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Protokoll LAG-möte Leader Vättern 

2017-02-21 i Motala 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Caroline Dieker förklarade mötet öppnat.  

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

3. Val av protokollförare  

Adam Johansson valdes till protokollförare.  

4. Val av justeringsperson vid sidan av ordförande  

Joakim Behrenfors valdes till justeringsperson vid sidan av mötesordförande. 

5. Föregående protokoll  

Inga synpunkter på föregående protokoll varför det lades till handlingarna.  

6. Information: Budgetavstämning  

Vi har beslutat sex projekt hittills utöver driftsprojektet för Leader Vättern. Efter de 

projekt som vi bifallit sedan tidigare har vi 8 251 130 kr kvar att fördela till 

projektansökningar.  

Vi har ännu inte ansökt om utbetalning i driftsprojektet.  

Vi har fått tillbaka krav på kompletteringar från Jordbruksverket i fyra av de projekt som 

vi bifallit (Samförvaltningsprojektet, Enkät Vättern, Förstudie Almnäsbäcken och 

Insjöfiskarenas kontrollprogram för siken i Vättern). Vi hanterar just nu 

kompletteringarna.  

7. Information: Projekt på gång  

Ett studiebesök genomfördes för att titta på Motala Vätterfiskeklubbs kommande 

projektansökan. Inklusive denna ramp finns det tre ramper inom en radie av ca 300 m. 

Djupet under rampen kan vara ett hinder i samband med trailning av båtar. Vi bör 

undersöka ytterligare hur det ser ut med tillgängligheten till andra båtramper i Motala. 

Ett alternativ kan också vara att hitta samverkan med angränsande föreningar vad avser 
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rampning av båtar. Eftersom inte duschutrymmet är tillgängligt för allmänheten borde 

man istället söka kommunalt föreningsstöd för den delen av ansökan.  

Adam informerade också om bokprojektet. Sökanden kommer antagligen att ansöka om 

företagsstöd, vilket innebär maximalt 200 000 kr i stöd och krav på 50 % privat 

medfinansiering. Sökanden har varit på besök i Jönköping och tar just nu kontakter för 

att säkra spridning av boken och sälja in förhandsupplaga samt har tagit kontakt med 

bokförlag. Ansökan kommer troligtvis in lagom till LAG-mötet i maj.  

8. Information: Besök från stödsökande 

 

Hans-Göran Hansson berättade om Hjo kommuns projektansökan ”Framtagning av 

semimobil fiskräknarprototyp”.  

9. Information och beslut: Prioritering av inkomna projektansökningar  

 

Information och tillfälle för frågor om inkomna projektansökningar att besluta om under 

dagens möte.  

Beslut: Se Bilaga 1 och Bilaga 2.  

10. Information och beslut: Ändring av strategin – Kapitel 12, Bilaga 4, samt Bilaga 5  

Kapitel 12 har ändrats genom att kapitlet har utvecklats angående utvärdering. Kapitlet 

kompletterades i höstas och har nu godkänts av Jordbruksverket. I bilaga 4 och bilaga 5 

har ändringar föreslagits för att vi inte ska följa upp saker som ligger utanför leader 

Vätterns möjlighet att påverka, samt för att ta bort onödiga byråkratiska hinder och 

orimliga eller olämpliga målformuleringar. 

Ändringarna i strategin ska skickas till Jordbruksverket för att godkännas där innan 

ändringarna kan träda i kraft och strategin kan tryckas på nytt.  

Efter en genomgång av de föreslagna ändringarna konstaterades att Adam får arbeta 

vidare med förslagen för att ytterligare ta bort sådant som inte är möjligt för Leader 

Vättern att påverka, samt genomföra ändringar som föreslagits under mötet. Beslut om 

ändringarna tas istället vid nästa möte.   

11. Information: Ledamöterna presenterar sitt arbete sedan föregående möte 

(ordförande) 

Det finns ett ökat behov av riktad information mot kommunerna, inte minst inom ramen 

för informationsprojektet. Adam genomför under kvällen ett möte för intresserade i 

Motala kommun. Kommunen har bjudit in till mötet.  

12. Diskussion: Förslag till tema och innehåll för årsstämman i Karlsborg  
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Handlingar som årsberättelse m.m. kommer att skickas ut för godkännande via epost 

eftersom det annars inte är möjligt att förbereda dem i tid till årsstämman.  

Årsstämman beslutades äga rum den 24/5 istället för 23/5 p.g.a. svårighet att delta för 

vissa deltagare i LAG. Årsstämman kommer att ske i Karlsborg. Anders bokar 

Karlsborgs Konferenscenter till dagen. Finns restaurang vid fästningstorget.  

