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

Protokoll vid
Vätternvårdsförbundets
Samförvaltning Fiske 2022-02-02,
kl 9.30 –15.00 via Zoom.
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
Anders Lundgren föreslogs som justeringsperson
Anders Lundgren valdes till justeringsperson
5. Föregående protokoll
2021-10-28, justerat och utlagt på hemsidan.
Beslut: Samförvaltningen godkänner protokollet
6. Informationspunkt: Brukarorganisationerna rapporterar
➢ Sportfiskarna: Projekt för att få in fler kvinnor i sportfisket. En del
restaureringsprojekt som pågår. En del relaterat till harr men det tas
under senare punkt, nytt från harrgruppen.
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➢ Yrkesfisket: Kräftfisket varit bra. Kommer jobba för ökad diversifiering inom
fenfiskfisket. Ser fram emot arbetet med förvaltningsplanen fisk och fiske
Vättern.
➢ Fiskevattenägarna: Inte så mycket nytt, en ny skrift om enskilda vatten.
➢ Fritidsfisket: Inget nytt, behöver tillsätta ny kassör.
➢ Fisketurism: Makalöst bra laxfiske, dock blåsigt.
➢ Turism: En ny sida är lanserad; Runtvattern.se
I väntan på att Anton ska ansluta till mötet berättar Jonas lite kort om nytt från
Samförvaltning Vänern och Jordbruksverket om varför de är med på mötet och
nytt från deras håll.
Vänern: Jonas har precis kommit tillbaka från föräldraledighet och har inte
hunnit följa upp vad som hänt det senaste. Det har startats upp en del
arbetsgrupper (tex regelgrupp) och arbetet formas i dessa.
Jordbruksverket:
o De har av yrkesfisket blivit ombedda att följa arbetet inom
samförvaltningsgrupperna i de stora sjöarna.
o En yrkesfiskekonferens som skjutits på blir äntligen av i juni. Info skickas
ut i februari.
o En studie om insjöfisket har beställts – kopplat till ett ökat
kunskapsbehov.
o Påminner om de strategi och handlingsplaner som finns kopplat till
fiske.
o Kommer bjuda in till fokusgruppsmöte i februari
7. Informationspunkt: Nytt från Länsstyrelserna
➢ Akustisk märkning av röding pågår, alla loggrar ligger nu ute (70 st).
Återstår att märka alla rödingar- ett 30-tal återstår. Loggrarna avläses
första gången i maj-juni. Planerar för märkning av andra arter, ex harr,
öring, lax.
➢ Fisketillsyn, inrapporterat till HaV, förhållandevis lugnt 2021. Lågt antal
beslag och polisanmälningar indikerar en bra regelefterlevnad.
➢ BKD (Bakterial Kidney Disease), information finns ute på hemsida och
hamnarna. Ingen BKD på de fåtal rödingar som samlats in. Behöver fler
som underlag. SVA ska dra igång ett projekt kring BKD i vild fisk med
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koppling till hälsokontrollprogrammet på fisk. Yrkesfisket kommer bli
tillfrågade om att leverera fisk från Vättern.
Länsstyrelserna runt Vättern har gått ut med information om höga halter
av PFOS i röding och vad man bör tänka på som konsument. Har varit en
del i media kring det.
Restaureringsarbetet pågår, många åtgärder gjorda och på gång.
Krokningsstudien kring Catch & Release på röding pågår även under 2022.
Kommer bli underlag för ev regelförslag.
NAP pågår. Är i nulägesbeskrivningsfasen nu.
Omtag på lekfiskräkningen för öring kommer ske nu under 2022,
inkluderar utvärdering av data.
Förvaltningsplan skarv ska påbörjas 2022.
Förvaltningsplan fisk och fiske stort jobb under 2022.
Licenser/dispenser, fortsatt stort antal ansökningar, avslag. Dispens för
stor kräftbur istället för lakstrut.
Många rapporter på gång.
Samordningsmöte för fiskefunktionerna Lst 1/3.
Första möte i arbetsgruppen informationsgruppen inom kort.

8. Informationspunkt: Nytt från SLU
➢ Ekointegreringen pågår analysarbete
➢ Göran presenterar det tidigare utskickade Röding-PM mer ingående.
Omfattar bland annat modellering av olika mått för fönsteruttag. Ett
bra underlag för kommande förvaltningsförslag.
➢ Patrik presenterar delar av kommande kräftrapporten angående
påverkan på Vätterns ekosystem. Den är klar men inte publicerad
ännu.
9. Informationspunkt: Nytt från HaV
➢ Arbetar med att specificera beställningen till SLU Aqua
➢ Beredningsgruppsmöten på gång i mars.
➢ Nybildad grupp för fiske i insjövatten – ett nytt möte planerat.
➢ Program för ål som påverkar planering och arbetet med liggande
förslag kopplat till harr skjuts på.
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10. Informationspunkt: Nytt från kommunerna
➢ Karlsborg:
o PFAS-arbetet pågår i olika projekt för olika verksamhetsdelar inom
de förorenade områdena. Arbete påbörjat med delar av dränering av
Karlsborgs flygplats. Återstår arbete med Försvarets rening av
flygplatserna.
➢ Habo kommun:
o Planerar restaureringsarbetet för 2022.
o VA-planering.
➢ Jönköpings kommun:
o LOVA/LONA-ansökningar
11. Diskussionspunkt: Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2023➢ Förslag på förändringar, tidsplan och budget för revidering och uppdatering
av Förvaltningsplan fisk och fiske presenteras.

