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Protokoll VU-möte 2022-02-22  

via Skype 
 

A. ADMINISTRATIVT 

0. Laget runt 

Laget runt genomfördes som en allmän dialog. Relevant information 

flyttas till övriga frågor vid mån av tid.  

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 Annica Magnusson. 

 

Beslut: Mötet valde Annica Magnusson till justeringsperson. 

 

4. Protokoll  

Samförvaltning: 20220202 

Verksamhetsutskott: 20211208 – väntar på justering 
 

Beslut: VU skickar till styrelsen för beslut.  

 
 

5. Ekonomi  
Preliminärt bokslut 2021:  

• Intäkter: 2 441 309 kr, Utgifter 1 761 448 kr vilket ger ett resultat 

på +679 861 kr.  

• Tillgångar: 2 299 177 kr.  

• Skulder och eget kapital: Leverantörsskulder 567 946 kr, fritt eget 

kapital (inkl resultat och uppbokat): 1 051 370 + 679 861 = 1 731 

231 kr.  

https://www.vattern.org/wp-content/uploads/2022/02/Protokoll-220202.pdf
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• 198 000 kr överfört från 2020 till 2022. Uppbokat via avtal plus 

planerat är 1 005 530 kr. Förslag att flytta 300 000 kr till 2022 och 

227 701 kr till 2023.  

 

Friederike redovisade förbundets årsresultat 1996-2021. De senaste årens 

positiva resultaten beror dels på att förbundet erhållit utökade medel, dels 

pga pandemin omöjliggjort möten, Vätterndag mm. Positiva resultat är 

också en konsekvens av att förbundet har ökat verksamheten över tid 

samt att förbundet har varit framgångsrikt i att söka extra medel. Det 

återspeglar att Vätternvårdsförbundets har stort förtroende hos finansiärer 

att utföra undersökningar i Vättern.  

  

Friederike visade en löpande budget och prognos för 2022. Intäkter 

beräknas till ca 2 miljoner som tillsammans med medel från HaV till 

Länsstyrelsen i Jönköping uppgår till ca 3,3 miljoner kronor. Uppbokat är 

1 051 370 kr öppna fakturor från 2021 samt öronmärkta pengar till 

Förvaltningsplan skarv, Vätterndag, Information, Förvaltningsplan fisk 

och fiske, Vattenvårdsplan m.m. Helt fria och obudgeterade medel från 

2021 är 300 000 kr som fördelas till projekt (PFAS matfisk, 

litoralbottenfauna, laxfiskar, utveckling), vattenvårdsplan, Oligochaeta och 

resor/konferenser. Det är inlagt en summa som buffert för upphandling 

av Vätternprogrammet. Upphandling pågår och det är osäkert om 

bufferten kommer behövas. Upphandlingen är förmodligen klar till 

styrelsemötet. Diskussion följde i VU om eventuellt behov av framtida 

utökade personella resurser på kansliet i takt med den ökade 

verksamheten.  

 

Friederike gick också igenom budgetförslag för 2023. Fritt från 2021 

föreslås 227 701 kr överföras till 2023 för användas till miljögifter i 

abborre och röding (180 000 kr), konsekvensklassificering och 

spridningsmodell (40 000 kr). Förbundet går från en omsättning på 3,3 

miljoner under 2022 ner till ca 2 miljoner under 2023. Det förklaras främst 

med extra resurser för arbete med vattenvårdsplan, förvaltningsplan för 

fisk och fiske samt regional förvaltningsplan för skarv samt övriga extra 

satsningar.  

 

Beslut: Budgetläge och prognos som redovisades godkänns och skickas till styrelsen för 

att presenteras och beslutas på stämman.   

 

 

6. Inför Styrelsemötet 

• Styrelsemötet den 23 mars 2022 genomförs fysiskt i Motala. Det finns i 

dagsläget inga restriktioner som hindrar ett fysiskt möte. Följande bör tas 

upp på mötet:  

- Vätterndagen 

- Inför stämman (se nästa punkt) 

- Vattenvårdsplan 

- Förvaltningsplan 

- Besök hos Vätternakvariet föreslås i anslutning till styrelsemötet.  