Några idéer: nya och avslutade projekt, hur nyttjas fiskarterna i Vättern och vad 

genererar fisket ekonomiskt, ny förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern, enkät 

fritidsfisket i Vättern, exempel från samförvaltning, utveckling och finansiering av 

havsöringsfisket i Jylland inom ramen för samverkan som liknar samförvaltningen av 

fisket i Vättern, besöksnäringsstrategi, bjuda in andra leaderområden.  

Fiskonline skulle kunna komma och berätta hur man lyckats med försäljning direkt från 

fiskare till konsument genom möjlighet att beställa från dagens fångst online. På 

årsstämman eller vid senare tematräff.  

Åse Teorell, driver Rökstenens besökscentrum. Jonny bad henne att ta fram ett 

upplevelsepaket med utgångspunkt från lake. Berättelse om lake, vittjning av lakstrutar, 

ta hand om fisken och sedan äta den tillagad på restaurang. Skulle även kunna leda till 

ökat fokus på laken som matfisk. Jonny tar kontakt med henne och hör om hon har 

möjlighet att komma och berätta på årsstämman.  

Adam ansvarar för att ta fram ett program för årsstämman med utgångspunkt från de 

förslag som framfördes under dagen.  

13. Diskussion: Gruppövning – vilka projekt saknas och hur kan vi bidra till att initiera 

dem?  

Vid en summering av arbetet så här långt under denna programperiod och förra 

programperioden kan konstateras att det framförallt råder brist på 

näringslivsutvecklingsprojekt. Det kan därför bli ett område där Leader Vättern kan 

behöva vara proaktiva för att verka för att nya satsningar ska kunna komma till stånd. 

Nedan summeras en del av diskussionen.  

Anton Halldén: Det saknas bra statistik över vad fritidsfiske, yrkesfiske och fisketurism, 

med kringaktiviteter genererar till Vättern och omgivande kommuner. Det är ett område 

som behöver utvecklas.  

Hans-Göran Hansson: Troligtvis kunde större andel av intäkterna hamna lokalt närmare 

Vättern.  

Anton Halldén/Michael Cornell: Företag som erbjuder logimöjligheter runt Vättern 

skulle kunna utbildas för att få bättre koll på fisket i Vättern. Det finns många duktiga 

entreprenörer i besöksnäringen på land runt Vättern som på ett bättre sätt skulle kunna 

kopplas ihop med Vättern och utvecklingen där. Vättern som sjö skapar alltid intresse. 

Det tidigare projektet ”Besöksmål Vätterbäckar som drevs i samverkan mellan 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län och Habo och Jönköpings kommuner tycks ha fallit lite i 

glömska.  

Jonny Ståhl: I dagsläget är det konkurrens om näringen i sjön mellan bland annat sik, 

röding och lake. Enligt SLU:s ekolodningar tycks det finnas stora mängder sik och lake 

som skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt av fisket. Det skulle också innebära ökat 

livsutrymme för röding. Provfiske skulle behöva genomföras en annan tid på året för att 

bättre kartlägga mängderna av sik och lake. Näringskonkurrens är begränsande för 

laxutsättningarna, med ökat näringsutrymme till följd av sik- och lakefiske skulle en 

ökad mängd laxsmolt kunna sättas ut vissa år, till gagn för fritidsfisket.  

Adam Johansson: Finns också möjlighet till företagsutvecklingsprojekt via till exempel 

Kurbits som vi fått reklam från. Leader Vättern skulle kunna låta företagare med 

koppling till fisk eller fiske få chansen att delta i en sådan utbildning.  

Michael Cornell: Almi kan också vara en tänkbar aktör för att arbeta med coachning och 

företagsutveckling. Central Baltic – ett hamnutvecklingsprojekt kring Östersjön som vi 

bör samverka med. 10,5 miljoner kr är inte så mycket. Leader Vättern skulle kunna 

arbeta mer som spindeln i nätet om man hade någon form av ”igångsättningsprojekt” 

som gjorde att personal hade mer tid att hitta samverkan med andra finansiärer och få 

saker att hända även vid sidan av de bidrag vi har möjlighet att fördela.  

Malin Setzer: Vi skulle kunna använda hemsidan som ett annonsplank för att få in idéer.  

