
Vätternvårdsförbundet

Fiskeområde Vättern  
– Nu och i framtiden

En unik möjlighet till satsningar för att 
stärka fritidsfiske, yrkesfiske och turism.

11 miljoner till 23 projekt 2009-2013
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VAD ÄR FISKEOMRÅDE  
VÄTTERN?
Vättern har under åren 2009-2013 varit ett av fjorton 
svenska fiskeområden som beviljats stöd från Europeiska 
Fiskerifonden. Fiskeområde Vättern har fördelat medel 
till olika projekt mellan 2009 och 2013. Totalbudgeten har 
varit 5,5 miljoner kronor från fiskerifonden per område 
och lika stor offentlig medfinansiering (kommuner, läns-
styrelser, regionförbund, Matlandet med flera). Genom 
fiskeområde Vättern har olika projekt i och omkring sjön 
kunnat stöttas med sammanlagt 11 miljoner kronor. Det 
har bland annat rört sig om projekt för att förbättra infra-
strukturen runt sjön (hamnutveckling, ramper med mera), 
projekt för att skapa mervärden kring fisken som råvara, 
informationsprojekt och projekt som syftat till att få bättre 
koll på fiskresursen. 

FOG (FiskeOmrådesGrupp), fungerar som LAG inom 
Leaderområdena och tillstyrker eller avslår projektansök-
ningar. Gruppen består av representanter från olika kate-
gorier fiskare runt sjön, samt kommunerna. Fiskeområde 
Vättern ligger administrativt under Vätternvårdsförbundet 
där kommunerna runt sjön är medlemmar. 

FISKEOMRÅDE VÄTTERN  
I FRAMTIDEN
Föregående programperiod har varit lyckad och vi har 
nu skickat en intresseanmälan till Jordbruksverket om att 
vara ett område för Lokalt Ledd Utveckling med stöd från 
Europeiska Havs- och Fiskerifonden (EHFF) även under 
programperioden 2014-2020. Med start sommaren 2014 
kommer en ny utvecklingsstrategi att skrivas för den kom-
mande programperioden. Fiskeområde Vättern hoppas att 
du kommer att vara med och bidra med viktiga synpunkter! 
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VARFÖR EN SATSNING  
PÅ FISKET I VÄTTERN?
I Vättern finns 19 yrkesfiskare med licenser som riktar sitt 
fiske främst efter signalkräfta, men också efter fiskarter 
som bl.a. sik, röding, öring och abborre. Förädling och 
försäljning sker till stor del lokalt. Hela Vättern är en av de 
fem stora sjöarna som omfattas av det fria handredskaps-
fisket. Sjön består till stor del av allmänt vatten där det 
finns frifiskerättigheter för allmänheten som bland annat 
ger möjlighet att lägga nät, långrev och fiska kräftor i be-
gränsad omfattning. Totalt genomförs cirka 40 000–50 000 
fiskedagar i Vättern årligen enligt en studie av fritidsfisket 
2010. Utöver detta läggs cirka 47 000 kräftburar ut under 
de fem helger då kräftfisket i Vättern är öppet för allmän-
heten. Både yrkes- och fritidsfisket är av stor betydelse i 
Vättern och bidrar på olika sätt till intäkter kring sjön. Vät-
tern, dess båtliv och möjligheten att köpa färsk och lokalt 
fångad fisk är också till gagn för turismnäringen i stort. 

Vätterns yta består till 97% av Natura2000-område (natur-
typerna 3130 och 3140). Vättern utgör också riksintresse 
för Turism och Friluftsliv, Natur- och kulturvärden, Natur-
vård och Yrkesfiske.

Foto: Yvonne Norlén.
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EXEMPEL PÅ PROJEKT  
SOM BEVILJATS STÖD
Vätternakvariet
Vätternakvariets vision är att skapa en turistattraktion 
för Motala och spegla sötvattensfaunan i Vättern samt 
främja intresset för och sprida kunskap om akvarier (såväl 
tropisk sötvatten som saltvatten) och dess skötsel. Den 
19 maj 2012 invigdes Vätternakvariet i Motala. Fram till 
januari 2014 har akvariet haft drygt 17 500 besökare. I 
nuläget finns cirka 25 av Vätterns fiskarter representerade 
i akvariet, men man arbetar hela tiden för att öka antalet. 
Utöver akvarierna finns även en utställning med montrar 
som presenterar de stenåldersbosättningar som man hittat i 
Motala ström, fåglar, historia och allmän information kring 
Vättern. 

Vild Vätterröding
Avsikten med projektet är att höja värdet på den unika 
vildfångade rödingen från Vättern. Detta projekt jobbar 
med aktiviteter såsom att skapa en fungerande distribu-
tionskedja till restauranger och konsumenter, säkerställa 
kvalitet och förädlingsgrad, säkerställa spårbarhet, varu-
märke, öka kännedomen hos grossister, krögare och kon-
sumenter, ta fram turistfolder och webbsida med mera.

Foto: Yvonne Norlén.

