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Protokoll vid 

Vätternvårdsförbundets 

Samförvaltning Fiske 2020-11-05, 

kl 10.00 –13.30, via Skype.  
 

 
1. Mötets öppnande  

Ordförande Annica Magnusson förklarade mötet öppnat. 
 

2. Upprop 
Presentation av samtliga mötesdeltagare. Patrik Bohman från SLU deltar för 
första gången och hoppar in istället för Göran. 
 

3. Förslag till dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 

4. Val av justeringsperson  
Ingvar Thorsholen föreslogs som justeringsperson. 
 
Ingvar Thorsholen valdes till justeringsperson. 
 

5. Föregående protokoll  
2020-09-24, justerat och utlagt på hemsidan. 
 
Beslut: Samförvaltningen godkänner protokollet 

 
6. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar  

➢ Sportfiskarna: Inget nytt sedan sist 
➢ Yrkesfisket: Bra kräftfiske. Lite nät i sjön då det varit mycket lekröding 

som gått in. Mycket lite sikfiske. Bra priser på gös och abborre generellt 
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Karl-Magnus Johansson 

Vätternvårdsförbundet 

Tel 010-223 64 04 

Karl-magnus.johansson@lansstyrelsen.se 
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i landet. Fisket efter lake kommer sannolikt komma igång. Inte sett 
några stora effekter av Covid-19 på efterfrågan på fisk. 
 

➢ Fiskevattenägarna: Inte med på mötet 
 

➢ Fritidsfisket: Inget nytt, inget årsmöte ännu i år. 
 

➢ Fisketurism: Inget nytt sedan sist 
 

➢ Turism: Besöksnäringen har på olika sätt påverkats av Covid-19 
 

7. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna 

➢ Rödinglekprovfisket pågår, bekräftad lek på lokaler som inte varit aktiva 
på mellan 40-60 år, bland annat Gotten och Höjen. Väldigt positivt. 

➢ Årliga Länsfiskekonferensen pågår 3-5 nov. Där tas bland annat BKD upp 
och i övrigt mycket fokus kring Östersjön med säl och 
skarvproblematiken. 

➢ Länsstyrelsen i Jönköping har gjort en kartläggning av samrådsstrukturer 
inom fiskförvaltning i Sverige på uppdrag av HaV, rapport på gång. 

➢ 25 nov är det samordningsmöte Vättern (Länsfiskekonsulenterna runt 
sjön träffas). 

➢ Årets skarvinventering klar, ca 1000 par, som ligger i linje med de 
senaste årens resultat med svagt ökande trend. 

 
8. Informationspunkt: Nytt från Havs- och Vattenmyndigheten 

➢ Det är en pågående diskussion kring HaV:s beställningar till SLU 
➢ Remiss för utsättningsföreskrifterna kommer. 
➢ Harrremissen skjuts på till första kvartalet 2021 pga mycket annat som 

har trillat in. 
➢ Fråga inkom om förslaget på fönsteruttag på röding och den översyn av 

maskstorlek i nät för anpassa fångsterna inom yrkesfisket som behövs är 
på gång och HaV svarar att dessa förslag ligger med i listan för 
beställning. 
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9. Nytt från SLU: 
Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem kommer påbörjas under våren 
2021. Det är ett uppdrag från Länsstyrelserna inom ramen för Leaderprojektet 
”Kompletterande fiskundersökningar i Vättern”. 
  

10. Informationspunkt: Nytt från kommunerna 
➢ Karlsborgs kommun: Åtgärdsplan på gång för Vikens tillflöden, 

inkluderar bla våtmarker. Cyanobakterier i en del vikar vilket behöver 
tittas närmare på. Det har gjorts en del biotopvårdsåtgärder i vissa 
bäckar till Viken. 

➢ Jönköpings kommun: Inget nytt. 
 

11. Informationspunkt: Nya rapporter 
➢ Inget nytt 

 
12. Informationspunkt: Turism Vättern med omnejd 

Åse berättade lite om hur det lokala turismnätverket Wettersaga arbetar 
och hur turismen för 2020 sett ut hittills relaterat till Covid-19 som 
inneburit särskilda förutsättningar för turismen.  
 
Kommentar: Hårt tryck på nationalparker och naturreservat kring Tiveden 
har lett till konfrontationer mellan besökare och tillsynspersonal. 

