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

Protokoll vid
Vätternvårdsförbundets
Samförvaltning Fiske 2021-10-28,
kl 10.00 –15.00 i Huskvarna,
Jönköpings län.
1. Mötets öppnande
Ordförande Annica Magnusson förklarade mötet öppnat.
2. Upprop
Presentation av samtliga mötesdeltagare.
3. Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Val av justeringsperson
Ingemar Bergbom föreslogs som justeringsperson.
Ingemar Bergbom valdes till justeringsperson.
5. Föregående protokoll
2021-05-27, justerat och utlagt på hemsidan.
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. Även
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skolklasser i Huskvarna får ökad kunskap om vattendragen i ett särskilt
projekt.
Yrkesfisket: Inget nytt att rapportera. Ok fiske.
Fiskevattenägarna: Fortsätter driva frågan om fiskekort i Vättern.
Fritidsfisket: Haft möte i fonden och årsmöte i Vätterns fritidsfiske och
fiskevårdsförbund. Är emot förslagen på hullinglösa krokar och minskad
bag-limit på röding.
Fisketurism: Bra snurr på verksamheten nu, delvis som en följd av Covid
19. En ny deltidsguide på västsidan. Väldigt bra laxfiske.
Turism: Projekt i Östergötland för att lyfta östra sidan av Vättern.
Inkommit synpunkter om att det bör vara hela Vättern. Runt Vätternnätverket fortsätter i Åses regi.

7. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna
➢ Anton redogjorde för telemetriprojektet rörande röding, mer
information finns här.
➢ Tillsynen under kräftfiskesäsongen har gått lugnt till, få överträdelser.
SLU har räknat fiskekulor och Lst har sedan räknat antalet burar per
kula, underlag till uppskattning om fritidsfiskets omfattning under
kräftsäsong.
➢ BKD bekräftat på en röding i Vättern. Insamling av fisk för analys
pågår med hjälp från allmänheten för att få en bättre bild om
omfattning. Mest stor fisk som drabbas vad det ser ut som och verkar
än så länge inte vanligt.
➢ Genetiska analyser på öring finns nu publicerad.
➢ Länsstyrelsen har genomfört test med hullinglöst vid trolling. Lite mer
tappad fisk vid hullinglöst jämfört med hulling.
➢ Fritidsfiskestudie görs i år (kräfta samt trolling efter röding, öring och
lax).
➢ Öringen rödings dag 31/10.
➢ Flugutter fortsätter fast med personal från Länsstyrelsen.
➢ NAP pågår, vattendragsvandring, uppdatering smoltmodell.
➢ Notdragning genomfört i strandzonen i somras, 16 år sedan sist.
Målart är Nissöga och preliminära resultat visar mer nissöga nu än
förut.
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➢ Flera ansökningar om licenser. En ytterligare beviljad
kräftturistfiskarlicens.
➢ Laxutsättningen 2021 gick sammanfattningsvis bra – 20 000 laxsmolt april och september. Länsstyrelsen blir åter huvudman för
laxutsättningarna.
➢ Höga halter av PFAS i röding och sik, hanteras och kommer troligtvis
leda till nya tillfälliga kostrekommendationer.

8. Informationspunkt: Nytt från Havs- och Vattenmyndigheten
➢ Haft möte inom de nationella beredningsgrupperna för
fiskereglering
o Har gemensamt uppdaterat kunskapsbehov och
prioriterade översyner
o Diskuterat behov av ökad regional samverkan behov av förankring, kunskapsspridning,
transparens och underifrån perspektiv (lära av bl.a.
Vättern)
o Inrättat en ny arbetsgrupp för översyn av
bestämmelser och tillsyn kopplat till omedelbar
(och varsam) återutsättning av fisk
➢ Strategi för fisket (yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruk).
Kopplat till handlingsplaner och ska ses över varje år. HaV
har spelat in konkreta åtgärdsförslag. Viktigt att strategin
och handlingsplanerna används i framtida arbete.
➢ I år har HaV haft extra medel att finansiera extra
datainsamling och kunskapsunderlag. Bra om att det finns
regionala listor över prioriterade behov av
kunskapsunderlag utvärderings/underlagsarbete som
pengar kan gå till. I år har vi exempelvis kunnat finansiera
telemetristudierna på röding i och utanför befintliga
fredningsområden med dessa medel.
➢ HaV har finansierat ett utökat uppdrag åt SLU för att täppa
till kunskapsbehov där det saknas för att göra
beståndsbedömningar, att kunna använda andra datakällor
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än SLU:s egna. Bättre landningsrapporteringsfunktion för
yrkesfisket, ska göras digitala på HaV.
➢ Arbete med NAP, särskilda projekt kring ål och
laxförvaltning.
➢ BKD - diskuteras med SJV som har uppdrag att ta fram
kontrollprogram.
➢ Påbörjat remiss om harren. Planerad remiss under
mars/april 2022.

