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Minnesanteckningar vid styrgruppsmöte för Vänerns samförvaltning av fiskefrågor
Plats:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Lokal:

Vänern

Tid:

Onsdagen den 27 augusti kl. 10.00 – 14.10.

Närvarande: Ove Ringsby (Vänerskärgården med Kinnekulle), Sten-Gunnar Steenson (Vänerns sportfiskeförening), Bo Rotmark (Vänerns fritidsfiskare), Conny Gustavsson (Vänerns fiskareförbund),
Henrik Ragnarsson-Stabo (SLU), Jonas Andersson (Länsstyrelsen i Värmlands län), Sven-Erik Sköld
(Länsstyrelsen i Värmlands län), Linus Andersson (Länsstyrelsen i Västra Götalands län), Fredrik
Nilsson (Länsstyrelsen i Västra Götalands län).

1. Mötets öppnande
Fredrik förklarade mötet öppnat. En presentationsrunda gjordes runt bordet. Frånvarande representanter
på mötet var Niklas Lundsten (Fiskevattenägarna) som har fått förhinder på kort varsel, Regionen där
Dirk Harmsen slutat (ersätts av Anders Carlberg) samt Ove Johansson (Fisketurismföretagarna). Kallelse
av ersättare har gjorts för sportfiskarna och SEFF. Viktigt att alla organisationer har ersättare. Bo Rotmark meddelar att Göran Rang är ersättare för Vänerns fritidsfiskares förening.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och tillägg gjordes på punkt 7 och 8.

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Som ordförande valdes Linus, sekreterare Fredrik och Sven-Erik som justerare.

4. Föregående möte
Fredrik gick kortfattat igenom föregående mötes protokoll.

5. Vad har hänt sedan sist?
Storgruppsmöte hölls i Mariestad 4 mars. Då diskuterades bl.a. FOG och Fisk- och fiskevårdsplanen presenterades.
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Vänerns dag arrangerades i Karlstad den 7 juni. Fredrik var där och presenterade Vattenvårdsförbundets
verksamhet, Fisk- och fiskevårdsplanen samt samförvaltningen. Höll även ett föredrag i Kaptensvillan.
Blev ett lyckat arrangemang med många besökare.
Ett möte mellan vattenvårdsförbundet och Vänerskärgården har hållits, där Vattenvårdsförbundet och
samföraltningens roll i det nya fiskeområdet diskuterades. Vattenvårdsförbundet är tydlig med att vilja ha
löpande information från FOG och inflytande i arbetet.
Fiskplanschen ”Vänerns fiskar” har tryckts genom finansiering av Vattenvårdsförbundet samt de båda
Länsstyrelserna. Planschen delas ut gratis vid olika arrangemang, bl.a. Vänerns dag och Vänerdagen.

6. Information om kommande Fiskeområde – Vänern (Ove Ringsby, Vänerskärgården
med Kinnekulle)
Ove berättade om det förarbete som gjorts angående FOG-Vänern. Under förra året och i våras har en arbetsgrupp jobbat med att ta fram ett förslag på organisation och finansiering. Mycket fokus har lagts på
hur samverkan med Leader (LLU) ska kunna ske på ett bra sätt.
Informationsinsatser siktade mot kommuner har genomförts.
Några saker som hittills framkommit är;
 Kommunerna har uttryckt en stark vilja att inte skapa nya organisationer som kräver ytterligare
möten.
 Jordbruksverket däremot ser helst att det skapas nya FOG-organisationer som kan avslutas efter
stödperioden är slut.
 Deltagare i samförvaltningens styrgrupp bör kunna utgöra grunden för styrelsen i FOG-Vänern.
Leader (LLU) bör komplettera, kan tänkas att någon faller bort.
 Fokus på FOG ska vara näringsutveckling, men det är dock nära relaterat till beståndsförvaltning.
 Vi vet inte vilken budget som kan komma att gälla för FOG, men arbetsgruppen har utgått från en
total budget på 20 Mkr. Regionerna delar på sin insats och kommunerna föreslås en insats som
beror av tre faktorer, befolkning, antal yrkesfiskare samt betydelse för sportfisket. Utskick har
skett till kommunerna med finansieringsförslaget. Endast Grästorp har sagt nej. Lidköping och
Västra Götalandsregionen har sagt ja. Karlstad och Mariestads kommun är på gång med beslut.
 Staten kan komma att medfinansiera FOG vilket är bra. Det minskar egenisatsen med ca 35 %.
 Strategiskrivning inför ansökan är på gång att dras igång. Ansökan ska vara inne 1 december. Arbetet kommer i huvudsak att göras av Ove tillsammans med några ytterligare (John Zafaradl,
Sportfiskarna/Leader norra Skaraborg, Gunnar Hellerström, Karlstad kommun/Leader Närheten,
Kerstin Söderlund, Leader Dalsland samt Fredrik Nilsson, Vattenvårdsförbundet/samförvaltning).
 Ove planerar ett antal möten riktade till yrkesfiskarna i Lidköping, Mellerud, Grums och Gullspång. Samtliga yrkesfiskare är inbjudna.
 Vad gäller organisationen bildas troligen en ideell förening som utgör FOG, som knyter någon
form av lokala beredningsgrupper till sig. Eventuellt får dessa grupper också delegation på vissa
beslut. Fredrik tillägger att vattenvårdsförbundet gärna är representerad i organisationen.
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Ove gjorde även en enkel SWOT-analys på mötet kring frågeställningen Vänerfiskets framtid. Resultatet
såg ut som följande;