 
13. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna  

➢ Kräftgruppen: Inget 
➢ Övervakning/undersökning: Haft möte kring beställningen till SLU, 

rödingens status diskuterades samt rapportering från projektet 
”Kompletterande fiskundersökningar i Vättern”. 

➢ Tillsynsgruppen: Inget nytt 
➢ Laxgruppen: resterande lax utsatt, ca 6000 st, total ca 20 000 st under 

2020. 
➢ Dioxingruppen: Inget nytt 
➢ Regelgruppen: Inget möte men samtliga förslag från regelgruppen med 

på listan till HaV. 
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➢ Harrgruppen: Inget möte men det har varit lite rörigt och turbulent i 
gruppen med oklarheter vad som förväntas från flera medlemmar. 

➢ Miljögifter: Inget nytt men Yrkesfiskarna lyfter frågan kring sikfisket som 
riskerar att försvinna från Vättern. Nystart på frågan behövs men vi kan 
avvakta till efter siksäsongen 2020/2021 för att se hur intresset har 
varit. Viktigt med kunskap kring konkurrensen mellan sik och röding för 
att bedöma behovet av ett fisketryck för att upprätthålla balansen 
mellan arterna.  

  
14. Diskussionspunkt: Roller och ansvar vi olika aktörer har inom 

samförvaltningen 
Tanken var att denna punkt delvis skulle genomföras i gruppövningar men var 
ej möjligt vid detta digitala möte. Istället ber vi alla aktörer inför nästa möte tar 
med sig de två viktigaste frågorna/områden för organisationer när det kommer 
till Vättern och fundera på frågorna nedan. Precisera gärna för att det inte ska 
bli för stora och omfattande frågor. Förhoppningsvis har vi bättre 
förutsättningar för att diskutera detta i grupper under nästa möte.  
 

 
 
Samförvaltningen i Vättern är ett utskott under Vätternvårdsförbundet. Malin 
går igenom hur Vätternvårdsförbundet är uppbyggd, hur organisationen verkar 
och vilken roll organisationen har. Vi blickar även ut och ser 
Vätternvårdsförbundet i ett mer nationellt perspektiv. Av 131 
vattenorganisationer så hanterar ca 30 fiskefrågor och Vätternvårdsförbundet 
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är en av dessa 30. Det sker via Samförvaltningen i Vättern. Vättern ligger i 
framkant när det gäller samverkan och lyfts oftast fram som bra exempel i 
nationella (men även internationella) sammanhang. Se schematisk 
organisationsskiss av Vätternvårdsförbundet och Samförvaltningen nedan.  
 

 
 
Vätternvårdsförbundet är ingen myndighet. Samförvaltningen i sig är en 
plattform för dialog och en länk mellan de som förvaltar resursen och de som 
nyttjar den. Samförvaltningen har inget beslutsmandat utan har endast en 
rådgivande funktion. Trots det kan aktörer fortfarande vara med och påverka 
förvaltningen av fisk och fiske i Vättern. Nyttan och funktionen är flera, se 
nedan, och det är en av byggstenarna för att få till en ekosystembaserad 
fiskförvaltning. 
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15. Diskussionspunkt/beslutspunkt: Harrgruppens förslag till åtgärder för harren i 

Vättern 
Mattias redogjorde kort förslaget kring arbetssättet för harrarbetet samt de två 
åtgärdsförslag som skickades ut i samband med förslag till dagordning, 
förstärkningsutsättning av harr och reducering av signalkräfta. Dessa två 
åtgärdsförslag har inkommit till samförvaltningen via nya mallen för inkomna 
förslag. Ett beslut om fortsatt arbete i detta skede betyder inte att åtgärderna 
per automatik beslutas att genomförs utan det som samförvaltningen i detta 
skede beslutar om är att förslagen godkänns för att arbetas vidare. Beslut om 
genomförande av denna typ av åtgärder är inget som kan tas av 
samförvaltningen utan det blir upp till olika aktörer inom samförvaltningen att 
ta beslut om. Samförvaltningen kan däremot lyfta och påtala att det finns ett 
behov, att förslaget är genomarbetat och förankrat i samförvaltningen.  
 
