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Karl-Magnus Johansson
Vätternvårdsförbundet
Tel 010-223 64 04
Karl-magnus.johansson@lansstyrelsen.se

Protokoll vid
Vätternvårdsförbundets
Samförvaltning Fiske 2021-05-27,
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
Ove Johansson föreslogs som justeringsperson.
Ove Johansson valdes till justeringsperson.
5. Föregående protokoll
2020-03-04, justerat och utlagt på hemsidan. Punkt 15 kommer tas upp på
nästa möte istället för detta.
Beslut: Samförvaltningen godkänner protokollet.
6. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar
➢ Sportfiskarna: Leaderprojekt kring att få in fler kvinnor i sportfisket.
Biotopvård i Vätterbäckar genom ”bäddat för lek” projektet.
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➢ Yrkesfisket: Digitalt årsmöte, Jordbruksverket och SLU med.
Ekosystembaserad fiskförvaltning intressant och viktigt att det bedrivs i
Vättern.
➢ Fiskevattenägarna: Angelägen fråga är den kring fiskeavgift på Vättern.
➢ Fritidsfisket: Inget nytt, kommer försöka få till styrelsemöte nu under
försommaren.
➢ Fisketurism: Bra snurr på verksamheten nu, delvis som en följd av
Covid. De som nischat in sig på utländska turister har det lite tuffare.
➢ Turism: Digitalt möte med Vätternnätverket, Runt Vättern släppt nu,
finns även digitalt. Bra engagemang bland kommunerna. Förbereder för
hemestring nu i sommar.
7. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna
➢ Laxutsättning 10 000 st har gått bra, väntar på ytterligare 10 000 st
som går kvar i odling för behandling. Pågår diskussioner för att få ner
kostnaderna för utsättningarna, ev blir det upphandling av tjänst
vilket skulle exkludera momsen.
➢ En förlängning av turistfiskedispens efter kräfta beviljad och ett avslag
på ny dispens.
➢ Det pågår en uppdatering av vattern.org där Länsstyrelsen ansvarar
för fiskedelarna.
➢ Samverkan med HaV – SLU om utökade studier i Vättern.
➢ BKD på röding i Vättern bekräftad av SVA. Kommer efterlysa rapporter
om misstänkt BKD på röding, kommer ut som en nyhet på webben.
Inkommer även tips om att sätta upp efterlysning i hamnarna.
➢ Pågår flera projekt kopplat till arbetet med NAP.
➢ Håller på med planering av krokningsstudie i Vättern.
➢ Strandzonsinventering med not i sommar som även inkluderar en
metodutveckling för de öppna kuststräckorna.
➢ Två rekryteringar till Lst Jönköping, Fredrik Larsson och Rasmus
Lindblad.

8. A) Informationspunkt: Nytt från Havs- och Vattenmyndigheten
➢ Framtidens fiske, regeringsuppdrag för att ta fram en strategi.
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➢ Beställningarna till SLU utökas med mer pengar, mkt kopplat till
regelförslagen i Vättern samt förbättrad datainsamling för kräfta.
➢ Uppdrag till SLU: en översyn av underlag till resurs- och
miljöövervakning för fisk där man tittar på både fiskeberoende och
fiskeoberoende data.
➢ Mycket arbete med kopplingar till NAP.
B) Nytt från SLU
➢ Planering akustisk telemetri i Vättern med fokus på data för
utvärdering av förbudsområdena som kopplar till de förslag som
ligger i beredningsgrupperna rörande förbuds- och
fredningsområden.
➢ Undersökning av fritidsfisket i år. Fokus på höstfisket och två delar,
kräfta och trollingfisket. Inkom synpunkter från
Vätternvårdsförbundet att det är viktigt att få en uppfattning om
vertikalfiskets omfattning också.
➢ Fönsteruttag röding, har kikat lite på det, kommer snart info om det.
➢ Fisk under måttet inom yrkesfisket? Dålig koll vad gäller fisket på
grunt vatten.
➢ Felix har studerat distributionskanalerna för fisken runt Vättern och
belyser avsaknaden av information för konsumenterna.

