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Ordförande har ordet

År 2021 fortsatte som föregående år med en pandemi. Det innebar
att av de 7 sammanträden vi hade under året skedde endast 1 som
fysiskt medan övriga var digitala. Under året har vi beviljat 2 projekt
och totalt har vi beslutat om 27 projekt under perioden. I och med
detta är våra medel slut om det inte kommer ett återflöde från
avslutade projekt.
Det stora arbetet under året har varit att ta fram en strategi för
området som de kommande Leaderområdena kan använda som
grund i sitt strategiarbete. Strategin har uppskattats av
Leaderområdena, kommuner och regioner runt sjön. Samtliga
kommuner runt Vättern kommer att ingå i de fem Leaderområdena
som är belägna runt Vättern. Utvecklingsprojekt för Vättern ska kunna finansieras genom de
framtida Leaderområden runt Vättern eller andra EU-program. Fisk och fiske är ett område som
också kan finansieras direkt genom Havs- och fiskeriprogrammet.
Leaderområden som är finansierade genom landsbygdsprogrammet har fått förlängt under 2021
och 2022. De har också mer medel där det ingår en satsning på 4 mkr extra totalt för alla
områden för att kunna genomföra Vätterprojekt.
Det arbetet som gjordes tidigare runt besöksnäringen har nu givit resultat. Samtliga kommuner
runt Vättern ansåg det positivt att utveckla samarbetet och gav Region Jönköpings län i uppdrag
att fortsätta arbetet. Det konkreta arbetet har nu tagits över av Region Östergötland som i sitt
arbete ”Hållbar Omställning Besöksnäring” för Östra Vätterstranden har utökat projektet att
täcka hela Vättern. Projektet löper t.o.m. 2023 då en framtida organisering och finansiering ska ha
beslutats. Till detta kommer det befintliga nätverket Runt vättern (runtvattern.se) som 2022 firar
25 år.
Under 2021 har arbetet med att utvärdera och följa upp de 27 projekten påbörjats och det
kommer att vara det viktigaste arbetet under 2022 och 2023 som blir Leader Vätterns sista år när
verksamhetens ska läggas ner och finansieringen upphör från Havs- och fiskeriprogrammet.
Till sist ett stort tack till våra finansiärer och de trevliga möten som varit under året och ett tack
till LAG-gruppen och Leaderkontoret som sett till att det praktiska har fungerat. Ett stort tack till
de övriga Leaderområdena runt Vättern för samarbetet i samband med strategiarbetet. Ett
speciellt tack till Leader Mellansjölandet som handlägger beslutade projekt.
/Michael Cornell, ordförande Leader Vättern

Verksamhetsberättelse

Under 2021 har sex LAG-möten och en årsstämma genomförts. Till följd av ett intensivt
strategiarbete under våren hölls ett par extrainsatta möten med fokus på arbete och beslut om
strategin. Ambitionen är att LAG-mötena ska rotera runt sjön och besöka alla kommuner. Till
följd av pågående covid-19-pandemi så var bara årets sista LAG-möte ett fysiskt möte, då vi
passade på att besöka Granviks hamn och de nya titta på det nya servicehuset. Resterande möten
har skötts digitalt och vi bedömer att den digitala mötesformen som vi lärde oss under 2020 har
fungerat väl för vår verksamhet.
Till följd av att vi inte haft så mycket pengar att bevilja till projekt har enbart 2 mindre projekt
beviljats under året. De båda projekten redogörs för under rubriken ”Beviljade projekt” nedan.
Till följd av att vi inte hade så mycket pengar kvar att fördela till projekt så har arbetet med att nå
ut med information för att attrahera nya projektintressenter varit på sparlåga under 2020.
Leaderområden kommer inte längre att fortsätta kunna bevilja stöd inom havs- och
fiskeriprogrammet under nästa programperiod. Därför har Leader Vättern under 2020 och 2021
haft möten med de andra leaderområdena runt Vättern för att diskutera hur erfarenheter från
Leader Vättern kan tas om hand och hur man även fortsatt kan stötta projekt med koppling till
Vättern. Under våren 2021 lades stort fokus hos Leader Vättern på att arbeta fram en strategi för
Vättern som kunde utgöra underlag till de övriga leaderområdenas strategiprocesser. Strategin
som togs fram har fyra huvudsakliga fokusområden:
o
o
o
o

