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Protokoll vid 

Vätternvårdsförbundets 

Samförvaltning Fiske 2021-03-04, 

kl 9.00 –13.30, via Skype.  
 

 
1. Mötets öppnande  

Ordförande Annica Magnusson förklarade mötet öppnat. 
 

2. Upprop 
Presentation av samtliga mötesdeltagare.  
 

3. Förslag till dagordning  
Dagordningen godkändes. Punkt 11 och 7 byter plats, punkt 8 kommer delas ini 
a och b där nytt från SLU behandlas under 8b. 
 

4. Val av justeringsperson  
Mattias Larsson föreslogs som justeringsperson. 
 
Mattias Larsson till justeringsperson. 
 

5. Föregående protokoll  
2020-11-05, justerat och utlagt på hemsidan. 
 
Beslut: Samförvaltningen godkänner protokollet 

 
6. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar  

➢ Sportfiskarna: Mycket jobb med främjande och fiskevård, går relativt 
bra trots pandemin. Mycket aktiviteter mot grupper som ändå träffas. 
Flera remissyttranden.  
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Karl-Magnus Johansson 

Vätternvårdsförbundet 

Tel 010-223 64 04 

Karl-magnus.johansson@lansstyrelsen.se 
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➢ Yrkesfisket: Har varit en bra kräftsäsong. Litet sikfiske i år, både regler 
och dioxinfrågan som påverkar.  

➢ Fiskevattenägarna: Driver på kring allmänhetens kräftfiske och att det 
fria fisket i stora sjöarna ska upphöra. 

➢ Fritidsfisket: inte med på mötet. 
➢ Fisketurism: Pandemin har gynnat branschen. Laxen tillbaka nu. 
➢ Turism: Runt Vättern samlar in artiklar. Svajigt i branschen, en del har 

gynnats medan andra missgynnats av pandemin. 
 

7. Informationspunkt: Nytt från Vätternvårdsförbundet 
➢ 2020 rekordår – Ökade temperaturer i Vättern, främst under 

vinterharlvåret. Potentiellt stor påverkan framöver. 
➢ Läkemedelsrester, rapport 140 – Stora sjöarna undersökta, Vättern 

har låga halter jämförelsevis med Vänern och Mälaren. 
➢ Vättermvårdsförbundet deltar i en digital kommunturné tillsammans 

med Leader Vättern 
➢ Vätterndagen höst 2021, eventuellt krävs anpassningar till pandemin, 

kanske möjligt med uteverksamhet med olika stationer. 
Samförvaltningen är intresserade av att delta. Övriga alternativ är 
digitalt seminarium eller flyttas fram till 2022 om det inte går att lösa 
på ett tillräckligt bra sätt. Vätternvårdsförbundets kansli undersöker 
alternativ med uteverksamhet vidare. 

➢ Callunaprojektet – kunskapsportal Vättern (Vätternliv), 
Vätternvårdsförbundet och samförvaltningen bidrar med underlag. 
Samförvaltningens aktörer får gärna bidra med test av portalen när 
den är klar så långt, intresserade får höra av sig till Malin. 

➢ Samordnat miljöövervakningsprogram kompletterat med samtliga 
ansvariga??? 

➢ Revidering av Vattenvårdsplanen står på tur 21-22, förvaltningsplanen 
22-23, sen kommer bevarandeplanen ses över i samband med NAP 
(nationella prövningsplanen för vattenkraft). 
 
 
 
 

mailto:vatternvardsfrobundet@lansstyrelsen.se
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8. A) Informationspunkt: Nytt från Havs- och Vattenmyndigheten 
➢ Regeringsuppdrag - Framtidens fiske, omfattande strategiarbete kring 

allt fiske tillsammans med Jordbruksverket, handlingsplanerna ska snart 
ut på remiss.  

➢ Bildat ny samrådsplattform för stora sjöarna HaV, Lst, Yrkesfisket, 
Fiskevattenägarna, SLU och SJV ingår. 

➢ Uppdrag till SLU för översyn av datainsamling, både fiskeriberoende och 
icke fiskeriberoende. 

➢ Nationella prövningsplanerna, flera mindre projekt kopplat till detta 
arbete, bla kopplat till ål och laxförvaltningen. 

➢ Remisser, föreskrifter för utsättning av fisk. Sofia informerar om 
förslagen rörande arterna karp, bäckröding, kanadaröding och splejk.  

 
B) Informationspunkt: Nytt från SLU  

➢ Utvärderar datainsamling för stora sjöarna – uppdrag från HaV som 
Sofia nämnde tidigare 

➢ Resursöversikten, fisket efter lake, sik kan öka, fisket efter röding bör 
inte öka. 