9. Informationspunkt: Nytt från kommunerna
➢ Habo kommun:
o Åtgärder klara i Hökesån, öring kan vandra upp till Habo kvarn nu.
o Gröna jobb arbetar med inventering av vägpassager.
o Fler åtgärder i Krikån och Brandstorpsbäcken.
o Hullinglöst flugfiske i Hökesån.
o Ny VA-plan för Habo. Gynnsamt för vattendragen och
avrinningsområdet.
o Nykyrkebäcken, Trafikverket kring åtgärder av vägpassager.
o Öringens dag på söndag

➢ Jönköpings kommun:
o VA-plan antagen
o Inventering av vägpassager och trummor.
o Attarpsdammen, märker smolt för att titta på dödlighet genom
dammen.
o LONA-projekt igång gällande tillskapande av våtmarker.
o Öringens dag på söndag
10. Informationspunkt: Nya rapporter
➢ Rapport 141 Läkemedelsrester i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren
➢ Rapport 142 Strandnära provfiske i Vättern 2020
➢ Rapport 143 Genetisk analys av öringen i Vättern
11. Informationspunkt: Nytt från Vätternvårdsförbundet
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➢ Revidering av vattenvårdsplan samt uppdatering av bevarandeplan
rörande NAP pågår.
➢ Vätternliv.se (Callunaprojektet), lanserad. Marie deltog via skype och
gav en demo av www.vatternliv.se. Behöver hjälp av samförvaltningen
att sprida sidan samt fylla i utvärderingsenkät som Malin skickar ut via
mail.
➢ Nytt miljöövervakningsprogram finns nu på plats, upphandling av
aktuella moment pågår. Programmet kommer publiceras framöver.
➢ Kommande revidering av förvaltningsplan fisk och fiske som
samförvaltningen arbetar fram. Ägna en del av nästa möte för att
påbörja detta arbete.
12. Informationspunkt: Nytt från Leader Vättern
Sista chansen att söka medel inom Leader Vättern - 2 nov. Klurigheter hur
samförvaltningen ska kunna fortleva då det inte kommer gå att söka från
Leader. Ska söka direkt från Europeiska Havs- och fiskerifonden så fort det
är möjligt.
13. Informationspunkt: Nytt från SLU
➢ Inventering inom kräftfiske, insamlat och klart.
➢ Timelapskameror och flygplan, övervakning trollingfisket. Sker inom
ramen för undersökning av fritidsfiskets omfattning 2021.
➢ Hydroakustik genomfört i somras
➢ Lakeprojektet pågår – avslutas i höst/vinter.
➢ Uppdrag från Lst - Kräftans påverka på Vätterns ekosystem under
framtagande. Ska presenteras på nästa samförvaltningsmöte.
➢ Ett pm om röding kommer inom kort.

14. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna
➢ Kräftgruppen: Inget nytt
➢ Övervakning/undersökning: Möte kring löpande övervakningsmoment
relevant för fisk, prioriteringar, nya behov.
➢ Tillsynsgruppen: Inget nytt
➢ Laxgruppen: Stiftelsen kvar
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➢ Informationsgruppen: Ej uppstartad ännu men Länsstyrelsen kommer
bjuda in till ett första möte med de som visat intresse.
➢ Regelgruppen: Inget nytt
➢ Harrgruppen: Ett möte, nya förslag som är med på detta möte.
➢ Miljögifter: Inget nytt