 

Beslut: VU ger kansliet i uppdrag att ta fram relevanta underlag att presentera till 

styrelsen för beslut.  
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7. Inför stämman   

• Tiden är 10 maj kl 9.00-12.00 

• Plats: fysiskt möte i Borghamn. Digitalt deltagande erbjuds via zoom. 

• Det finns ett utkast till programförslag men är inte klart. Det planeras 

att ha gemensamma delar med Leader Vättern. 

• Förvarning är skickad 8 feb så motioner kan inkomma senast 10 mars. 

Kallelse och handlingar ska skickas senast 10 april (epost, hemsida).  

• Verksamhetsberättelse 2021 och arbetsprogram 2023 beslutas på 

styrelsemötet. Friederike gick igenom arbetsprogram: förslag på 

löpande arbetspunkter och årsspecifika arbetspunkter i 

arbetsprogrammet. Tre delar: 1) Miljöövervakning/undersökningar/ 

planer, 2) samverkan och 3) information. 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 vart vi befinner oss 

i detta skede. Framgår delvis i verksamhetsberättelsen.  

• Valberedningen är aktiverat. I år är det B-sällskapet i styrelsen som ska 

väljas. Några fyllnadsval som är aktuella. 

 
Beslut: VU ger kansliet i uppdrag att vidare planera stämman.  

 

8. Samförvaltning Fisk  

• Senaste möte genomfördes digitalt den 2 februari med god 
uppslutning 

• Jordbruksverket deltog och vill fortsätta delta på framtida möten. 
Frågan kom upp på samförvaltningsmötet om det behövs ett 
formellt beslut från Vätternvårdsförbundet om deras deltagande. 
VU konstaterar att det inte behövs något formellt beslut utan är upp till 
Samförvaltningen att bestämma. 

• Utöver genomgång sedan senaste möte påbörjades arbetet med 
Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2023- 

• Inkommit förslag från yrkesfisket: Försöksfiske på siklöja för 
saluföra rommen.  

• Protokollet finns på vattern.org för utförligare info. 
 

VU noterar informationen.  
 

B. MILJÖÖVERVAKNING & PROJEKT 

9. Revidering Miljöövervakningsprogram 2022-2027 

• Nu löper provtagningar enligt det nya programmet som 
publiceras som en rapport inom kort.  

• Upphandling av Vätternprogram pågår och genomförs av 
Länsstyrelsen. 15 mars sista dagen för upphandling. Det innebär 
att anbuden inkomna och bedömda innan styrelsemötet. 

 

VU noterar informationen.  
 

10. Revidering Vattenvårdsplan  

• Uppföljning av vattenvårdsplanen innehåller data tom 2021. 

Friederike föreslår något reviderad tidsplan med remiss december 
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2022 till februari 2023 och beslut på stämman 2023. Det finns 

också tankar på åtgärdsworkshop mm.  

  

Beslut: VU noterar informationen. 

 

11. Revidering Förvaltningsplan 

Malin presenterar tidsplan med remiss maj till augusti 2023 och 

fastställande hösten 2023, kostnad samt övergripande information om 

arbetet med planen.  

 

12. MÖV-projekt 2022/2023 

• PFAS i matfisk:  Livsmedelsverket har en tillfällig gräns för PFOS i 

fisk fångad inom fritidsfisket. Analyser i röding, sik och kräfta från 

Vättern är klara och resultaten har hanterats av Länsstyrelsen i 

Jönköping efter möte med Livsmedelsverket och övriga län. 

Länsstyrelserna gick gemensamt ut med pressmeddelande rörande 

begränsa intaget av röding under januari. Resultaten redovisas i 

årsskriften 2021 och kommande vattenvårdsplan. Analyser i öring 

och lax genomförds under 2022. 

