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Ordförande har ordet 
Leader är ett sätt att flytta 
myndighetsutövningen från myndigheter till 
beslutsfattare som har erfarenhet och verkar 
på den plats där ett projekt ska göra nytta. 
Syftet är landsbygdsutveckling. Vår styrelse – 
LAG, består av människor med olika 
erfarenheter och olika specialiteter och 
tillsammans bildar vi den helhet som kan ta 
sig an varje projektansökan med glädje och 
kunskap. Vår sammansättning  gör oss unika 
och det kan på lång sikt leda till att vi kan vara med och göra myndighetsutövningen mindre 
svartvit och mer i fullfärg.  

Vi är näringsidkare, politiker och tjänstemän som arbetar tillsammans för den gemensamma 
nämnaren, Vättern, denna unika sjö som är så oerhört betydelsefull för oss vare sig vi är 
yrkesfiskare, jobbar med miljöfrågor eller med besöksnäring.  

I Leader gör vi något som är nödvändigt för en lyckad utveckling av plats och samhälle – vi 
samverkar!  

 

Verksamhetsberättelse 
Leader Vättern fick startbesked i slutet av december 2015. Därför ägnades en stor del av 
vårvintern 2016 för leaderkontoret åt att ta fram rutiner för verksamheten och att uppdatera sig 
kring gällande lagstiftning, inkl. deltagande i olika utbildningar arrangerade av Jordbruksverket. 
Leader Vättern har också varit representerade vid nationella nätverksträffar för samtliga Sveriges 
leaderområden, respektive Leaderområden med stöd från Havs- och fiskeriprogrammet.  

Under 2016 har 5 LAG-möten och årsstämma genomförts. Ambitionen är att LAG-mötena ska 
rotera runt sjön och besöka alla kommuner. Vi försöker också att besöka genomförda eller 
kommande projekt i samband med mötena och passar på att göra studiebesök med koppling till 
fisk eller fiske.  

Sammanlagt har under mötena 6 projekt beviljats. Samtliga av dessa har påbörjat sin verksamhet 
och de redogörs för under rubriken ”Projekt nedan”.  

En viktig del av årets verksamhet har också varit att informera om möjligheten att söka stöd via 
Leader Vättern. Därför har vi både deltagit på flera mässor och andra träffar med relevanta 
målgrupper, men också tagit fram olika typer av informationsmaterial.  



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   

Beviljade projekt 

Isfri hamn Hjo 

Ofta fryser hamnen till under senhösten 
medan resten av Vättern är isfri. Isen i 
hamnen hindrar fritids- och yrkesfiskare 
att bedriva sitt fiske. För att förlänga 
säsongen ska strömbildare monteras på 
insidan av den södra hamnpiren. Detta för 
att få isfritt från rampen ut till öppen sjö. I 
dagsläget sjösätts ca 20 trollingbåtar i 
veckan när hamnen är isfri. 

Projektägare: Hjo kommun 
Projektperiod: November 2016 – Juni 2017 
Stöd från Leader Vättern: 83 610 kr. 

Utveckling Granviks hamn 

Målet med projektet är fördjupa hamnen för 
att skapa bättre möjligheter till 
gästhamnsplatser och möjliggöra ytterligare 
platser genom komplettering med 
flytbrygga. Dessutom ska en ny brygga läggas 
ut vid rampen för att underlätta sjösättning 
och upptagning och parkeringsplatsen ska 
byggas ut för att öka möjligheten för fler 
besökare att utnyttja hamnen. 

Projektägare: Karlsborgs kommun 
Projektperiod: April 2016 – November 2017 
Stöd från Leader Vättern: 802 500 kr.  

Enkätundersökning om fritidsfisket i Vättern 2015 

Målet med projektet är att samla in data om hur mycket fisk och kräftor som fångades av 
fritidsfisket 2015. Statistiken ska sedan utvärderas och användas som underlag tillsammans med 
yrkesfiskets fångstdata vid förvaltningsförslag som rör fisket i Vättern. Senaste gången liknande 
data samlades in var 2010. 

Projektägare: Länsstyrelsen i Östergötland 
Projektperiod: April 2016 – Juni 2017 
Stöd från Leader Vättern: 190 000 kr.  



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   

Förstudie av fiskvägar vid tre dammar vid Almnäs Bruk 

Förprojektering av tänkbara alternativ för att skapa fiskvandring förbi tre dammar i 
Almnäsbäcken, vid Almnäs Bruk söder om Hjo. Förprojekteringen ska innehålla en beskrivning 
av hur fiskvägar kan utformas och vad de kan kosta att bygga. Förprojekteringen ska också 
innehålla en kort beskrivning av dammarnas rättsliga läge. 

Projektägare: Almnäs Bruk 
Projektperiod: Maj 2016 – December 2016 
Stöd från Leader Vättern: 75 000 kr. 

Samförvaltning Fiske Vättern 

Syftet med projektet är att utveckla den redan 
etablerade samverkan som finns för frågor som rör 
fisk och fiske i Vättern. I Samförvaltning Fiske 
samlas representanter för yrkesfiske, fritidsfiske, 
fisketurism, fiskevattenägare, kommuner runt 
Vättern, forskning och myndigheter för att bidra till 
en långsiktig hållbar förvaltning av Vätterns 
fiskresurser, bland annat genom att formulera 
gemensamma och förankrade skrivelser till Havs- 
och vattenmyndigheten om behov av 
regelförändringar. 

