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Deltagare: Michael Cornell (ordförande), Jan Sidenvall (ordinarie), Jesper Pettersson (ordinarie), 
Jonny Ståhl (ordinarie), Malin Setzer (ordinarie), Eivor Folkesson (ordinarie, Inger Trodell Dahl (vice 
ordförande), Sussi Stridh (suppleant), Hanna Eriksson (suppleant), Adam Johansson 
(verksamhetsledare) 
 

1. SWOT 

Utkast SWOT 

 
Synpunkter på SWOT-utkast (Vättern i fokus) 
• Vättern är en otrolig dricksvattentäkt (friskt vatten) i en värld som hotas av klimatförändringar 

och brist på vatten. Kanske även ett hot?  
• Svaghet: Ej fullskaligt upparbetat nätverk mellan land och vatten: Vad menas? Detta gäller inte 

minst inom besöksnäring. Menas det inom kommunen eller på en större skala?  Kan vara på 
olika nivåer, både lokalt och regionalt, men även enskilda näringsidkare. Punkt 1 och 2 nästan 
samma sak, punkt 2 är bättre än 1.  

• Möjligheter: Vättern är välbesökt på sjösidan genom Göta kanal och annat friluftsliv. Stort antal 
besökare. Vättern även välbesökt på vintern. Är det möjlighet eller styrka?  

• Möjligheter: Landsbygdsutveckling - få hela Sverige att leva!  
• Vätterns stränder, rasbranter och grottor, Vätterns tillflöden, badmöjligheter.  
• Möjligheter: Livsmedelsförsörjning/beredskap. Möjlighet till ökat uttag av fisk. 
• Möjligheter: Arbetstillfällen.  
• Ekoparker i Tiveden som föreslås utvecklas till Nationalparker. Även Vättern lyfts i detta 

sammanhang och kan komma att leda till ökade besök i Norra Vättern. Hela Vättern är Natura 
2000-område. Närheten till Tiveden och Norra Vätterns skärgård (Sveriges hemligaste 
skärgård).  

• Hot: Vättern är en självklarhet som tas för givet av de närboende. Formulera om den något. Ta 
även upp det som en möjlighet för att lyfta Vättern för närboende.  

• Kvartärgeologi: Landhöjningen i norr högre än i söder. Vattennivån i Jönköping höjs med 1,7 
mm/år. Större risker för erosion och översvämning i Jönköping med nordliga vindar. 
Dämningseffekter Motala Ström. Vilken nivå ska Vättern hålla (tappning). Skred vid 



Vätterbranterna och Visingsö. Summeras till vattennivån. Kraftintressen i Motala ström hotas 
av Vättern som dricksvattentäkt.  

• Läget: styrka och möjlighet - närhet till storstäderna Stockholm och Göteborg och för turisterna 
söderifrån.  

• Hot: Summera ihop samverkan mellan kommuner mm, samt att regioner m.fl. tittar åt andra 
håll.  

• Hot: Reningsverkens utsläpp, med tanke på ökade befolkningstillväxt.  
• Möjligheter: Möjligheten att plocka ut energi ur sjön i och med varmare vatten.  
• Grundvattenreserver - en av de största i området.  
• God organisationsgrad inom fisket. Båtklubbar, seglingssällskap, m.m. Styrka och en god 

möjlighet för utveckling! Många föreningar! Många föreningar kan dock utvecklas för att bli 
modernare.  

• Information: att möta dagens utmaningar och önskemål vad gäller information. Kommer att bli 
ett mycket viktigt område framöver.  

• Vättern som besöksmål - olika trender som verkar i våran riktning. Hemester, utevistelse m.m.  
• Hållbar besöksnäring. Tänk hållbarhet överlag i hela arbetet. Hållbart nyttjande 
• Hälsoaspekter borde finnas med  
• Värme och vattenbruk 

  

2. Strategin 

Fisk och fiske – nuvarande strategi och behov framöver 

Fiskevård och miljlöövervakning 
 

 
 
Fiskevård = ett område där det finns många andra resurser.  
Fokusera på att peka ut vad som ska stöttas via Leader och vad som kommer att stöttas via fonderna 
eller andra medel.  
Heltäckande och bra. Oavsett hur stödresurser ser ut så är det viktigt att punkterna finns med för att 
belysa området ordentligt.  
Sammanfattningsvis: Även ha med sådant som är viktigt för Vättern men som nödvändigtvis inte kan 
få stöd av Leader Vättern. 



