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Protokoll VU-möte 2021-02-25
via skype
A. ADMINISTRATIVT
1. Mötets öppnande

Ordförande Anders Hedeborg öppnade mötet.

Beslut: Mötet förklarades öppnat.
2. Förslag till dagordning

Beslut: Dagordningen antogs.
3. Val av justeringsperson

Förslag gavs på Maria Owemyr.

Beslut: Mötet valde Maria Owemyr till justeringsperson.
4. Protokoll
•
•
•
•

Samförvaltning: Verksamhetsutskott: 20200917 (klart)
Verksamhetsutskott: 20201208 (klart)
Styrelse: 20201015 (väntar på justering)

Beslut: VU skickar till styrelsen för beslut.
5. Ekonomi

Preliminärt bokslut 2020: Intäkter: 2 216 192 kr, Utgifter 1 838 576 kr
vilket ger ett resultat på 377 116 kr. Tillgångar 1 579 547 kr. Skulder och
eget kapital Leverantörsskulder 528 178 kr, Fritt eget kapital inkl resultat
och uppbokat): 673 753 + 377 753 = 1 051 369 kr. 130 127 kr överfört
från 2019 till 2020. Uppbokat via avtal plus planerat är 512 638 kr. Förslag
att flytta 210 000 kr till 2021 och 198 604 kr till 2022.
Återblick 1996-2020 rörande förbundets årsresultat, upp och ner men de
sista åren har det legat på plus. Beror dels på att vi fått en del extra medel
under 2019 och 2020 och delvis på pandemin, att vi inte kunnat göra vissa
saker. Förbundet kan garantera medel för olika undersökningar men kan
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via kansliet också söka medel till samma saker vilket medför ett överskott
eller att man kan utöka undersökningar.
Löpande budget och prognos 2021: Intäkter ca 1,9 miljoner. Med medel
från HaV blir det 2, 6 miljoner. Uppbokat 512 638 kr är öppna fakturor
från 2020 och öronmärkta pengar till kommunikation, MÖV-program,
vattenvårdsplan m.m. 210 000 kr fritt från 2020 som fördelas till
miljögifter (fisk & vatten), vattenvårdsplan samt övriga insatser. Vi har
sökt extra medel från HaV och får vi dessa så får vi ytterligare medel över
och får för över eventuellt överskott till 2022.
Friederike går också igenom budgetförslag för 2022.

Beslut: Budgetläge och prognos som redovisades godkänns och skickas till styrelsen för
beslut.
6. Inför Styrelsemötet

Styrelsemötet den 24 mars 2021 via Skype. Friederike undrar om Skype
funkar bra eller om det finns andra alternativ som är bättre. Skype
fungerar. Följande bör tas upp på mötet:
- Vätterndagen
- Inför stämman
- Miljöövervakningsprogram
- Fortsättning Leader Vättern
Även ett pass om vattenförvaltning i anslutning till mötet. Hanterar främst
åtgärder till kommuner och länsstyrelser. VU anser att det finns ett
intresse av att följa samråd om åtgärder i Sverige från vattenråd. Det ligger
också lite i vår roll som vattenråd. Det blir en egen inbjudan.

Beslut: VU ger kansliet i uppdrag att ta fram ovan nämnda underlag att presentera
till styrelsen för beslut samt att anordna ett pass om vattenförvaltning i en separat
inbjudan.
7. Inför stämman

•
•
•
•
•

11 maj kl 9.00-12.00
Plats: Borghamn eller digitalt. Som det ser ut nu blir det enbart
digitalt. Vad kan man göra för att göra det mindre tråkigt. Förslag
kom in att det finns studio uppe på Elmia för just detta.
Programförslag är inte klart ännu men det planeras att ha
gemensamma delar med Leader Vättern
Utlysning: Förvarning skickat 10 feb, Kallelse och handlingar senast
10 april (kort, epost, hemsida)
Verksamhetsberättelse 2020 och arbetsprogram 2022 beslutas på
styrelsemötet. Friederike går igenom förslag på löpande arbetspunkter
och årsspecifika arbetspunkter i arbetsprogrammet. Dessa beslutas på
styrelsemötet. Ska hjälpa till att besvara frågorna; Vart befinner vi oss
– vad betyder det vi gör? Varför gör vi det här och vi befinner oss i
detta skede. Framgår delvis i årsredovisning. Förslag på att kanske
gruppera dessa punkter för att lättare får överblick.
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•