14. Information: Deltagande på utbildning om Leader hos Jordbruksverket (Anders 

Lundgren) 

Utbildning hos Jordbruksverket 24-25/1. Anders Lundgren deltog under dag ett. 24/1. Några 

punkter som Anders tog med sig från mötet var bland annat: Sekretessregler – viktigt att 

vara tydlig med när något ska vara sekretessbelagt, men även då kan det vara svårt för 

Jordbruksverket att inte dela med sig till följd av offentlighetsprincipen. Viktigt att upplysa 

om alla tillstånd som krävs i samband med beslut. Om ett projekt innefattar investeringar 

gäller att de ska finnas kvar fem år efter slututbetalning. Anders skickar frågor och svar från 

utbildningen till Adam.  

15. Övriga frågor 

Valberedningen kommer att ta kontakt med samtliga. 

Leader Vättern har numera en youtube-kanal (dock utan innehåll än så länge). Adam tar 

tacksamt emot material från projekten om någon vill dela med sig.  

16. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 24/5 i Karlsborg i samband med årsstämman.            
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17. Mötets avslutande  

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

 

Adam Johansson 

Vid protokollet 

 

Caroline Dieker   Joakim Behrenfors 

Ordförande   Justeringsperson 
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Deltagarlista 

Ordinarie Offentlig Ideell Privat 

Caroline Dieker, ordförande, Askersunds kommun  X   

Michael Cornell, vice ordförande, Ödeshögs 
företagarförening 

 X  

Joakim Behrenfors, Smålandskräftan   X 

Hans-Göran Hansson, Hjoåns fiskevårdsområde  X  

Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet  X  

Anna Österlund, Upplev Habo   X 

Henrik Färg, fiskevattenägare   X 

    

Suppleanter    

Ingemar Bergbom, Habo kommun X   

Anders Lundgren, Karlsborgs kommun  X   

Joakim Andersson, Hjo båt & fiskeklubb  X  

Jonny Ståhl, egen företagare   X 

 

Övriga: 

Adam Johansson, verksamhetsledare Leader Vättern 
Anton Halldén, adjungerad  
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Bilaga 1. Prioritering av ansökan ”Informationsprojekt 

Leader Vättern” 

Projektnamn: Informationsprojekt Leader Vättern 

Sökande: Leader Vättern 

Journalnummer: 2016-8131 

Beslutmässighet och vilka som deltog vid beslutet: Enligt Leader Vätterns stadgar så är 

LAG beslutför när minst hälften av ledamöterna (minst 5) och minst en person från varje 

sektor (offentlig, ideell och privat) är närvarande. Av de som deltog vid beslutet 

representerade 2 personer offentlig sektor, 3 personer ideell sektor och 4 personer privat 

sektor. Följande personer deltog vid beslutet: Caroline Dieker, Michael Cornell, Anders 

Lundgren, Hans-Göran Hansson, Anna Österlund, Malin Setzer, Jonny Ståhl, Henrik Färg och 

Joakim Behrenfors. 

 

Urvalsförfarandet har skett på ett icke-diskriminerande och öppet sätt och LAG har använt de 

urvalskriterier som framgår i Leader Vätterns utvecklingsstrategi. Minst 50 % av rösterna i 

urvalsbesluten har avgetts av parter som inte är offentliga myndigheter.  

Jäv: En medlem i LAG ska inte delta i beredning och beslut om ärendets utgång kan leda till 

nytta eller skada för hen själv eller någon närstående. Samtliga ledamöter i LAG bedömdes 

jäviga eftersom Leader Vättern är sökande. Det är dock ofrånkomligt i detta fall. 

Åtgärd: Genomförande 

Projekttyp: Projektstöd 

Insatsområde i utvecklingsstrategin och fond med motivering: Havs- och Fiskerifonden, 

Insatsområde 3: Information och samverkan. Projektet bedöms tydligt passa in i insatsområdet 

Information och samverkan eftersom det syftar till utåtriktad information för att inspirera till 

nya projektidéer och diversifiering av verksamhet.  

Totalpoäng för urvalskriterier: 282 

LAG-beslut om prioritering med motivering: Bifall av ansökan. Projektet bedöms bidra till 

flera av Vätterns delmål, ligger 32 poäng över avslagsnivå och bedöms bidra till att fler 

projekt genereras inom Leader Vättern och genom tematräffarna ett ökande intresse för att 

vidareutveckla eller diversifiera verksamhet bland ingående företag. 
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För prioriterade ansökningar 

Eventuella ändringar i ansökan:  

Eventuella krav: LAG har inga särskilda krav på projektet. 

