
➢ En del nya grejer:
o Underutnyttjade arter, ex braxen, arbete kring det pågår.
o Ämnesspecifik isotopsanalys, vad äter fisken?
o Vilken effekt har fredningsområdena haft på rödingen, dock
ingen finansiering just nu men förhoppningsvis framöver.
o Förvaltningen behöver få bättre avrapportering från analyserna
som görs, går idag till HaV men vore önskvärt om fler också fick
tillgång till utvärderingarna såsom Lst och samförvaltningen.
➢ Linda Söderberg var med via skype och berättade om resultaten från
genetiska analyser av öring från utvalda vätterbäckar.
o Intressanta data. Generellt hög genetisk variation. Vissa
vattendrag går inte att särskilja, kan ha med utsättningar från 50talet att göra. Försöka få till analyser mellan Motalaöringen och
öring i Svartån nedströms och uppströms Sommen.
10. Informationspunkt: Nytt från kommunerna
➢ Karlsborgs kommun:
o Förstudie fiskväg i Forsvik genomförd av Jönköpings
FiskeriBiologi. Totalt fyra förslag, 3 omlöp och en slitsränna. Ett
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av omlöpsförslagen uppfyller kraven på lutning för samtliga
förekommande fiskarter.
o Medialt kring överklagande från Hjo kommun om de nya
reglerna för kräftfisket i Vättern.
o Status kring flygplatsen. Handlar mycket om markavvattning
och dränering. Många turer fram och tillbaka med
överklagningar av tillstånd mm. Inget avgjort ännu.
➢ Habo kommun:
o Åtgärder genom trafikverket vid vägpassager (195:an).
o Habo kvarn, ansökan och åtgärd nästa år, sista stora hindret i
Hökesån. Ansökan till Mark och miljödomstol inskickad.
o Habo sportfiskeklubb vill fiska i Hökesån, kommer få tillstånd.
Reglerna sätts tillsammans med Lst. Blir i form av provfiske
under 1 år.
➢ Jönköpings kommun:
o Åtgärder i Tabergsån pågår. Även Dunkehallaån pågår med
diskussioner kring ett antal dammar som har rensningsbehov.