• Utvecklingsprojekt 2021: Stabila isotoper - Innebär test av ny 

metod för att beräkna en ”baslinje” för stabila isotoper som behövs 

för att med större säkerhet kunna fastställa arters trofinivå i en 

näringsväv. Resultaten kan användas inom miljögiftsövervakning 

men också i en ekosystembaserad förvaltning. Utförare är SLU 

Aqua och projektbudgeten är 200Kkr som kommer via 

anslag/utvecklingspengar från HaV. 

• Nytt utvecklingsprojekt: Kansliet har tillsammans med Vänerns 

och Mälarens vattenvårdsförbund förslag på att utveckla 

satellitövervakning. Brockmann Geomatics har ansökt om bidrag 

från Rymdstyrelsen. Det finns flera nyttor och 

utvecklingsmöjligheter med metoden.  

• BioAssay råvatten/dricksvatten. Mäta effekter på organismer 

från vatten istället för att mäta koncentrationer av x antal ämnen.  

 

VU noterar informationen. 

 

13. På gång hos SGU och Länsstyrelserna 

• Det finns för närvarande flera ansökningar för projekt i Vättern bl.a. 

miljögifter i sediment och vatten, vandrarmusslan som kansliet 

bevakar/är med som bollplank. I Vänern har det gjorts kartläggning 

av områden för att få mer underlag till MIFO-klassning. Liknande 

föreslås i Vättern 

• Länsstyrelsen i Östergötland söker medel hos HaV för miljögifter i 

tillflöden och vandrarmusslan i Göta kanal/Motala ström.  

 

VU noterar informationen. 

 

14. Provfiske (program & projekt)    

• Lake: Kunskapsökning om lake: Finansierat av Leader Vättern 2017-

2019 (start 2018-01-01) med 428 000 kr. Handlar om utveckla fiske 

och kunskap om yrkesmässigt fiske efter lake. Projektet har hanterats 

inom kansliet (Malin) och nu slutredovisat till Jordbruksverket. 

Resultaten kommer i rapportserien. 

https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2021/maj/vanerns-fororenade-sediment-nu-kartlagda/
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2021/maj/vanerns-fororenade-sediment-nu-kartlagda/
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• Kräftprovfiske i år (Länsstyrelsen) 

• Kameraövervakning harrlek – pilot (Sportfiskarna) 

• Intensifiering av flugutter harr (Länsstyrelsen)   

 

VU noterar informationen.  

 

15. Publiceringar    

• 146: Årsskrift 

• 147: Översyn av krav på miljögiftsövervakning för de stora sjöarna 

• 148: Glacialrelikta kräftdjur 

 

VU noterar informationen.  

 

C. INFO/KOMMUNIKATION/UTBILDNING 

16. Kommunikation/Hemsidan   

• Vattern.org: Ny webbsida är nära bli klart, nu pågår flytt av innehåll 

och lansering planeras under mars inför styrelsemötet. Allt kommer 

inte vara färdigt men det genomförs gradvis under vår och sommar.   

• Nyhetsbrev ska startas upp men har fått tekniska problem. Kansliet 

håller på att försöka lösa detta i och med nya hemsidan.  

• Vätternliv: planerade uppdateringar är genomförda, avslut av 

projektet pågpr. Förbundet har fått medel från Vattenmyndigheten för 

uppdatering av skolmaterial på sidan. Det har inkommit synpunkter 

om att vi borde erbjuda en workshop till skolor om sidan och 

samtidigt få input om sidan. Borde gå om vi söker kontakt via 

skolförvaltningen. 

 

VU noterar informationen. 

 

17. Årets möten 

• Revidering av tryckt material inför sommarsäsongen. 

• Möten/sammankomster där kansliet bör medverka. Vi har 

möjlighet att delta på 2-3 per år. Samförvaltningen har även avsatta 

medel för detta. Kolla Hjo och Karlsborg för liknande hamnens dag.  

 

VU noterar informationen. 

 

18. Vätterndagen 2022 

Planering för Vätterndag 2022. Datum, plats, tema osv. September eller 

början på oktober för att möjliggöra kunna ha utepass och ifall nya 

restriktioner kommer. Tidigare har vi haft dagen i början på november. Vi 

bör ej vara i Borghamn – bättre att vara på annan plats än som stämman. 