Foto: Anna Hållarns. 

Foto: Vätternakvariet.
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Fisk- och fiskeinformation Vättern
Inom projektet har en folderserie om Vättern, Kräftor och 
Fiske på Vättern tagits fram i stor upplaga. Foldrarna finns 
på svenska, engelska och tyska och sprids till både boende 
i närområdet och turister genom olika kanaler, exempelvis 
turistbyråer, turismentreprenörer med flera. Man har också 
tagit fram en plansch om Vätterns fiskarter och förbättrat 
informationen om fiskereglerna runt Vättern. 

Catch & Release Vätterröding
En övervägande majoritet av all röding som fångas i Vät-
tern fångas av fritidsfisket. Eftersom det finns ett minimi-
mått för arten på 50 centimeter släpps också en stor andel 
fisk tillbaka igen. Ett försök har genomförts med stöd 
från Fiskeområde Vättern för att undersöka hur rödingen 
påverkas av att bli återutsatt. Mellan 10 och 30% av fisken 
överlevde inte återutsättning sommartid vid fiske på 18-36 
meters djup. Med anledning av detta kommer vidare stu-
dier att genomföras för att ta fram rekommendationer för 
hur rödingfisket bör bedrivas. 

Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
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Hästholmens hamn
Fiskeområde Vättern har medfinansierat utveckling av 
Hästholmens hamn. Där har det bland annat installerats 
väderstation och webkamera med direktsändning på Häst-
holmens hamns webbplats. Just nu genomför hamnbola-
get förbättring av nuvarande ramp för dykare, bygger ett 
servicehus för trollingfiskare med flera, med möjlighet att 
omhänderta fångst. Vidare ordnar de med uppvärmning av 
nedfarten till rampen, bygger två grillplatser handikappan-
passar en av de befintliga duscharna . 

Samförvaltning av fisket i Vättern
Fiskeområde Vättern stöttar samförvaltningen av fisket i 
Vättern som är en unik samarbetsplattform inom ramen 
för Vätternvårdsförbundet. Företrädare för olika kategorier 
av fiskare, fiskevattenägare, myndigheter och kommuner 
träffas och utbyter erfarenheter och beslutar bland annat 
om förslag till förändringar av gällande fiskeregler.

Foto: Christer Elderud.
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Sökande Projektnamn Beviljat belopp

Hästholmens Hamn och Magasin AB Hästholmen - Vätterns pärla 52 000

Vätternvårdsförbundet FOG Admin 275 000

Vätternvårdsförbundet Samordning Vättern 268 100

Vätternvårdsförbundet Fisk- och Fiske Info Vättern 231 100

Motala akvarieförening Vätternakvariet 425 500

Vätternvårdsförbundet Samordning Vättern Fas 2 160 000

Bäckadalsgymnasiet Vättern - framtidens källa 500 000

Hästholmens Hamn och Magasin AB Mer fiske från Hästholmens hamn 52 000

Vätternvårdsförbundet FOG Admin Fas 2 275 000

Artedi Fiske och Vattenvårdsförening Projektering Breviks Fiskecenter 234 650

Samtliga fiskeområden Samverkansprojekt  
- Nationellt nätverk 100 000

Länsstyrelsen Jönköping C&R Vätternröding 2012 140 000

Svenska Insjöfiskarenas AB Vätterns vilda röding 147 850

Hästholmens Hamn och Magasin AB Utveckling av Hästholmens hamn 780 000

Vätternvårdsförbundet Hållbar förvaltning av  
Vätterns kräftbestånd 80 000

Karlsborgs kommun Gästhamn Djäknasundet 220 000

Svenska Insjöfiskarenas AB Vild Vätterröding 650 000
Biosfärområde  
Östra Vätterbranterna

Notdragning i Biosfärområde  
Östra Vätterbranterna 50 000

Hjo kommun Fisket - en resurs för  
kommunens utveckling 260 000

Motala Båtklubb Tegelviken Rampbryggan 131 380

Vätternvårdsförbundet Samordning Vättern FAS 3 160 000

Vätternvårdsförbundet FOG Avslutning 215 600

Hästholmens Fiskehamnsförening Upprustning av båthus  
i Hästholmens hamn 172 486

Fördelning av medel FOG-Vättern

Sammanställning över beviljade  
projektansökningar inom FOG-Vättern.

Administration 14 %

Samordning och kunskapsbyte 12 %

Utveckling av fiskerinäringen 62 %

Miljö och information 12 %

14 %

12 %

12 %

62 %



Vätternvårdsförbundet

För mer information om  
Fiskeområde Vättern  
– besök Vätternvårds- 
förbundets hemsida, 

www.vattern.org
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Beatrice Alenius, ansvarig för den kommande utvecklingsstrategin 
E-post beatrice.alenius@lansstyrelsen.se Telefon 010-223 63 51

Karl-Magnus Johansson, samordnare FOG Vättern 
E-post karl-magnus.johansson@lansstyrelsen.se Telefon 010-223 64 04