➢ Fritidsfiskeundersökningar Vättern 2021 
o Signalkräfta och trollingfisket i fokus 

➢ Andreas informerar kort om att projekt kring ekosystembaserad 
förvaltning (Anna Grände) där Vättern använts som fallstudie har 
resulterat i en artikel som är på gång. 

➢ Felix är med idag och ska i sitt masterprojekt titta på hur fisken från 
Vättern används som föda från sjö till bord. Två frågor under mötet: Hur 
ser distributionen ut av fisk runt sjön? Hur reagerar konsumenterna på 
att fisken innehåller miljögifter? 

  
9. Informationspunkt: Nytt från kommunerna 

➢ Habo kommun:  
o Mycket restaurering i bäckarna 

➢ Karlsborgs kommun:  
o Granviks hamn restaurerad/muddrad, servicebyggnad genom Leader 

Vättern.  

mailto:vatternvardsfrobundet@lansstyrelsen.se
http://www.vattern.org/


 

 

 
Protokoll Datum 

2020-03-04 

Sida 4/9  

 
 
 

 

 

Vätternvårdsförbundet |    Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping    |    Postadress 551 86 

Jönköping 

Telefon 010-22 36 000    E-post vatternvardsfrobundet@lansstyrelsen.se  |    Webbplats 

www.vattern.org 

Organisationsnummer: 826000-9116    |    Postgiro: 265219-6  |   Bankgiro: 609-3306 

 

o Hårt tryck på Djäknasundet under föregående sommar, siktar på att 
öka verksamheterna där med försäljning, uthyrning mm. 

o Hanteringen av PFAS i samband med försvarets miljötillstånd pågår. 
➢ Jönköpings kommun:  

o Lokala åtgärdsprogram för vattendrag kopplat till 
dagvattenhanering.  

o Åtgärdsutredning Munksjön, 7 åtgärdsalternativ, går vidare med 4 
av alternativen. Även kompensationsåtgärder aktuellt i de grunda 
södra områdena i Munksjön vilket ligger med i arbetet. 

➢ Motala kommun:  
o Åtgärdsplan för fem Vätterbäckar. Även ett vattendrag i Ödeshög 

jobbas det i (Orrnäsån). 
 

10. Informationspunkt: Nya rapporter 
➢ Glaciärrelikter (Rapport 138) 
➢ Årsskrift (Rapport 139) 
➢ Organiska miljöföroreningar (Rapport 140) 
➢ Lekfiskräkning (Fakta) 
➢ Åtgärdsutredning Munksjön Tyrens/Jönköpings kommun 
➢ IVL-Rapport: Dioxiner i fet fisk från Östersjön, Vänern och 

Vättern 
➢ IVL-Rapport: Kontrollprogram för fibersediment - 

bedömning av miljöpåverkan genom fiskundersökningar 
➢ Resursöversikt 2020 
➢ Ekonomisk och strukturell data rörande svenskt insjöfiske   

 
 

11. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna 

➢ Många Vätternrelaterade möten de senaste veckorna:  
o Yrkesfisket i de stora sjöarna 
o Beredningsgruppen stora sjöarna 
o Samordningsmöte Lst 
o Mfl. 

mailto:vatternvardsfrobundet@lansstyrelsen.se
http://www.vattern.org/
https://www.vattern.org/wp-content/uploads/2021/02/Rapport140-F%C3%B6rekomst-av-OMP-i-Svenska-ytvatten.pdf
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/utgivningsserier-och-andra-publikationer/fisk--och-skaldjursbestand-i-hav-och-sotvatten-resurs--och-miljooversikt.html
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra2019.html
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➢ Bra år för fisket 2020. Rekordfångst av signalkräfta. Fångster av lake 
ökat kraftigt de senaste 10 åren. Totala uttaget från yrkesfisket ökat de 
senaste 20 åren. 

➢ Tillsynen har gått bra 2020, bra regelefterlevnad trots nya regler för 
kräftfisket, färre polisanmälningar. 

➢ Nya dispenser från halvårsskiftet (3-åriga), en del överklagningar. 
Fortsatt intresse gällande yrkesfiske och licensansökningar kommer in. 

➢ Många avrapporteringar på gång, bland annat provfisken, genetiska 
studier och rödinglekprovfiske, mfl. 
 