Askersund kom som förslag. Förslag på tema: Turism  och/eller 

Samverkan – många intressanta projekt som kan presenteras. Traditionella 

föreläsningar samt kombinera med pass utomhus. Är vi i Askersund är 

Vätternvatten givet.  

 
Beslut: VU ger kansliet i uppdrag att presentera ett förslag eller flera förslag för 

styrelsen som får ta ett beslut.  
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D. VATTENRÅD  

19. Vattenråd 

• Årliga bidrag Vattenmyndigheten: Bidrag för 2021 redovisas i april 

– 2022 bidrag förväntas ligga på 62 000 kr. Vi brukar skicka vidare 

ungefär hälften som samverkansbidrag till föreningar i avrinnings-

området. Vi bör öronmärka en del till Vikens vattenråd. 

• Extra-bidrag från Vattenmyndigheten SÖ 

    - Alsen (102.500 kr): kartläggning övergödning; 50 000 kvar 

  -> Lillån/Huskvarna – inventering våtmarkslägen mm (till mars 2022) 

• Vattenrådsbidrag Länsstyrelsen F 

Beviljat 100.000 kr för kommunikation (Storymap) och miljögifter 

(PFAS i matfisk mm). Redovisas i mars 2022. 

• Extra-bidrag från Vattenmyndigheten SÖ 

   - Info 120k totalt (Vätternliv, Vätterndagen, Harr) 

   - Örrnäsån 80k 

   - även Viken fick medel för sedimentprovtagning 
 
VU noterar informationen. 
 

 

20. Yttrande/Remisser  

• Ut 

o Ahlins/Habo 

• In 

o Muddring Gränna & Visingsö 

o Bankantsdränering Flygplats Karlsborg – ett av totalt tre 

ärenden som är kopplat till Flygplats Karlsborg. Detta ärende 

har regeringen skickat tillbaka till försvarsinspektören som 

skickat remiss till flera runt sjön inkl VVF. Deadline nästa 

måndag. Kommunerna blir pressade av Aktion Rädda Vättern 

i detta ärende. Vore bra om ärendet hanterades ihop med 

markavvattningsärendet. Kansliet bes skicka ut vårt remissvar 

till de kommuner som efterfrågat det samt förtydliga att vi 

svarar utifrån den roll vi har.  

• Pågående ärenden m  

o Karlsborg flygplats (tillstånd och markavvattning) – hos 

regeringen – remiss rörande markavattning har skickats till de 

som överklagat. 

o Miljöprövning Hammarens flygskjutmål – hos regeringen 

o N Kärr: Inget nytt, vilande ärende för förbundet 

o Vattenledning Örebro: Inget nytt, vilande ärende för 

förbundet 

 
VU noterar informationen. 
 

 

21. Kalender     

• Nästa samförvaltningsmöte: 19 maj (Östergötland) 

• Nästa VU-möte:  5 april (Zoom) 

• Nästa styrelsemöte: 23 mars (Motala) 

• Stämma: 10 maj i (Borghamn) Obs! Nytt datum 
 

• 7-10 augusti SIL konferens i Berlin 

https://www.sil2022.org/
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• September Miljöövervakningsdagar 

• Oktober Vattendagar (Halmstad)  

• November? Utförarmöte 
 
VU noterar informationen. 
 

 

22. Övrigt    

Inga övriga frågor 

 

 

23. Mötet avslutas 

 
 
 
Malin Setzer 
Vid protokollet 
 

 
 
Anders Hedeborg                  Annica Magnusson 
Mötesordförande                  Justeringsperson  
 
 
 
Deltagare:  
Friederike Ermold (VVF), Jan-Anders Johansson (VVF), Måns Lindell 
(VVF), Anders Hedborg (VVF/Vadstena kommun), Malin Setzer (VVF), 
Annica Magnusson (Jönköpings kommun), Julia Knodt (Zinkgruvan), Sara 
Peilot (Lst Västra Götaland), Lars Gezelius (Lst Östergötland), Göran 
Sundblad (SLU) och Britt Sjöqvist (Länsstyrelsen i Örebros län)  