•

Budget 2022 – Friederike går igenom, det är svårt att planera för
budget 2022. Finns några ”wild cards”. HaV-uppdrag, resultat 2021,
upphandling Vätternprogrammet, utökning miljögiftsprogrammet,
behov för revidering Förvaltningsplan, Finansiering Fiskmoment.
Har lagt in lite för detta. Vi behöver även tänka post-Corona, att vara
beredda på det. Ser ut att finnas reserver för detta.
Valberedningen är aktiverat. I år är det sk A-laget i styrelsen som ska
väljas. Eftersom Per Hallerstig går i pension behöver dessutom en ny
förbundssekreterare utses.

Beslut: VU ger kansliet i uppdrag att vidare undersöka vad man kan göra gällande
stämman och styrelsen får besluta.
8. Samförvaltning Fisk

Malin informerar att det inte varit något nytt möte sedan sist, nästa möte
är den 4 mars. Projekt samförvaltning Fiske del 1 är nu slutrapporterat till
Jordbruksverket och sammanställning skickades ut i samband med
handlingarna. Det har varit ett beredningsgruppsmöte (Stora sjöarna) den
12 februari. Resursöversikten för 2020 har precis publiceras, den är ett
viktigt underlag för förvaltningen av Vätterns fisk och fiske.

VU noterar informationen.
9. Framtid för Leader Vättern

Totalt 10,5 miljoner, 24 projekt. Vätternvårdsförbundet är delaktiga i 3
projekt, Samförvaltning, lake och Vätternliv. Leader kommer inte att
stöttas genom Havs- och fiskeriprogrammet i nästa programperiod. Detta
innebär att varken Leader Vättern eller något särskilt stöd för vätterprojekt
med fokus på fisk och fiske kommer att finnas. För att även fortsatt kunna
arbeta med hållbar utveckling av fiske, hamnar, besöksnäring m.m. med
koppling till Vättern behöver vi hitta en bra samverkansform med
Leaderområdena runt sjön som inkluderar finansiering och en gemensam
strategi för utveckling av Vättern.
Leader jobbar med att ta fram förslag på hur detta kan lösas, vi vill att
leaderområden ska kunna besluta stöd till de områden som omfattar
Vättern och att man har en gemensam strategi för Vättern. Förslag till
strategiskrivning och också en lösning på hur man kan samverka. Ett stort
längre projekt, ett alternativ involverar Vätternvårdsförbundet.
Fördelar med gemensamt samarbete runt Vättern, se presentation. 5 st
leaderområden idag runt Vättern. 202 miljoner tillsammans och mest
medel från landsbygdsfonden.
Mötet med besöksnäringssamverkan 3/3. 2 alternativ och alternativ 2 är
det som bör lyftas fram. Alternativ 1 är inte förankrad och därmed inte
heller ett förslag som bör diskuteras på kommande möte.

VU noterar informationen.
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B. MILJÖÖVERVAKNING & PROJEKT
10. Revidering Miljöövervakningsprogram 2021-2026

Kansliet håller på att revidera och uppdatera
miljöövervakningsprogrammet för Vättern. Nya moment som föreslås
ingå är miljögifter i fisk, miljögifter i ytvatten, flertal fiskemoment samt
främmande arter. I programmet ska flera pågående moment förtydligas
och moment under andras ansvar lyfts in för att synas. Friederike
informerar om läget. Flera beskrivningar på gång och ambitionen är att
vara klart till styrelsemöte. Alla delar utan miljögiftsprogrammet som
färdigställs senare. Programmet ska presenteras i en storymap.
En översyn av stora sjöars miljögiftsprogram görs (av NRM) i samma veva
och ska ingå i miljöövervakningsprogrammet. Blir färdig senare och
kommer inte vara färdigt till styrelsemötet. Får inkluderas senare.