Det blev en diskussion om förslaget reducering av signalkräfta, att det inkommit 
information efter att förslaget skickats ut som talar för att det kanske inte är ett 
förslag som harrgruppen står bakom. På mötet kom man ändå fram till att 
förslaget bör bearbetas vidare inom harrgruppen för att i nästa steg ta ställning 
till om man tycker det ska gå vidare eller inte. Att det är bättre att göra det när 
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man har mer information på plats och möjlighet att i större utsträckning 
diskutera detta mer djupgående med relevanta aktörer såsom tex SLU. 
 
Beslut: Samförvaltningen godkänner föreslaget arbetssätt och att man inom 
harrgruppen fortsätter arbeta vidare med åtgärdsförslagen enligt framtagen 
mall för inkomna förslag. Det kan innebära att man behöver bjuda in relevant 
kompetens (tex SLU) till relevanta möten och fortsatt arbete med 
åtgärdsförslagen.  
 

 
16. Beslutspunkt: Agenda 2021 

Vintermöte: 4 mars i Jönköping 
Vårmöte: 27 maj Östergötland 
Höstmöte: 28 oktober Västra Götaland 
 
 

Beslut: Agendan godkänns. 
 
 

17. Informationspunkt: Projektet samförvaltning fiske 
➢ Ekonomisk avstämning samförvaltning del 1 

Ansökan om förlängd projekttid och en omfördelning av kostnader är 
godkänd. Vissa av kostnaderna har inte blivit så stora och andra större 
som budgeterat och en del är pga Covid-19. Ansöka om slututbetalning 
för projektet Samförvaltning Fiske Vättern del 1. Malin visade en 
ekonomisk avstämning för projektet. Vi har nu gått in i projektet 
Samförvaltning Fiske Vättern del 2. 
 

➢ Samförvaltning Fiske Vättern del 2 – Samförvaltningens 
informationsutveckling  
- Malin redogör kort för den aktivitetsplan och tillhörande budget för 

projektet Samförvaltning Fiske Vättern del 2. Tanken var att detta 
skulle diskuteras mer djupgående i grupper men det var ej möjligt 
under detta digitala möte.  
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- Yrkesfisket ger via Johnny sina reflektioner över 
informationsbehovet i Vättern. Han belyste problem med stöld av 
sikgarn som skett nyligen och som lett till polisanmälan. 
Förmodligen sitt ursprung från en bristande kunskap om hur 
yrkesfisket bedriver sitt fiske i kombination av en hätsk konversation 
i en facebook-grupp som spårade ur. Yrkesfisket belyser att det finns 
behov av att få till goda samarbeten mellan olika aktörer, att öka 
kunskapen om de olika fiskena som bedrivs i sjön. Vi behöver även 
bredda oss och jobba mer brett med informationsinsatser enligt vår 
aktivitetsplan nedan.   

 

 
 

Förslag lämnas av yrkesfiskarna (via Johnny) att en ny 
informationsgrupp startar inom samförvaltningen och att 
Länsstyrelsen med fördel är sammankallande. Västra Götaland 
nämns som ett bra förslag då man kan få synergieffekter med 
Samförvaltning Vänern. 

 
Länsstyrelsen tar upp detta på kommande samordningsmöte Vättern 
och kollar sinsemellan om de kan ta sammankallandeansvar för en 
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informationsgrupp som behandlar frågan vidare fram till nästa 
möte. 

 
 

18. Övriga frågor 
➢ Inga övriga frågor 

 
19. Nästa möte 

4 mars i Jönköping. Återkommer med plats om det inte blir via Skype. 
 
 

20. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
 
 
Karl-Magnus Johansson 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Annica Magnusson   Ingvar Thorsholen 
Mötesordförande   Justeringsperson 
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BILAGA 1 

 
Närvarande:  
Annica Magnusson, Jönköpings kommun 
Jonny Ståhl, Insjöfiskarna 
Karl-Magnus Johansson, Vätternvårdsförbundet 
Daniel Rydberg, Länsstyrelsen Jönköping 
Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland 
Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet 
Patrik Bohman, SLU  
Mattias Larsson, Sportfiskarna 
Åse Wännerstam, Wettersaga 
Sofia Brockmark, Havs- och Vattenmyndigheten 
Martin Karlsson, Havs- och Vattenmyndigheten 
Ove Johansson, Fisketurismen  
Anders Lundgren, Karlsborgs kommun 
Ingvar Thorsholen, Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund 
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