Projektägare: Vätternvårdsförbundet 
Projektperiod: Januari 2016 – September 2020 
Stöd från Leader Vättern: 997 760 kr. 

Kontrollprogram för sik i Vättern 2016 

Projektet innefattar framtagande av ett kontrollprogram för sikfisket i Vättern. 
Dioxinprovtagning och undersökning av dioxinhalternas koppling till fiskens fetthalt kan 
innebära möjligheter att i framtiden bedöma dioxinhalten enbart genom fetthaltsmätning. 
Projektet ska också ta fram informationsmaterial som riktar sig till yrkesfiskare och konsumenter. 

Projektägare: Svenska Insjöfiskarenas AB 
Projektperiod: Maj 2016 – Mars 2017 
Stöd från Leader Vättern: 100 000 kr.  

 

Informationsspridning 
- Webbsida med ny layout och information (www.leadervattern.se)  

http://www.leadervattern.se/


 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   

- Inköp av nya domännamn: leadervattern.se och leadervättern.se 

- Framtagande och tryck av roll-up för Leader Vättern 

- Framtagande och tryck av infofolder Leader Vättern 

- Framtagande och tryck av visitkort som informerar om Leader Vätterns hemsida 

- PP-presentation för potentiella stödsökande har tagits fram.  

- Minst 17 informationstillfällen under året då vi aktivt spridit information om Leader 
Vätterns verksamhet och möjlighet att söka stöd.  

Media 
Några exempel på där Leader Vättern synts i media under 2016 redovisas nedan. Media är en 
viktig kanal för att nå ut brett med information om vår verksamhet och möjligheten att söka stöd. 
Därigenom kan vi nå personer som vi annars inte skulle nå med vår ordinarie information som 
riktar sig till vissa målgrupper. Under 2017 behöver närvaron i media förstärkas. Detta kan bland 
annat åstadkommas genom riktade pressmeddelanden och genom att meddela alla projektägare 
att tipsa om Leader Vättern när de syns i media.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6602626 

 

 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att årets resultat, -422 502 kr, överföres i ny räkning.  

 

  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6602626


 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   

LEADER Vättern    

802498-1543   

   

Resultaträkning   

   

  2016-01-01 

 Not 2016-12-31 

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning   

Medfinansiering  1 101 304 

Medlemsavgifter  200 

Schablonintäkter  10 570 

  112 074 

   

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader   

Indirekta kostnader  -4 350 

Lokalhyra och möteskostnader  -6 740 

Informationsaktiviteter  -5 113 

Konsulttjänster administration 2 -472 487 

Övriga externa kostnader  -3 849 

  -492 539 

   

Personalkostnader   

Arvoden inklusive sociala avgifter  -28 994 

Milersättning  -8 589 

Övriga personalkostnader  -4 454 

  -42 037 

   

Rörelseresultat 3 -422 502 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   

LEADER Vättern    

802498-1543   

   

Balansräkning   

   

 Not 2016-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

   

Omsättningstillgångar   

Kassa och bank  308 505 

Summa omsättningstillgångar  308 505 

   

SUMMA TILLGÅNGAR  308 505 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital   

Balanserat resultat  0 

Årets resultat  -422 502 

Summa eget kapital  -422 502 

   

Kortfristiga skulder   

LAG-pott 4 589 115 

Övriga kortfristiga skulder 5 141 224 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  668 

Summa kortfristiga skulder  731 007 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  308 505 

   

   

POSTER INOM LINJEN   

Ställda säkerheter  Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga 
  



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   

LEADER Vättern         

802498-1543         

         

Tilläggsupplysningar       

         

Redovisningsprinciper        

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd.         

         

Värderingsprinciper m.m.        

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat 

anges nedan.         

         

Not 1 Medfinansiering        

LAG-pott för projekt "Informationsinsatser i Leader Vättern"   71 886 

Region Jkpg län för projekt "Informationsinsatser i Leader Vättern"  29 418 

        101 304 

         

Not 2 Konsulttjänster administration      

Kostnader för konsulttjänster enligt avtal med Lst i Jönköpings län  472 487 

         

Not 3 Rörelseresultat        

Medel som ska rekvireras från SJV för driftstöd     -376 781 

Medel som ska rekvireras från Region Jkpg län för      

projekt "Informationsinsatser i Leader Vättern"    -42 468 

Underskott i driften som kommer täckas av framtida schablonintäkter  -3 253 

        -422 502 

         

Not 4 LAG-pott         

Inbetald LAG-pott        661 001 

Utnyttjad LAG-pott som medfinansiering (Se not 1)    -71 886 

        589 115 

         

Not 5 Övriga kortfristiga skulder       

Kostnader för administration under tertial 3     140 384 

Personalskatt        840 

        141 224 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

   

Jönköping, 2017 

 

För offentlig sektor: 

 

Eva-Lotta Kalman   Caroline Dieker, ordförande 

 

För privat sektor: 

 

Anna Österlund   Henrik Färg 

 

Joakim Behrenfors 

 

För ideell sektor: 

 

Michael Cornell   Hans-Göran Hansson 

 

Malin Setzer    Samuel Gustavsson 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den  2017 

 

Birgitta Swenson 

Förtroendevald 

 