Besöksnäring
Fisk och fiske
Friluftsliv
Hamnutveckling

Leader Vättern har också lagt resurser på att granska och skriva remissvar till de övriga fem
leaderområdenas strategier.
Under våren genomfördes också digitala möten med samtliga kommuner runt sjön för att upplysa
om fortsättningen för Leader Vättern. Leader Vättern arrangerade också en del digitala aktiviteter
för att hämta in synpunkter och tankar för strategiarbetet, bland annat fokuserade på
hamnutveckling, besöksnäring och friluftsliv.
Under början av 2021 har en förnya upphandling av arbetet med handläggning genomförts igen
och arbetet pågår även under 2022 med hjälp av Leader Mellansjölandet som också bistår med
administrativt stöd till sökande och projektägare.

Flerårsöversikt (Tkr)
Huvudintäkter
Resultat efter finansiella poster

2021
1 713
146

2020
902
258

2019
1 061
-172

Underskottet i eget kapital (balanserat resultat på -38 tkr) består av upparbetade kostnader som
ännu ej rekvirerats från Statens Jordbruksverk (SJV) och Region Jönköpings län (RJL), med
tillhörande medfinansierad LAG-pott. Av dessa medel härrör 36 tkr till Driftstöd (SJV), 12 tkr till
Informationsprojekt (RJL) samt en schablonintäkt på 10 tkr.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.

Finansiering och budget

Leader Vätterns projektstöd har tilldelats inom fyra olika insatsområden:
-

Fiskevård och miljöövervakning
Näringslivsutveckling
Information och samverkan
Tillgänglighet

Läs gärna mer om insatsområdena i Leader Vätterns strategi på vår webbplats:
www.leadervattern.se

Leader Vätterns finansiering
0,7 mkr
3,9 mkr
7 mkr

2,4 mkr
EU (Havs- och fiskeriprogrammet)
Statlig pott
Kommuner och länsstyrelser runt Vättern
Övrig offentlig medfinansiering

Leader Vättern har under programperioden
en total budget om 14 miljoner kr. Minst 75
% av budgeten ska användas till stöd av
olika projekt och max 25 % får användas till
administration av Leaderområdet. Leader
Vättern beräknas vid slutet av
programperioden ha betalat ut 75 % av
budgeten till projekt och nyttjat 25 % av
budgeten till administration. Av 14 miljoner
kr kommer 50 % från Europeiska havs- och
fiskeriprogrammet, 17 % av finansieringen
kommer från en nationell statlig pott och
resterande 33 % finansieras av
kommunerna och Länsstyrelserna runt
Vättern. Region Jönköpings län finansierar
Leader Vätterns informationsprojekt.

Kommuner och länsstyrelser runt Vättern

Per år

Totalt

Askersunds kommun

32 800

229 600

Habo kommun

41 864

293 048

Hjo kommun

34 146

239 022

Jönköpings kommun

114 364

800 548

Karlsborgs kommun

34 741

243 187

Motala kommun

78 746

551 222

Vadstena kommun

21 916

153 412

Ödeshögs kommun

15 424

107 968

100 000

700 000

Länsstyrelsen i Västra Götaland

47 000

329 000

Länsstyrelsen i Örebro

20 000

140 000

Länsstyrelsen i Östergötland

20 000

140 000

Länsstyrelsen i Jönköping

Beviljat stöd 2021-12-31

Vid avstämning 2021-12-31 hade föreningen inte längre något stöd kvar att fördela till
ytterligare projekt.

Beviljade projekt 2021

Nedan redogörs för beviljade projekt under 2021. Samtliga beviljade projekt under
programperioden återfinns på Leader Vätterns webbplats: https://www.vattern.org/stod-forfiske/projekt/.

Etablering och marknadsföring av fiskeaktiviteter i Vättern i
anslutning till boende på gård

På Millingstorp utanför Ödeshög söker ägaren stöd för att sätta ihop fisketurismpaket
tillsammans med fiskeguider och för att marknadsföra detta som en aktivitet tillsammans med sitt
boende.
Projektägare: Avancée Marketing Handelsbolag
Projektperiod: April 2021 – Maj 2022
Stöd från Leader Vättern: 64 500 kr

Dioxinprovtagning sik

I projektet ska Vätterns fiskareförbund (förbundet för yrkesfiskare verksamma i Vättern) samla in
dioxinprover på sik för att kunna upprätthålla försäljningen av vättersik. Projektet är också viktigt
för att samla data som på sikt kan bidra till att skapa ett kontrollprogram för dioxin i sik istället
för provtagning av varje fångstparti.
Projektägare: Vätterns fiskareförbund
Projektperiod: September 2021 – Juni 2022
Stöd från Leader Vättern: 48 000 kr

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat, 145 916 kr, tillsammans med balanserat resultat, totalt
-37 969 kr, överföres i ny räkning.