Fastställt stödbelopp: Projektet omfattar totalt 412 920 kr. Projektet beviljas maximalt 206 

460 kronor i stöd från Leader Vättern. Av stödet från Leader Vättern utgörs 100 % av 

projektstöd. 

Stödandel med motivering: Projektet ska beviljas maximalt 50 % stöd från Leader Vättern 

(206 460 kr). Projektet bidrar till flera av Leader Vätterns delmål, framförallt inom 

insatsområdet ”Information och samverkan”. Särskilt bidrar projektet till delmålen ”Ökad 

kompetensutveckling inom fisk- och fiskerelaterade ämnen”, ”Fler ska nås av information om 

fisk- och fiskerelaterade ämnen och information om Vätterbygden ska inkludera information 

om fisk och fiske” och ”Ökat samarbete och samverkan inom fisk- och fiskerelaterade 

frågor”.  

Kontaktperson i LAG: För detta projekt krävs ingen kontaktperson.  
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Bilaga 2. Prioritering av ansökan ”Framtagning av 

semimobil fiskräknarprototyp” 

Projektnamn: Framtagning av semimobil fiskräknarprototyp 

Sökande: Hjo kommun 

Journalnummer: 2017-612 

Beslutmässighet och vilka som deltog vid beslutet: Enligt Leader Vätterns stadgar så är 

LAG beslutför när minst hälften av ledamöterna (minst 5) och minst en person från varje 

sektor (offentlig, ideell och privat) är närvarande. Av de som deltog vid beslutet 

representerade 2 personer offentlig sektor, 2 personer ideell sektor och 4 personer privat 

sektor. Följande personer deltog vid beslutet: Caroline Dieker, Michael Cornell, Anders 

Lundgren, Anna Österlund, Malin Setzer, Henrik Färg, Jonny Ståhl och Joakim Behrenfors. 

 

Urvalsförfarandet har skett på ett icke-diskriminerande och öppet sätt och LAG har använt de 

urvalskriterier som framgår i Leader Vätterns utvecklingsstrategi. Minst 50 % av rösterna i 

urvalsbesluten har avgetts av parter som inte är offentliga myndigheter.  

Jäv: En medlem i LAG ska inte delta i beredning och beslut om ärendets utgång kan leda till 

nytta eller skada för hen själv eller någon närstående. Hans-Göran Hansson bedömdes vara 

jävig eftersom han arbetar på Hjo kommun och företrädde projektsökanden då projektet 

presenterades och deltog därför inte i beslutet.  

Åtgärd: Genomförande 

Projekttyp: Projektstöd 

Insatsområde i utvecklingsstrategin och fond med motivering: Havs- och Fiskerifonden, 

Insatsområde 1: Fiskevård och miljöövervakning. Projektet omfattar uppföljning av mängden 

uppvandrande lekfisk samt kontroll av fiskevårdsåtgärdernas funktion – därav passar det väl 

in i insatsområdet ”Fiskevård och miljöövervakning”.  

Totalpoäng för urvalskriterier: 288 

LAG-beslut om prioritering med motivering: Bifall av ansökan. Projektet bedöms bidra till 

flera av Vätterns delmål, ligger 8 poäng över avslagsnivå och bedöms, utöver sin direkta nytta 

för fiskevårdsuppföljning i Hjo kommun, även på sikt kunna bidra till utveckling av 

kostnadseffektivare fiskräknare, vilket kan ha stor nytta, både inom och utanför Leader 

Vätterns geografiska sträckning. 
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För prioriterade ansökningar 

Eventuella ändringar i ansökan: Inga ändringar i ansökan bedöms vara nödvändiga. 

Eventuella krav: LAG har inga särskilda krav på projektet. 

Fastställt stödbelopp: Projektet beviljas maximalt 285 749 kronor i stöd från Leader Vättern 

varav 67 % (191 452 kr) utgörs av projektstöd och 33 % (94 297 kr) utgörs av övrigt 

offentligt stöd från LAG. 

Stödandel med motivering: Projektet ska beviljas maximalt 100 % (285 749 kr) i stöd, vilket 

är den stödandel som man angivit i ansökan. Stödandelen motiveras med att projektet bedöms 

ha en bredare geografisk nytta än enbart Hjo kommun och projektet bedöms bidra till flera av 

Leader Vätterns delmål. Särskilt bidrar projektet till delmålen ”Ökad kunskap om 

ekosystemet” och ”Ökad effektivitet och kunskap inom fiskevård och fiskeförvaltning”.   

Kontaktperson i LAG: Anton Halldén utses som projektets kontaktperson. 

 


