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Protokoll VU-möte 2021-06-09
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 Göran Sundblad.

Beslut: Mötet valde Göran Sundblad till justeringsperson.
4. Protokoll
•
•
•
•

Samförvaltning: 20210527-på gång
Verksamhetsutskott: 20210225 (väntar på justering)
Verksamhetsutskott: 20210331 (väntar på justering)
Styrelse: 20210324 (väntar på justering)

VU noterar informationen.
5. Ekonomi

Friederike går igenom löpande budget 2021. Alla medlemsavgifter är
inkomna. Det är mycket nollor i tabellerna men det beror på att fakturor
kommer in först under hösten och första kvartalsrekvisitionen från
Länsstyrelsen inte färdigställd ännu. Nya utvecklingsprojekt (stabila
isotoper, mer om det senare) och miljögifter biota. En hel del medel till
informationsposter. Förutom mindre medel till konferenser och
sammanträden ser det i övrigt i stort ut som vanliga år.

Beslut: Budgetläge som redovisades godkänns.
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6. De-briefing efter stämman

Förbundsstämma den 11 maj 2021 via Skype där verksamhetsberättelse,
bokslut, budget 2022 och arbetsprogram 2022 fastställdes.
• Ny ordförande – Ann Holmlid (Lst E), ett digitalt möte inbokat 16/6
• Ny förbundssekreterare – Gustav Enander (Lst F), har haft
introduktion redan.
• Flera nya styrelseledamöter. Ska även erbjuda ett infopass om VVF till
nya ledamöter efter förbundsstämman. Friederike skickar ut en
inbjudan till berörda.

VU noterar informationen.
7. Samförvaltning Fiske

Senaste mötet var den 27 maj. Annica ger en kort sammanfattning av
mötet.
• Nytt från organisationerna presenterades
• 2 nya förslag från Länsstyrelsen enligt vår nya mall togs upp på
mötet. Varav ett förslag (hullinglösa krokar för fritidsfisket) där
slutsatsen blev att förslaget kräver mer underlag och utredning.
Återkomma med ett skarpt förslag när det är gjort. Det andra
(minskat antal röding per person och dag) står de flesta bakom i
dagsläget. Tanken är att ta ett samlat grepp kring regelförslag för
fisket i Vättern.
• Vätterndagen gicks igenom och förslag på olika saker att ta upp
vid eventuella ”fiskestationer”.
• Protokoll från mötet kommer som vanligt läggas ut på hemsidan.
• Nästa möte i oktober.

VU noterar informationen.

B. MILJÖÖVERVAKNING & PROJEKT
8. Revidering Miljöövervakningsprogram 2021-2026

Kansliet håller på att revidera och uppdatera
miljöövervakningsprogrammet för Vättern där pågående moment
förtydligas och moment under andras ansvar lyfts in för att synas.
Friederike uppdaterar oss om hur arbetet går och planen framöver.
Finns ett utkast till programmet (textdelarna) och tillhörande listor är
klara. Det som kvarstår är färdigställande av momentbeskrivningarna.
Samtidigt genomförs en översyn av stora sjöars miljögiftsprogram (med
NRM som utförare) och ska ingå i miljöövervakningsprogrammet.
Mätningar i biota behöver förtätas, idag vart 6:e år, bör vara vart 3:e år.
Leder till att de stora sjöarna ser över sina miljögiftsprogram. Några frågor
som kvarstår men som kommer beskrivas i remissunderlaget.
Remiss ska skickas ut i augusti till berörda och de som har kompetensen.
Sen kan det skickas ut till medlemmarna för kännedom och att de kan
svara om de vill.

VU noterar informationen.
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9. 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 innan sommaren.
Tidsplanen diskuterades, det är rimligt att hantera den som tänkt med
remissförfarande jan-feb. Vore bra om styrelsen kan behandla planen men
för tidigt i mars. Därmed är ett extrainsatt styrelsemöte lite närmare inpå
stämman ett bra alternativ.
VU noterar informationen.
10. MÖV-projekt 2020/2021