Bilder från ett projekt: Vätterns fiskareförbund
driver med stöd av Sveriges insjöfiskares
centralorganisation projektet
”Marknadsföringsprojekt och produktutveckling
av vildfångad Vätterfisk. I projektet ingår utbyte
mellan besöksnäring, restauranger och yrkesfiskare
för mer vätterfisk på tallrikarna runt Vättern.
Lokal mat är en viktig del av upplevelsen av en
plats och vad är mer kopplat till vårt område än
fisk och kräftor direkt från Vättern? På bilden syns
utbildning för restaurangelever vid gymnasiet i
Mjölby och några av elevernas egen utvärdering
efter provlagning. Projektet har blivit försenat till
följd av covid-19 och kommer att rulla på med
mer möten och provlagningar under 2022.

LEADER Vättern
802498-1543

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Bidrag (medfinansiering)
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader
Årets resultat

Not
1

2

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

1 683 782

885 259

29 528
1 713 310

16 493
901 752

-1 468 940
-98 454
-1 567 394

-584 622
-58 699
-643 321

145 916

258 431

LEADER Vättern
802498-1543

Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

487 540

390 815

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

475 422
962 962

1 063 144
1 453 959

SUMMA TILLGÅNGAR

962 962

1 453 959

-183 885
145 916
-37 969

-442 316
258 431
-183 885

969 389
31 542
1 000 931

1 519 765
118 079
1 637 844

962 962

1 453 959

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3
3

LEADER Vättern
802498-1543

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om
årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Driftstöd och stöd till eget drivna projekt från Jordbruksverket eller annan finansiär, tillsammans med
eventuell medfinansierad LAG-pott, intäktsförs först när beslut om utbetalning erhållits.

Not 1 Bidrag
Utnyttjad LAG-pott (Se not 3)
Statens Jordbruksverk
Region Jönköpings län
Bidrag för deltagande i Farnet Seminar

Not 2 Övriga externa kostnader
Indirekta kostnader
Lokalhyra och möteskostnader
Informationsaktiviteter
Konsulttjänster Leaderkontor
Inhyrd marknadspersonal
Utbetalning LAG-pott
Utbetalning Paraplyprojekt
Övriga externa kostnader

2021

2020

1 189 377
494 405
0
0
1 683 782

328 876
556 383
0
0
885 259

-14 769
-6 000
0
-497 810
0
-937 427
0
-12 934
-1 468 940

-8 543
0
-4 313
-442 193
0
-45 958
-72 830
-10 785
-584 622

Not 3 Övriga kortfristiga skulder
LAG-pott
Ingående saldo
Inbetald LAG-pott
Justering tidigare medfinansiering projekt "Informationsinsatser Leader
Vättern"
Medfinansiering projekt "Informationsinsatser Leader Vättern"
Medfinansiering driftstöd
Medfinansiering paraplyprojektet
Medfinansiering till projekt "Underlag för framtida turismsamverkan runt
Vättern", slutbetalning
Utbetald medfinansiering till projekt "Calluna AB"
Utbetald medfinansiering till projekt "Utställning Below/Vättern"
Utbetald medfinansiering till projekt "Underbara lov"
Utbetald medfinansiering till projekt "Granviks hamn"
LUS Utökad kostnad medlemskap Elard
Runt Vättern Media AB, från 2020
Extra LAG-pott, Länsstyrelsen Östergötland
Extra medfinansiering, Länsstyrelsen Jönköping
Övrig finansiering

Upplupna kostnader för administration
Personalskatt och sociala avgifter

1 519 765
561 001

1 287 640
561 001

-240 132
-3 382

-167 326
-58 002

-87 427

-53 467
-30 099

-850 000
-4 123
-4 313
30 000
48 000

-15 859
0
-4 123

969 389

1 519 765

29 839
1 703
1 000 931

118 079
1 637 844

Jönköping, 2022-04
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