9. Informationspunkt: Nytt från kommunerna
➢ Habo kommun:
o Ingemar inte med
➢ Karlsborgs kommun:
o PFAS, inte mkt nytt sedan sist. Går segt och kommunen försöker
ligga på.
➢ Jönköpings kommun:
o Vandringshinder i kommunala vägnätet ska inventeras.
o Vätterns värde ska prissättas, kommunen äger projektet.
10. Informationspunkt: Nya rapporter
➢ Kräftbestånden i Vättern, Vänern och Hjälmaren från SLU
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➢ Mikroplaster i sediment på gång.
➢ Läkemedelsrester i fisk på gång.
➢ Vattenförsörjningsplan Jönköpings län ute på remiss. Flera
vattenförsörjningsplaner på gång eller färdiga runt Vättern.

11. Informationspunkt: Nytt från Vätternvårdsförbundet
➢ Friederike informerade om projektet kring läkemedelsrester i fisk.
➢ Vätterndag 3 september, dock ställer gällande restriktioner till det, får se om
läget förbättras, annars för vi ställa om till webbinarium eller flytta fram
datumet. Förslag på teman att ha på olika stationer:
o Mat, röding, öring, kräftor, fisketurism, Callunaprojektet är bra
uppslag.
➢ Styrdokumenten på gång med revideringar. Först på tur är Vattenvårdsplanen
(2022) följt av Förvaltningsplan för fisk och fiske (2023).
➢ En revidering av miljöövervakningsprogram pågår också och kommer ut på
remiss till berörda i höst.
➢ En miljögiftöversyn pågår och vi behöver mäta mer miljögifter i Vättern.
Friederike informerar om PFAS i fisk och de gränsvärden som finns inom
vattenförvaltningen. Att det nu finns tillfälliga rekommendationer från
Livsmedelsverket rörande PFAS i egenfångad fisk i väntan på underlag från
EFSA (EU:s motsvarighet till Livsmedelsverket). Rekommendationerna bygger
på gränsvärdena inom vattenförvaltningen, 9,1 ng/kg. Framtida gränsvärden
för saluföring av fisk rörande PFAS är att vänta.
➢ Förvaltningsplan för skarv finns det nu en plan för, Vätternvårdsförbundet blir
utförare, respektive Länsstyrelse får besluta planen i respektive län. Liknande
upplägg som för Bevarandeplanen. Vätterns skarvplan kommer utgå i mångt
och mycke från Stockholms läns förvaltningsplan för skarv. Arbetet med
planen kommer ske i samverkan med Länsstyrelserna runt sjön som ansvarar
för den interna förankringen.
➢ Vätternliv.se (Callunaprojektet), lanseras snart, håller på med slutfasen.

12. Informationspunkt: Nytt från Leader Vättern
Adam går kort igenom den framtagna strategin för leaderinsatser i
Vättern som vi fick möjlighet att lämna underlag till på föregående möte.
Strategins syfte är få in bland annat fiskerelaterade Vätternprojekt i de
kringliggande Leaderområdena eftersom Leader Vättern kommer
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upphöra i nästa programperiod. Utöver fisk och fiske är friluftsliv,
besöksnäring och hamnutveckling olika insatsområden i strategin.
13. Diskussionspunkt/beslutspunkt: Länsstyrelsens 2 regelförslag
Anton beskrev bakgrunden till förslagen som kan sammanfattas med:
➢ Att försiktighetsprincipen bör användas för att minsta
fiskeridödligheten i fritidsfisket för att rödingbeståndet ska ha så
goda möjligheter som möjligt att hantera bla klimatförändringen
men även andra förändringar som är svåra att påverka lokalt.
➢ Grundläggande är att bibehålla tillgängligheten till fisket samtidigt
som påverkan från fisket minskas. Ett alternativ skulle kunna vara
att införa andra typer av förbud vilket skulle inskränka mer på
tillgängligheten.
➢ Tanken är att ta ett samlat grepp kring regelförslag för fisket i
Vättern och hanteras som ett paket.
Under mötet inkom synpunkter och erfarenheter rörande hullinglöst som
menar att det är 100% tappade fiskar vid fiske med hullinglöst i
trollingfisket, problem med paravan/djupriggs-slack på linan då fisken har
möjlighet att släppa.
➢ Förslag 1. Fritidsfiske utan hulling
o Flera olika synpunkter som gör att frågeställningarna kring
krokningsstudien behöver modifieras, underlaget behöver
utökas. Samförvaltningen kom fram till följande: Fiske utan
hulling går vidare i processen såsom att utredas vidare och
återkomma med skarpt förslag när mer underlag finns. Titta på
olika metoder – jämföra med tidigare gjorda studier rörande
beten och krokar. Precisera frågeställningen mer. Ett arbete som
Lst driver med hjälp av aktörer inom samförvaltningen.
➢ Förslag 2. Minskat antal rödingar (ev öring) till 1 per person och dag
o Förslaget innebär att enbart en röding per person och dag får
landas istället för 2. Men fortfarande gäller 3 laxfiskar per person
och dag.
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o Vid röstning är turistfisket positivt, yrkesfisket avstår, sportfisket
positiva, fiskevattenägarna positiva, fritidsfisket negativa, Lst
positiva, kommunerna positiva, VVF positiva, turism avstår, SLU
positiva i nuläget.
o Samförvaltningen kom fram till följande: 1 röding per person och
dag går vidare i processen såsom att arbeta vidare med förslaget
och hantera förslagen som ett paket. Inkluderas därmed i arbetet
med maximimått, hullingslöst och rödingens status.

14. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna
➢ Kräftgruppen: Inget nytt.
➢ Övervakning/undersökning: Möte kring löpande
övervakningsmomenten och prioriteringar.
➢ Tillsynsgruppen: Inget nytt.
➢ Laxgruppen: Stiftelsen Mer lax i Vättern har problem att hålla uppe
verksamheten, nytt folk på ingång och Sportfiskarna stöttar med arbete.
Karlsborg intresserade av att bidra till laxutsättningarna, Ove kan hålla
kontakten där. Laxgruppen finns inte i dagsläget utan diskussioner sker
vid sidan av i mindre sammanslutningar, har varit svårt att få ihop
samtliga deltagare hittills men nya försök bör göras, dock till hösten.
➢ Informationsgruppen: Ej uppstartad ännu men Länsstyrelsen kommer
bjuda in till ett första möte med de som visat intresse, innan nästa
samförvaltningsmöte i oktober.
➢ Regelgruppen: Inget nytt
➢ Harrgruppen: Mattias berättade om arbetet kring romtäckten, har gått
relativt bra, hittills rom från samtliga vattendrag. Mattias visar också ett
utkast på en film som tagits fram om projektet. Önskemål om att lyfta in
lite info om samförvaltningen i filmen.
➢ Miljögifter: Inget nytt
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15. Informationspunkt/Diskussionspunkt: Genomgång av tabell med inkomna
förslag
➢ Vi gick igenom listan över inkomna förslag samt status på respektive
förslag. Har något hänt sedan sist och i så fall vad. Uppdaterar status
och ansvar för dessa. Vi behöver förfina upplägget för tabellen så det
tydligare framgår vem som ansvarar och vem som är utförare. Det är
inte alltid samma.
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Vi går återigen igenom vad våra mål är rörande inkomna förslag och
hantering av dessa.

16. Informationspunkt/Diskussionspunkt: Ekonomisk data för insjöfisket
Hanna Swahnberg från HaV informerar om uppdraget de fick
av Jordbruksverket rörande ekonomisk data i insjöfisket och
presenterar resultat. Resultaten finns att läsa i en rapport
Ekonomisk och strukturell data rörande svenskt insjöfiske
(jordbruksverket.se) .
17. Övriga frågor
➢ Jonny informerar lite kort om sik och lake i Vänern. Planerar ett
reduktionsfiske på sik för att få ner dioxinhalterna i Vänern. Gällande lake
kommer den tittas på utifrån ett eventuellt nyttjande i framtiden.
18. Nästa möte
28 oktober i Jönköping, titta på rödinglek i Huskvarna hamn, såvida inga
Covidrestriktioner ställer till det.
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19. Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Karl-Magnus Johansson
Vid protokollet

Annica Magnusson
Mötesordförande

Ove Johansson
Justeringsperson
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BILAGA 1

Närvarande:
Annica Magnusson, Jönköpings 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
Felix Isimemen Wealth, SLU
Michael Cornell, Leader Vättern
Ingvar Thorsholen, Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund
Adam Johansson, Leader Vättern (del av mötet)
Anton Halldén, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Jonas Andersson, Samförvaltning Vänern
Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet
Fredrik Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

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

Datum
2020-05-27