o Samförvaltningen ska få en mer styrande roll i arbetet. Tydligare koppling
mellan mål och åtgärder. Antal mål och indikatorer ska bli färre utan att
förlora relevans. Eventuella förändringar genom att ta lärdom av Mälarens
kommande förvaltningsplan. Externa möten med intressenter 2 platser
istället för 3 platser.
o Totalt ca 700 000 kr + SLU:s arbete
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o Tidsplan: jan 2022 - okt 2023.
➢ Gruppövning. Svara på frågorna: Hur tycker ni att nuvarande
förvaltningsplan har fungerat? (Vad tyckte ni om processen då planen togs
fram? Vad tycker ni om hur planen har följts och hur vi arbetat med planen?
Är det något i själva planen som behöver förbättras?) Hur ser ni på
förslaget till upplägg som just presenterats? (Är det något i planeringen
som borde göras annorlunda, tex något som fått för lite/för mycket fokus?)
o Grupp 1.
▪ Bra om samförvaltningen är mer delaktig och i ett tidigare
skede.
▪ Harrgruppen är gärna mer delaktig kopplat till mål och
åtgärdsförslag för harr, även relevant för andra arbetsgrupper.
▪ Viktigt att HaV är med tidigt, dels för att bidra med input
kopplat till resursfördelning.
▪ Försöka använda planen mer och att den ska vara en mer
återkommande punkt under samförvaltningsmötena.
o Grupp 2.
▪ Bra process förra gången.
▪ Tidsplanen ser bra ut.
▪ Svårt med uppslutningen vid möten med intressenter.
Komplettera med digitala möten till de fysiska mötena, helst
utan anmälan, ska vara enkelt att delta.
▪ Försöker använda planen så mycket som det går, används för
att planera vad som bör göras årligen.
▪ Svag koppling till turismen men turismens deltagande känns
ändå motiverat, går det att få in fler beröringspunkter. Koppling
till lokalt fångad fisk inom besöksnäringen kanske skulle kunna
tas med. Öka kopplingen mellan land och vatten.
▪ Viktigt med synkningen till övriga planer.
o Grupp 3.
▪ Indikatorerna behöver tydliggöras med bättre koppling till
referensvärden.
▪ Svårt att minska omfattningen, ev göra en mindre
populärversion.
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▪