  

Näringslivsutveckling 
 

 
 
Från vatten till bord --> jobba vidare med att lokalt äta fisk runt sjön.  
Flytta målsättning ”Möjlighet att köpa och äta Vätterfisk” från Insatsområde Tillgänglighet hit istället.  
Båtlivets näringslivsutveckling - kringverksamhet fiske och båt.  
Skapa fler företag inom fiskerelaterad näring och kopplat till båtlivet.  
Handlar om att lyfta fram fisk och fiske i ett större sammanhang. Kan återanvändas en del till 
strategin. 
Koppla an till livsmedelsstrategin (=strategiskt). Närproducerade livsmedel.   
  
  



Information och samverkan:  
 

 
 
Informera mer allmänt om Vättern än bara fisk och fiske. Slå ihop vissa av målsättningarna. Många är 
tårta på tårta. Återanvända en del av dessa. 
Få med information om hållbarhet och att hålla sjön ren, hållbarhetsaspekten viktig. Allemansrätten. 
Turism. 
Samverkan mellan besöksnäringens olika aktörer.  
Skriv mindre myndighetsmässigt om arbetet med regelefterlevnad.  
  
Beskrivning: Få fram att det finns en livsmedelsproduktion i Vättern (yrkesfisket) och att Vättern 
också är viktig för sportfiske och fisketurism. Det kan lyftas tydligare.  
 

Tillgänglighet 
Tas i samband med senare punkt om hamnutveckling. 
  
  

  



Besöksnäring 
 

 
 
Hållbarhet = ett paraply 
Få med båtlivet, många besökare kommer båtvägen. Göta kanal.  
Vättern på vintern, året runt: Skridskor, trollingfiske, besöksnäring året runt.  
Nationalparker och de vackra landmiljöerna nära sjön (koppla ihop land och vatten). 
Naturturism som t.ex. vandring/cykling vid Omberg. Guidning. Cykelled runt Vättern lyfts i många ÖP.  
Campingplatser och ställplatser för husbilar - finns mycket runt sjön! Viktigt att arbeta med 
hållbarhet här, möjlighet att sopsortera, information till besökare om vad de ska tänka på när de 
vistas i naturområden. 
  

Friluftsliv:  
 



 
 
Båtburet friluftsliv, samla allt båtburet där och exemplifiera med kajak och paddling istället. Lyft 
segling. Nackdel med körning med vattenskoter, inte minst på platser där det är farligt, samt bidrar 
till störningar. 
Dykning inte så mycket, men viktigt inte minst vid Omberg/Hästholmen/Stora Lund m.fl.  
Vinterfriluftsliv, t.ex. skridskor, men finns en del risker kopplat till detta.  
Tävlingar kopplat till detta, t.ex. Ironman. 
Vandring/cykel, vandringsleder m.m.  
Bad  
Strandturism, grottor 
Skyddade områden 
Allemansrätten 
Möjliggöra: platser för att idka friluftsliv. Knutpunkter. 
  

  



Hamnutveckling:  
 

 
 
Lekplatser i anslutning till hamnar, parker. Tänk på hela familjen! 
Seglarskola för barn.  
Små hamnar i södra delarna av Vättern. I t.ex. Huskvarna och Jönköping skulle de behöva vara större.  
Hamnar som är intressanta ur kulturmiljösynpunkt: Hamnen på Visingsö, Röttle hamn (som förband 
båttrafiken på Visingsö med fastlandet), Domsand.  
Utveckla vad som ingår i Levande hamnar? Hur får man det roligt för barn och bra aktiviteter? Ofta 
en begränsad yta där mycket ska finnas.  
Hamnarna en viktig del av besöksnäringen. Besökare på land ofta viktigare än besökare båtvägen.  
 
  

 
 
Samverkan runt sjön är superviktig och det behöver finnas med i inledningen av strategin ihop med 
hållbarhet. Kan vara många områden så som utveckling av hamnar, reningsverk, m.m.  
  
Ursprungsmärkning av produkter: Vättersik, Gränna polkagrisar och Vrångebäcks ost. Viktigt med en 
gemensam marknadsföring av dessa produkter som har sitt ursprung från Vätterbygden.  