11. Informationspunkt: Nya rapporter
➢ Nätprovfiske 2015
➢ Årsskrift 2018
➢ Kiselalger i Vättern 2018
➢ Kort redovisning av lekfiskräkningen 2019
➢ Värden i svenskt yrkesfiske
➢ Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs och
miljööversikt)
12. Informationspunkt: Nyheter i våra nätverk
➢ Leader Vättern
o Ca 340 000 tkr kvar att fördela.
o Nästa LAG-möte 22 april.
o Kontakta Adam Johansson om ni har ideér kring projekt.
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o Michael informerar också om att Leaderinsatsen inom
Europeiska havs- och fiskeriprogrammet (EHFF) kanske flyttas
över till Landsbygdsprogrammet istället vilket kan medföra
högre konkurrens med andra projekt. Viktigt att alla
samförvaltningarna är med på detta.
o Leader Vättern försöker bidra till att öka regionernas
engagemang i Vättern. En uppmaning till samförvaltningen att
gärna medverka.
➢ Vätternvårdsförbundet:
o Styrelsemöte 18 mars i Motala
o Årsstämma 13 maj.
o Kommunikationsstrategi, har haft en workshop.
13. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna
➢ Kräftgruppen: Inget nytt.
➢ Övervakning/undersökning: Behov av möte snart.
➢ Tillsynsgruppen: Myndighetssamverkansmöte 2 april, ev även
tillsynsmöte samtidigt.
➢ Laxgruppen: Inget nytt, försökt få till möte men svårt att få folk att
komma. Peter Belin har slutat och Mattias tar över hans arbete.
Gruppen mer eller mindre vilande. Vi behöver kanske diskutera
arbetsgrupperna överlag framöver, hur vi effektiviserar arbetet. Kanske
de ska vara mer behovsstyrda. Syftet med arbetsgrupperna ska vara
tydligt.
➢ Dioxingruppen: Inget nytt.
➢ Regelgruppen: Inget nytt men behov av möte.
➢ Harrgruppen: Ett nytt möte. Arbetsdirektiv framtaget för beslut (nästa
punkt på dagordningen). Nätverksträff i tisdags med god uppslutning, en
del nya lekfiskräknare. Karl-Magnus drog kort info från lekfiskräkningen
samt fluguttringen 2019, brett deltagande vid lekfiskräkningen, fortsatt
dåligt med harr.
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14. Beslutspunkt: Fastställande av arbetsdirektiv för harrgruppen
Mattias redogjorde för förslaget på arbetsdirektiv för harrgruppen som skickats
ut tillsammans med dagordningen.
Beslut: Samförvaltningen godkänner harrgruppens arbetsdirektiv.
15. Beslutspunkt: Utreda behovet av fredning av harr i vissa områden
Harrgruppen har kommit fram till att man behöver se över och utreda
eventuellt behov av fredningen av harr i vissa områden i och i anslutning till
Vättern (Visingsö hamn, Rinken, väster om Visingsö, Lillån-Huskvarna och
Tabergsån). Vissa av dessa områden har idag verifierad förekomst av harr och
vissa inte.
Beslut: Samförvaltningen anser att det finns ett behov och överlämnar
utredningen rörande fredning av harr i Visingsö hamn åt harrgruppen. Övriga
områden i förslaget får avvakta till senare tillfälle om behov bedöms finnas.
16. Informationspunkt: Processen inom Samförvaltningen
Det finns det ett behov av att förtydliga hur processen är inom fiskförvaltningen
och samförvaltningens roll i nationell fiskförvaltning. Hur ser processen ut för
tex framtagande och förankring av nya regelförslag. Vi går igenom hur det
fungerar.
Malin inleder med att den interna utvärderingen delvis talar om att det finns
behov av att effektivisera arbetet inom samförvaltningen. Vi står och stampar,
vi kommer ingen vart, det är ineffektivt. Så hur gör vi då? Ett viktigt steg blir att
förtydliga vilka förväntningar man kan ha på samförvaltningen. Första steget att
tydliggöra processen i arbetet inom fiskförvaltningen, samförvaltningens roll
och processen inom samförvaltningen. Det gör vi idag med hjälp av HaV och Lst.
Nästa steg blir att tydliggöra aktörers roll och ansvar, det blir temat för
nästkommande möte.
Sofia och Anton redogjorde för hur arbetet med de nationella
beredningsgrupperna fungerar och hur processen från regelförslag till beslut
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går till. Det finns en gammal modell för hur processen går till, framtagen i
samband med första förvaltningsplanen. Dock finns i samband med att
beredningsgrupperna bildats behov av att strukturera upp processen så att det
blir tydligare vilka roller olika aktörer har så att processen går smidigare och
snabbare kan generera ett beslut. Det ska arbetas fram ett förslag till mall för
hur ett regelförslag ska formuleras så att det blir mer komplett när det kommer
in till HaV vilket skulle kunna minska ner remisshanteringen.
17. Informationspunkt: Fångstrapporter från Vättern
Ove Johansson presenterar fångstrapporter från sin guideverksamhet i Vättern.
18. Beslutspunkt: Riktlinjer och spelregler för Samförvaltningen
På förra mötet gick vi igenom riktlinjer och spelregler för samförvaltningen och
till detta möte har ett förslag tagits fram och skickats ut i samband med förslag
till dagordning. Vi gick igenom dessa i grupper för att se om det fanns behov av
komplettering eller justering.
Några tillägg, omformuleringar och korrigeringar behövs. Tex, sista punkten i
förslaget behöver omformuleras, upplevs som munkavle med nuvarande
formulering.
Beslut: Samförvaltningen beslutar att fastställa förslaget till riktlinjer och
spelregler för Samförvaltning Fiske Vättern, inkomna synpunkter ska dock
omarbetas och kommuniceras.

19. Informationspunkt: Projektet samförvaltning fiske
- Samförvaltningsprojektet ställdes ut i monter på FARNET 2020 i Bryssel som
ett av de utvalda bra exemplen på Leader-projekt. Bra konferens och relativt
stort intresse för samförvaltningen.
- Havs- och Vattenforum, mötet anser att vi bör anmäla samförvaltningens
deltagande.
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20. Övriga frågor
➢ Inga övriga frågor
21. Nästa möte
Torsdagen 28 maj på Forsvik, kolla på fiskvägsförslagen.

22. Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Karl-Magnus Johansson
Vid protokollet

Annica Magnusson
Mötesordförande

Anders Lundgren
Justeringsperson

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
2020-04-06

Protokoll
Sida 11/11

BILAGA 1

Närvarande:
Annica Magnusson, Jönköpings kommun
Anders Rockler, Fiskevattenägarna
Jonny Ståhl, Insjöfiskarna
Zeth Rylander, Insjöfiskarna
Karl-Magnus Johansson, Vätternvårdsförbundet
Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet
Ingvar Thorsholen, Vätterns Fritidsfiske- och fiskevårdsförbund
Anton Halldén, Länsstyrelserna
Lars Gezelius, Länsstyrelserna
Alf Hultqvist, Sportfiskarna
Mattias Larsson, Sportfiskarna
Ingemar Bergbom, Habo kommun
Åse Wännerstam, Wettersaga
Sofia Brockmark, Havs- och Vattenmyndigheten
Ove Johansson, SEFF
David Lymer, SLU
Michael Cornell, Leader Vättern
Anders Lundgren, Karlsborgs kommun

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
2020-04-06