VU noterar informationen.
11. Revidering Vattenvårdsplan

Det är dags för uppföljning av vattenvårdsplanen. Friederike går
igenom preliminär tidsplan och behov av data/information mm.
Tidsplan är att arbeta med planen mars-nov 2021 och fastställa planen
på stämman 2022. Vi är beroende av leveranser från er medlemmar.
Friederike kommer skicka ut en riktad förfrågan till de berörda.
VU noterar informationen.
12. MÖV-projekt 2019/2020

•

•
•
•
•
•

•

Satsningar: (inget nytt)
Läkemedelsrester i vatten: Rapport publicerades den 1 februari.
Blev uppmärksammad i media. Friederike kommer presentera en
sammanfattning av resultat på styrelsemötet. Det har varit ett
gemensamt projekt med Vänern och Mälaren. VVF: ca 50Kk,
HaV/Lst 120Kk.
”Screening 2021” - Miljögifter i vatten: Uppföljning av resultat
från rapporten och nya ämnen som tillkommit sedan 2017. Ansökt
om medel (170 000 kr) genom Länsstyrelsen.
Läkemedelsrester i fisk: 2020, 150Kkr från HaV totalt (inkl till
Vänern & Mälaren). Utförare IVL, två lokaler i Vättern, röding och
abborre för jämförbarhetens skull. VVF: ca 35Kkr.
Miljögifter fisk: analys av MG i röding, abborre, lake och kräfta.
Pågår, vissa resultat är klara. Lst/HaV: 200k; VVF: tid
Mikroplast i sediment. Provtagning är klar, analys pågår, rapport
början på 2021. NV: totalt 120k (inkl till Vänern & Mälaren);
restmedel från mikroplast-i-ytvatten.
Hamnsediment: tidigare provtagningar visade förhöjda halter av
TBT i hamnsediment. Uppföljning 2020. Även provtagning av vissa
prio-ämnen i samband med det. Provtagning pågår. HaV/Lst: 90Kkr.
PFAS i matfisk: EFSA (EUs myndighet för livsmedelssäkerhet) har
nyligen fastställd ett nytt riktvärde för tolerabelt veckointag av PFAS4, en stor minskning jämförd med tidigare riskvärderingar. Fisk är
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överlag en stor källa för humanexponering. Tidigare analys av PFAS i
fisk inom miljöövervakning och forskning, men nu analyseras matfisk
(röding, öring, lax, sik, kräfta). Klar våren 2021. Kostnad: 50Kkr.
VU noterar informationen.
13. Provfiske (program & projekt)

•
•

•

Provfiske rödinglek 2017-20: Lst F ansvarig, Budget 280 Kkr
(Förbundets del -17=50 Kkr på konto 4024). Nu avslutat, rapport
2021.
Lake: Kunskapsökning om lake: Finansierat av Leader Vättern
2017-2019 (start 2018-01-01) med 428 000 kr. Utveckla fiske och
kunskap om yrkesmässigt fiske efter lake. Hanteras inom
samförvaltningen och kansliet (Malin). Nu förlängt med ett år.
Länsstyrelsen och SLU har provfiskat i år, resultat är inte klara.

VU noterar informationen.

C. INFO/KOMMUNIKATION/UTBILDNING
14. Kommunikation/Hemsidan

Friederike informerar om det senaste rörande kommunikation och
hemsidan. Styrelsen beslöt att satsa extra på kommunikation och hemsidan
under 2020-2021.
• Vattern.org: Kansliet har beställt en ”extrawebb” via Länsstyrelsen,
dvs extern webbsida men med support genom Länsstyrelsen. Arbetet
pågår med att bygga sidan, och sen flytta in/över material. Sidan
kommer vara tillgänglighetsanpassat.
• Nyhetsbrev ska startas upp men har fått tekniska problem rörande
anmälningar. Kansliet håller på att försöka lösa detta.
• Kommunikatörshjälp erhålls nu via Länsstyrelsen i Jönköping som
hjälper med att förbättra vår kommunikation t.ex. via social media,
nyhetsbrev, texter till hemsidan, dessutom översyn av
utställningsmaterial mm.
VU noterar informationen.
15. Calluna-projektet

Calluna har fått Leader-bidrag för att ta fram en informationssida/portal
om Vättern, målgrupp är allmänheten plus skolor. Förbundet kommer ta
över ansvar för och ägande av sidan efter projekttiden (2022). Friederike
informerar om utvecklingen, det är nu det stora arbetet sker. När det
kommer till marknadsföring, ni kommer bli viktiga ambassadörer, bra om
ni delar det här i era kanaler. I år är det Friluftslivets år som delvis vänder
sig till ungdomar, bra koppling att ta vinning av. Friederike visar ett tidigt
utkast hur sidan kan se ut med illustrationer som delvis är animerade och i
lager som går att tända och släcka. Den ska lanseras i samband med
årsstämman 11 maj.
VU noterar informationen.
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16. Vätterndagen 2021

Hur kan vi ha en Corona-säker Vätterndag? Vad ska vi ge för förslag till
styrelsen? Följande alternativ:
• Skjuta på det till 2022
• Digital dag. VU anser att det inte bör vara en digital dag utan går det
inte att genomföra ute så skjuter vi på det.
• Utedag. VU anser att detta alternativ är att föredra.