Satsningar: (inget nytt)
• ”Screening 2021” - Miljögifter i biota & vatten: Uppföljning av
resultat från rapporten och nya ämnen som tillkommit sedan 2017.
Extramedel via HaV. Pågår hela 2021 och blir delvis ett Stora-Sjöarprojekt. Röding samlas in under året från 3 olika lokaler.
• PFAS i matfisk: EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet) har
nyligen fastställd ett nytt riktvärde för tolerabelt veckointag av PFAS4,4 ng/kg som är en stor minskning jämförd med tidigare
riskvärderingar. Fisk är överlag en stor källa för humanexponering.
Tidigare analys av PFAS i fisk inom miljöövervakning och forskning,
men nu analyseras matfisk. Det finns idag inga gränsvärden för
saluförd fisk men SLV har tagit fram tillfälliga rekommendationer för
PFOS i egenfångad fisk, 9,1 ng/kg. Nyare provtagningar på fisk från
Vättern behövs. Röding, sik och kräfta på analys i juni. Öring och lax
senare. Hantering av resultat görs av Länsstyrelsen. Kostnad: 50Kkr.
• IAS Vättern: Flera ”värstingsarter” enligt Artdatabankens
riskklassning har upphittats i eller nära Vättern. Kartläggning av
tusensnäcka-förekomster och eventuellt smal vattenpest, eDNA.
Sommar 2021. Finansieras med insatsmedel.
• Utvecklingsprojekt stabila isotoper: Test av ny metod för att
beräkna en ”baslinje” för stabila isotoper. Användbart i olika studier.
SLU Aqua som utförare. Friederike informerar kort om projektet.
HaV: 200k.
• Läkemedelsrester i fisk: 2020, 150Kkr från HaV totalt (inkl till
Vänern & Mälaren). Utförare IVL, två lokaler i Vättern, röding och
abborre för jämförbarhetens skull. Rapport publiceras 14 juni 2021.
VVF: ca 22Kkr.
• Hamnsediment: tidigare provtagningar visade förhöjda halter av
TBT i hamnsediment. Uppföljning 2020. Resultat är klara, en station
tillkommer under 2021. HaV/Lst: 90Kkr.
• Miljögifter fisk: analys av MG i röding, abborre, lake och kräfta. Ska
rapporteras. Lst/HaV: 200k; VVF: tid
• Mikroplast i sediment. Provtagning är klar, analys pågår, rapport
2021. NV: totalt 120k (inkl till Vänern & Mälaren); restmedel från
mikroplast-i-ytvatten.
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• Skarvplan.
VU noterar informationen.
11. Provfiske (program & projekt)

•

•
•

•

Flera fiskundersökningar på gång i Vättern (SLU/Lst), Malin och
Göran beskriver väldigt kort några av dessa
i. Förberedelser Samordning NAP Vätterns tillflöden
ii. Regional förvaltningsplan för skarv
iii. C&R röding – krokningsstudie
iv. Fritidsfiskestatistik 2021
v. Åtgärdsarbete harr
vi. Littoralzonen, not mjukbottnar + metodgenomgång på
steniga bottnar
vii. Smoltstudie Lillån Bankeryd
viii. Telemetristudie röding Vättern
ix. Utveckling lekräkning öring
x. Kräftstudier – rapport och metod
xi. Översyn av MÖV-fiske i de stora sjöarna
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
12. Kommunikation/Hemsidan

Styrelsen beslöt att satsa extra på kommunikation och hemsidan under
2020-21.
• Vattern.org: Ny webbsida på gång, flytt av innehåll pågår, lansering
efter sommaren. Friederike visar lite hur det kan se ut. Upplägget som
idag, men kommer se modernare ut och blir framförallt mer stabilt.
• Uppdatering av infomaterial såsom roll-up
VU noterar informationen.
13. Vätternliv

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
visar lite underlag från sidan. Kommer även finnas en kunskapsbank
kopplat till sidan med uppgifter till skolan. Lanseras torsdag vecka 23.
Calluna sköter hanteringen av lanseringen.
VU noterar informationen.
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14. Vätterndagen 2021

•
•
•

Vätterndag ute - Borghamn 3 september.
Fungerar detta med gällande regler till myndigheter osv?
Webbinarium? Ska vi förbereda för både alternativ?
Spaning: moment/föredrag mm.

Beslut: VU anser att vi planerar för en utedag den 3:e september.
15. Publiceringar

140: Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten
141: Läkemedelsrester i fisk
VU noterar informationen.
16. Yttrande/Remisser

•

Ut
o
o
o
o

Vattenmyndigheternas samråd
Trafikverkets vägplan väg 50
Karlsborg Vågbrytare
Strategi Leader Vättern

•

In
o Vattenförsörjningsplan Jönköpings län
o Aktion Rädda Vätterns skrivelse till VVF
• 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.
17. Kalender

Nästa VU-möte: 15 september (??)
Nästa styrelsemöte: 14 oktober (Motala på tur)
Nästa samförvaltningsmöte: 18 oktober (Jönköping/Huskvarna)
14-16/9-21 Miljöövervakningsdagar (digitalt)
13-15/10-21 Vattendagarna (Östersund)
X/12-21: Utförarmöte (Stora Sjöar arrangerar)
X/12-21: Havs- och vattenseminarium
VU noterar informationen.
18. Övrigt
19. Mötet avslutas
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Malin Setzer
Vid protokollet

Anders Hedeborg
Mötesordförande

Göran Sundblad
Justeringsperson

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), Gustav Enander (VVF), Maria Owemyr
(Lst Västra Götaland), Sara Peilot (Vänerns vattenvårdsförbund), Göran
Sundblad (SLU), Moa Hagström (Högskolan i Skövde) och Julia Knodt
(Zinkgruvan).
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