Jordbruksverket hjälper gärna till mötena med intressenterna
via Landsbygdsnätverket.
▪ Viktigt att representanterna aktivt sprider infon om mötena.
▪ Tydliga beställningar till SLU utifrån planerna så att kopplingen
blir tydligare. Bättre koppling till resursöversikten.
o Grupp 4.
▪ Har kunnat använda planen i föregående period.
▪ Yrkesfisket ser gärna någon mer representant från sektorn.
▪ Koppling till nationella strategier viktigt.
▪ Önskar bättre överlapp mellan planerna. Två år för revidering
känns mycket, behövs dock en hel del tid för uppföljning, har
setts över tidigare men inte kunnat korta ner det.
▪ Viktigt att nå ut med förvaltningsplanen.
Nästa möte arbeta med att ta fram förslag på vision och övergripande mål.
Malin presenterade uppföljning av åtgärdsförslagen i befintlig plan.
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12. Informationspunkt: Nya rapporter
➢ Rapport 144 Flodnejonöga. Inventering av sju tillflöden till Vättern
➢ Rapport 145 Mikroplast i sediment från Vänern, Vättern och Mälaren
➢ Rapport 146 Årsskrift 2020
➢ Rapport 147 Översyn av krav på miljögiftsövervakningen för de stora
sjöarna
➢ Rapport 148 Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2020
På gång inom Vätternvårdsförbundet
➢ Kräftrapporten
➢ Rödinglekprovfiske
➢ Lakeprojektet
13. Informationspunkt: Nytt från arbetsgrupperna
➢ Kräftgruppen: Inget nytt, finns behov av en omstart av gruppen i
samband med revideringen av förvaltningsplanen. Behöver gå igenom
representation och förtydliga direktivet.
Förslag till beslut: Malin ansvarar för omstart av gruppen med följande
deltagare, Rolf Gustavsson, Ingvar Thorsholen, någon från kommunen ev
Måns Samuelsson, Anders Rockler, Henrik kollar med Mattias för
sportfiskarna, Tomas Schön, Fredrik Larsson, Malin Setzer eller KarlMagnus, Patrik Bohman eller någon annan SLU-representant, ev SJV.
➢ Övervakning/undersökning: Inget nytt möte
➢ Tillsynsgruppen: Inget nytt möte
➢ Laxgruppen: Enda gruppering som finns just nu är mer lax i Vättern, där
verkar det som att det fungerar med bättre engagemang än på länge.
Laxutsättningar planerade vår(K-lax)/höst(G-lax). Sportfiskarna tittar på
möjligheten att formera MLV som laxgrupp. YF har som önskemål att få
delta i laxgruppen hur den nu blir formerad. Även fiskevattenägarna och
besöksnäringen önskar delta i den gruppen. Sportfiskarna får i uppdrag
att se över laxgruppen och dess representation. Se över arbetsdirektivet
för arbetsgruppen så att representationen stämmer överens med
beskrivningen av arbetsgruppen.
➢ Informationsgruppen: Ej uppstartad ännu men möte inplanerat under
denna vecka (v5).
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➢ Regelgruppen: Inget nytt, Fredrik Larsson ny sammankallande från Lst.
➢ Harrgruppen: Inget nytt möte sedan sist.
o Kameraövervakning ett nytt projekt som diskuterades på senaste
samförvaltningsmöte planeras. Väntar på besked om finansiering.
o Söker medel från Vätterns Fiskevårdsfond för temploggar som också
diskuterades på förra samförvaltningsmöte.
o Romtäckt även i år med samma upplägg som 2021. Resulterade i
13 000 yngel i 7 vattendrag.
o Eventuellt märka harr med sändare såsom för röding i
telemetriprojektet fast utöka med loggrar i vattendragen.
➢ Miljögifter: Inget nytt
14. Diskussionspunkt/Beslutspunkt: Inkomna förslag
Förslag 28. Försöksfiske siklöja (Vätterns Fiskareförbund)
Försöksfiske som riktar sig mot fiske efter siklöja för produktion av rom.
Syftet är att utröna möjlighet till fiske efter siklöja under den period som
tillvaratagande av rom är möjlig. SLU uttalar sig om att beståndet tål ett
uttag, dock inte i vilken omfattning. Länsstyrelsen meddelar att de behöver
veta mer innan ett ställningstagande. Dels om det finns möjligheter till ett
långsiktigt hållbart siklöjefiske och hur siklöjebeståndet skulle påverkas av
ett fiske. Beståndet har historiskt fluktuerat väldigt och det har en viktig roll
som bytesfisk i Vätterns ekosystem.
Vid röstning är Sportfiskarna och deltagande kommuner positiva till försök men
långsiktigt får man se vart man landar i, Fiskevattenägarna positiva, Vätterns
Fritidsfiske och fiskevårdsförbund är positiva men restriktiva till att fiska på
lekande siklöja i längden, fisketurism/fiskeguider är osäkra, vore bra att veta vad
det bidrar med ekonomiskt. Länsstyrelsen avvaktar just nu. Behöver veta mer
innan ställningstagande. Vätternvårdsförbundet positiva till försök men viktigt
att utvärdera möjligheter till långsiktigt hållbart fiske. Turism inget avvikande
från övriga och SLU är neutrala.

Samförvaltningen kom fram till följande: Samförvaltningen är positiva till
ett försök men att man undersöker mer utförligt om hur stort uttag
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beståndet tål och möjligheter till ett långsiktigt siklöjefiske. Förslaget går
vidare i processen såsom att omfattning och utförande av försöket sker i
fortsatt dialog mellan Länsstyrelsen och yrkesfisket.
15. Informationspunkt: Genomgång inkomna förslag
På grund av tidsbrist hann vi inte gå igenom den framtagna listan för inkomna
förslag till Samförvaltningen, vilken status de olika förslagen har och vart bollen
ligger. Förslag kom att Malin får i uppdrag att skicka ut en begäran om status
för de olika förslagen till berörda.
16. Övriga frågor
Fråga om det hänt något rörande förslaget från yrkesfisket på förra
samförvaltningsmöte, Kompletterande sikfiske. Inget nytt från Lst. Frågan
behöver lyftas genom möten mellan Lst, YF, SLU och VVF för att komma vidare.
Fråga om hur Vätterns skarvplan kommer synkas med Östergötlands framtagna
skarvplan. Svaret är att planerna inte överlappa varandra, dvs Vättern ingår
medvetet inte i Östergötlands läns skarvplan utan omfattas av regional
förvaltningsplan för skarv i Vättern. Men de kommer fortfarande synkas med
varandra.
17. Nästa möte
Torsdag 19 maj i Västra Götalands län. Vi går på tidigare förslag från Mattias på
vart vi kan vara.
18. Mötets avslutande
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Karl-Magnus Johansson
Vid protokollet

Annica Magnusson

Anders Lundgren
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Mötesordförande

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
Göran Sundblad, SLU
Henrik Olsson, 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
Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet
Fredrik Nilsson, Jordbruksverket
Elin Gunve, Jordbruksverket
Johan Penner, Jordbruksverket
Tomas Schön, Länsstyrelsen i Örebros län
Jonas Andersson, Samförvaltning Vänern
Patrik Bohman, SLU
Adam Johansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anders Lundgren, Karlsborgs kommun
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