Beslut: VU anser att ett digitalt alternativ inte är aktuellt utan bättre att planera
för en utedag. Styrelsen presenteras de olika alternativen och får ta ett beslut.
17. Publiceringar

Fakta:

o 1:2020 Redovisning av lekfiskräkning i Vätterns tillflöden
Rapporter
o 138: Glacialrelikter 2019
o 139: Årsskrift 2019
o 140: Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten
Övrigt
o Åtgärdsutredning Munksjön – Tyrens/Jönköpings kommun
o IVL-Rapport: Dioxiner i fet fisk från Östersjön, Vänern och
Vättern
o IVL-Rapport: Kontrollprogram för fibersediment - bedömning av
miljöpåverkan genom fiskundersökningar

VU noterar informationen.

D. VATTENRÅD
18. Samråd Förvaltningsplan, åtgärdsprogram och MKN 2021-27

Vattenmyndigheterna håller just nu samråd och Vätternvårdsförbundet
avser lämna in synpunkter.
• Förvaltningsplan: samlad bedömning av distriktet plus
övervakningsprogram
• Åtgärdsprogram: åtgärder till myndigheter, regioner och kommuner
• MKN: Förslag: Krav är god ekologisk och kemisk status. Undantag
för kemisk status: PBDE och kvicksilver: inget krav på god status;
Dioxiner, PFOS och TBT förlängd till 2027.
VU noterar informationen.
19. Vattenråd

•

Vattenmyndigheten: Bidrag för 2020 redovisas i april, 2021 bidrag
förväntas ligga på 62.000 kr. Vi brukar skicka vidare ungefär hälften
som samverkansbidrag till föreningar i avrinningsområdet.
o Visingsörådet 5 Kkr
o Vätterns Fritidsfiske FVV 5Kkr
o Yrkesfiskare 5Kkr
o Inga ansökningar än för 2021.
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•
•

Vattenrådsbidrag från Länsstyrelsen:
100 Kkr från Lst Jönköping för bl.a. information och PFAS i matfisk.
Extra-bidrag från VM för projekt relaterad till övergödning 2019-20:
o 102.500 till Alsen: extra provtagningar (med Lst Örebro)
ca 50.000 över, används till Lillån-projekt
- förlängt till dec 2021
o 50.000 + 50.000 som Vikens vattenråd (”vattenråd”) har sökt
– förlängt till dec 2021

VU noterar informationen.
20. Yttrande/Remisser

•

Ut
o

Samråd Skeppsbron/Munksjön

•

In
o
• Pågående ärenden m
o Karlsborg flygplats (tillstånd och markavvattning) – hos regeringen
o Miljöprövning Hammarens flygskjutmål – hos regeringen
o N Kärr
o Vattenledning Örebro
VU noterar informationen.
21. Kalender
• Nästa samförvaltningsmöte: 4 mars (skype)
• Nästa VU-möte: 31 mars (skype)
• Nästa styrelsemöte: 24 mars 2021 (skype)
• 14-16/9-21 Miljöövervakningsdagar
• 13-15/10-21 Vattendagar
• X/12-21: Utförarmöte (Stora Sjöar arrangerar)
• X/12-21: Havs- och vattenseminarium

VU noterar informationen.
22. Övrigt

Inga övriga frågor
23. Mötet avslutas

Malin Setzer
Vid protokollet

Anders Hedeborg
Mötesordförande

Maria Owemyr
Justeringsperson
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Deltagare:
Friederike Ermold (VVF), Jan-Anders Johansson (VVF), Måns Lindell
(VVF), Anders Hedborg (VVF/Vadstena kommun), Malin Setzer (VVF),
Annica Magnusson (Jönköpings kommun), Pelle Holmström
(Miljösamverkan Östra Skaraborg), Jörgen Rydberg (Nammo Karlsborg),
Lars Gezelius (Lst Östergötland) och Maria Owemyr (Lst Västra Götaland)
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