15. Beslutspunkt: Agenda
Vintermöte: Onsdag 2 feb i Västra Götalands län
Vårmöte: Torsdag 19 maj i Östergötlands län
Höstmöte: Torsdag 27 oktober i Örebros län

16. Beslutspunkt: Inkomna förslag

➢ Förslag 23. Uppstart av kompletterande sikfiske – Yrkesfiskearenan.
Syfte att förbättra underlaget kring siken roll och påverkan samt hur
omfattande bifångst av undermålig röding skulle vara vid ett aktivt
fiske. Samförvaltningen kom fram till följande: Det behövs mer
underlag för att kunna säga effekter av ett sådant förslag samt mer
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underlag för sikens eventuella effekter på rödingbeståndet och
ekosystemet. Länsstyrelsen driver detta vidare i samverkan med SLU
och yrkesfisket. Bedöms kunna bedrivas inom ramen för
Länsstyrelsens anslag. På mötet kom förslag om att använda
fiskeavgiftsmedel från Motala ström om möjligt.
➢ Förslag 24. Faktablad – Harrgruppen. Ta fram mer lättillgänglig
information om harren, vad som görs och hur harren mår. Både tryckt
och digitalt material som är lättförståeligt om status för harren och
vad som görs varje år. Samförvaltningen kom fram till följande: Är
positiva och förslaget hanteras vidare inom informationsgruppen.
Avsändare och utförare får diskuteras vidare i informationsgruppen.
Finansiering går nog att ordna.
➢ Förslag 25. Harrens dag – Harrgruppen. Anordna en dag (halvdag) i
anslutning till harrleken. En plats som är lätt att ta sig till och kanske i
samband med utsläpp av yngel inom pågående projekt. Kan passa på
att informera bredare om harren och de olika projekt som är kopplat
till arten. Samförvaltningen kom fram till följande: Är positiva och
förslaget hanteras vidare inom informationsgruppen. Avsändare och
utförare får diskuteras vidare i informationsgruppen. Kortsiktig
finansiering löser sig via harrprojektet och andra medel.
➢ Förslag 26. Kameraövervakning harrlek – Harrgruppen. Rör
inventering genom film/foto av harrens leklokaler för att studera
predation. Kan drivas och finansieras inom ramen för ett kommande
forskningsprojekt där Mattias är inblandad. Samförvaltningen kom
fram till följande: Är positiva och stöttar i den mån det är möjligt.
➢ Förslag 27. Temploggar – Harrgruppen- Sätta ut temploggar i
relevanta vattendrag (där man satt ut yngel) för att se
klimatförändringars effekter på harr. Samförvaltningen kom fram till
följande: Är positiva och Fiskevårdsfonden är en potentiell finansiär,
ansöka om medel där. Länsstyrelsen kan hantera inkommande
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tempdata inom ramen för temploggsprojektet. Sportfiskarna söker
medel.
Beslut: Samförvaltningen beslutar att gå vidare med samtliga förslag. Hur
beskrivs under respektive förslag.

17. Informationspunkt: Genomgång inkomna förslag
Vi gick igenom den framtagna listan för inkomna förslag till Samförvaltningen,
vilken status de olika förslagen har och vart bollen ligger.

18. Nästa möte
2 februari i Västra Götalands län. Mattias har förslag på vart vi kan vara och
skickar förslag till Malin.
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19. Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Karl-Magnus Johansson
Vid protokollet

Annica Magnusson
Mötesordförande

Ingemar Bergbom
Justeringsperson
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BILAGA 1

Närvarande:
Annica Magnusson, Jönköpings kommun
Zeth Rylander, Insjöfiskarna
Karl-Magnus Johansson, Vätternvårdsförbundet
Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland, via Skype
Malin Setzer, Vätternvårdsförbundet
Göran Sundblad, SLU, del av mötet (em) via Skype
Mattias Larsson, Sportfiskarna
Åse Wännerstam, Wettersaga
Sofia Brockmark, Havs- och Vattenmyndigheten
Ingemar Bergbom, Habo kommun
Ove Johansson, Fisketurismen
Anders Rockler, Fiskevattenägarna
Ingvar Thorsholen, Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund
Anton Halldén, Länsstyrelsen i Jönköpings län, del av mötet (fm)
Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet, del av mötet (fm) via Skype
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