12. Informationspunkt: Nytt från Leader Vättern  
➢ Leader Vättern kommer upphöra i nästa programperiod, det jobbas för 

att hitta lösning så att Leader-bidrag ska kunna gå till Vättern-projekt på 
annat sätt. Adam berättade mer om detta, se presentation. Viktigt att 
koppla Vättern till kringliggande Leaderområdens strategier. 

➢ Adam gav samförvaltningen möjlighet att reflektera över vilka 
insatsområden med tillhörande mål som gruppen ser som prioriterade 
att ta med in i kommande programperiod. Adam eller Malin tar gärna 
emot synpunkter i efterhand via mejl korrekt 
(adam.johansson@lansstyrelsen.se). 

 
13. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna  

➢ Kräftgruppen: Inget nytt 
➢ Övervakning/undersökning: Inget nytt möte, troligen senare i vår. 
➢ Tillsynsgruppen: Planeringsmöte senare i vår. 
➢ Laxgruppen: Inom laxfrågan så pågår diskussioner kring finansieringen 

som i dagsläget knappt räcker till för de utsättningar som görs. Inte 
hållbart i längden och något behöver göras.  

➢ Dioxingruppen: Inget nytt. 
➢ Regelgruppen: Inget nytt 
➢ Harrgruppen: Romtäckt för stödutsättning och återintroduktion, 23 

mars harrnätverket.   
➢ Miljögifter: Inget nytt   

  
 

mailto:vatternvardsfrobundet@lansstyrelsen.se
http://www.vattern.org/
https://www.vattern.org/wp-content/uploads/2021/03/Leader-V%C3%A4ttern-informationsm%C3%B6ten-kommunerna_webb.pdf
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14. Diskussionspunkt: Genomgång av inkomna förslag 
Malin presenterade inkomna förslag (20 st), aktuell status och vem som 
hantera förslaget. Tanken är att vi ska gå igenom denna lista på varje möte.  

 
Några förslag gicks igenom mer ingående: 

• 1-4. Förslagen som rör fredningsområdena; HaV bedömer inte att gå 
vidare i dagsläget men diskuterat med Lst och SLU att göra om förslagen 
till optimering av områdena i tid och rum. Det kräver mer underlag, tex 
telemetristudier som finns som förslag för att titta på rödingens 
(öringens) rörelsemönster relaterat till dagens fredningsområden. 

• 13. Vilka undersökningar behövs för att kunna analysera frågan? Fråga 
för undersökning/övervakningsgruppen. Ta upp det på kommande möte 
i vår. 

• 16-18. Krävs att frågan lyfts av samtliga myndigheter och 
brukargrupper, ett gemensamt ansvar för samtliga att lyfta frågan i 
relevanta sammanhang. Skriv gemensamt ansvar istället för HaV. 
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Målet med denna stående punkt på dagordningen är följande: 

15. Informationspunkt/Diskussionspunkt: Projektet samförvaltning fiske 

• Samförvaltning fiske del 1 – Slutrapporterat till Jordbruksverket, Malin 
går kort igenom en sammanställning av en del av de frågor som 
besvarats i ansökan om slututbetalning. En del av dessa besvarade 
frågor kan vara av intresse för andra och er aktörer att ta del av. 
Underlaget skickades ut som bilaga inför mötet.  

• Samförvaltning fiske del 2  
o Uppstart av Informationsgrupp. Representanter som kan ingå i 

informationsgruppen där Länsstyrelsen är sammankallande. 
Yrkesfisket, Sportfiskarna, Länsstyrelsen, Vätternvårdsförbundet, 
turism, fisketurism och fiskevattenägarna anmäler sitt intresse. 
Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund bör tillfrågas då de 
inte är representerade på detta möte. Länsstyrelsen 
sammankallar till ett första möte. 

o Sammanställning inkomna svar kring viktiga frågor  
Har ej fått in så många svar så vi gör ett nytt försök till nästa 
möte. Tack till er som skickat in till detta möte. 

o Vilka satsningar ska göras i år 
Länsstyrelsen ska satsa på information den närmaste tiden och 
då kan informationsgruppen fungera som en referensgrupp. I 
stora drag delar man samma mål.  

▪ Få till goda samarbeten mellan aktörer 

mailto:vatternvardsfrobundet@lansstyrelsen.se
http://www.vattern.org/
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▪ Öka kännedomen om samförvaltningen hos de lokala och 
regionala fiskarna 

▪ Öka kännedomen om fisk och fiske i Vättern för den 
lokala och regionala populationen. 

 
16. Övriga frågor 

➢ Hälsning från Alf Hultqvist via Jonny. 
 

17. Nästa möte 
27 maj via Skype  
 
 

18. Mötets avslutande 

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

 
Närvarande:  
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 
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