
2021-03-04 Möte med Samförvaltning fiske Vättern om fiskedelen av 

kommande leaderstrategi 

Diskussionen utgick från de mål och åtgärder som finns beskrivna i Leader Vätterns befintliga 

strategi.  

Deltagare: Annica Magnusson, Jönköpings kommun 

Ingemar Bergbom, Habo kommun 

Jonny Ståhl, Insjöfiskarna 

Karl-Magnus Johansson, Vätternvårdsförbundet 

Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland 

Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet 

Andreas Bryhn, SLU  

Göran Sundblad, SLU 

Mattias Larsson, Sportfiskarna 

Åse Wännerstam, Wettersaga 

Sofia Brockmark, Havs- och Vattenmyndigheten 

Ove Johansson, Fisketurismen  

Anders Lundgren, Karlsborgs kommun 

Anders Rockler, Fiskevattenägarna 

Thomas Schön, Länsstyrelsen Örebro (del av mötet) 

Felix Isimemen Wealth, SLU 

Michael Cornell, Leader Vättern 

Adam Johansson, Leader Vättern (del av mötet) 

Anton Halldén, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 

Övergripande Input vid mötet 

Bra att visa i strategin vilka åtgärder som är viktiga, men samtidigt uttrycka vad som är viktigast att 

Leader kan stötta, d.v.s. de åtgärder där det saknas tydligt öronmärkt finansiering på annat håll. För 

fisket efterfrågas överlag smarta skrivningar så att arbetet med fiske går ihop med de andra 

utvecklingsområdena som rör Vättern.  

 

 

  



Fiskevård och miljöövervakning 

 

Synpunkter:  

- Adaptiv fiskeförvaltning bör kunna sökas direkt i EHFF. 

- Inventeringar, karteringar och miljöövervakning är viktigt att ha med. 

- Informationsprojekt är viktigt att kunna stötta inom Leader.  

- Kartläggning av miljögifter i fisk är en viktig åtgärd att kunna stötta för yrkesfiskarna. Det bör 

undersökas om pengar kan sökas i EHFF för denna åtgärd eller inte.  

- Återställning och restaurering är områden som har en tydlig annan finansiering genom Havs- 

och vattenmyndighetens fiskevårdsmedel, LOVA-medel och i större utsträckning kommer att 

bekostas av VU genom det påbörjade arbetet med nationell plan för prövning av vattenkraft.  

 

 

  



Näringslivsutveckling 

 

Synpunkter:  

- Besöksnäring = Det är viktigt att bredda detta arbete så det inte bara handlar om fiske. 

Viktigt att kunna stötta besöksnäringens arbete för att bygga Vättern som destination. Det 

har hittills varit tungrott att driva projekt som rör hela Vättern kopplat till besöksnäringen.  

- Viktigt att tydligt få med de områden där det finns synergieffekter mellan fisket och mellan 

andra näringar.  

 

  



Information och samverkan 

¨ 

Synpunkter:  

- Viktigt att fortsätta informera om fisk och fiske. Viktigt att förse besöksnäringsföretag, 

turistbyråer, kommunala bolag, m.fl. med bra information om fisket i Vättern.  

 

  



Tillgänglighet 

 

Synpunkter: 

Bör breddas till fiske- och vattenrelaterade åtgärder överlag.  

Hamnåtgärder kan vara mer än fiske, tydliggör detta. 

 