Styrkor:

Svagheter;

Variationsrikt och allsidigt fiske

Bristfälligt vetenskapligt underlag

Lättillgängligt

Bristfällig fångststatistik

Möjlighet till regional förvaltning

Svag kunskap om socioekonomiska värden

God kunskap om bestånd (hos de som fiskar)
Folkhälsofrämjande fritidsaktivitet

Miljöbelastningen (miljögifter, vandringshinder, regleringen)

Fritt handredskapsfiske

Ostrukturerad marknadsföring

Regler

Bristande intresse från kommunerna-fisket är dåligt förankrat
Försvårande regelverk kring strandskydd

Möjligheter;

Hot;

Bättre förädling

Miljögifter (effekter)

Ökad upplevelseturism

Regleringen av sjön

Mer lokal försäljning av fisk

Skarv (exempel)

Tillvarata intresset för lokalproducerad fisk

Obalans i ekosystemet

Samordnad fiskevård

Invasiva arter (ex vandrarmussla)

Signalkräfta en stor potential, även ett visst hot
Miljömärkning av fisk och kvalitetsmärkning av
ex. löjrom

Henrik nämner att ekosystembaserad förvaltning kommer att testas i någon sjö 2015. Där är samförvaltningsgrupper vilktiga för dialogen kring dessa frågor. Vänern finns med som ett förslag på pilotområde,
men eventuellt är Vänern för komplex och dataunderlaget är för dåligt.

7. Diskussion och beslut (Samförvaltningens roll i det nya Fiskeområdet)
Mötesdeltagarna var överens om att arbetet med FOG bör fortsätta på det sätt som Ove redogjort för med
bl.a. en nära koppling till samförvaltningens styrgrupp och vattenvårdsförbundet. Denna styrgrupp bör få
strategin för diskussion innan den lämnas in, senast i mitten av november. Storgruppens deltagare bör
också få ta del av underlaget och ges möjlighet att yttra sig, men något särskilt seminarium bedöms inte
nödvändigt.
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8. Översyn av gösfredningsområden
Linus lyfter frågan om översyn av fredningsområdena. Det finns ett behov då det finns områden som inte
utgör lekområden och kanske även områden som bör få en annan avgränsning. Han har pratat med Alfred
och inlett en diskussion om hur en sådan revidering skulle göras. HaV vill att vi tar ett helhetsgrepp för
hela Vänern om översynen blir av.
CG. Ser inte något stort behov av revidering. Tiden bör dock revideras. Samma tid i alla områden är inte
så lyckat, 15 juni är leken inte helt avklarad i norra delen (Säffle bl.a.). Sven-Erik håller med.
CG. Rekryteringen av gös ser mycket bra ut. Årsungarna växer mycket bra.
HR. Det finns idag metoder för att ringa in mer ”korrekta” fredningsområden, något som SLU har testat i
kustvatten.
FN. Kanske skulle man även titta på minimimåttet, det finns utredningar som visar att man får ut mer av
resursen med ett höjt minimimått, kanske ända upp mot 55 cm. Henrik kompletterar med att SLU har testat olika modeller där höjt minimimått kan löna sig om fisken växer fort mellan 40-50 cm. Man bör dock
titta på ålder och tillväxt i olika delar av Vänern innan detta kan vara aktuellt.
CG. Det gjordes mycket tester när måttet höjdes senast. Vid 50 mm maska fångades enstaka gös under 45
cm. Vid 55 mm maska som används idag fångades ingen gös under 45 cm. Det är dock stor skillnad i
kondition mellan olika områden, vilket kan försvåra generella slutsatser.

9. Bildande av lax- och öringgrupp
Fredrik redogjorde för läget med bildandet av lax- och öringgrupp. Vid förra mötet togs ett förslag på
grupp med deltagare fram (se tidigare protokoll). Därefter har diskussioner förts med Laxfonden om att
slå samman lax- och öringgruppen med fondens fiskeridelegation. Båda grupperna behöver viss justering
om det ska gå att slå samman dem. Det finns dock inga juridiska hinder. Laxfonden har även tillstyrkt
förslaget och till nästa möte med fiskeridelegationen ska ett mer konkret förslag läggas fram.
Vid mötet var alla överens om att förslaget är bra och tillstyrker det.
Övrigt
Henrik ger en lägesbeskrivning över projekt där SLU är involverade.
-

-

Hydroakustik och trålning pågår i Vänern. Dåligt väder har försvårat arbetet. Inga speciellt avvikande resultat rapporteras.
Inget nätprovfiske i Vänern i år på grund av avsaknad av finansiering från HaV. Nätprovfiske
är istället planerat till 2015.
Ett ”management strategy evaluation” projekt har genomförts under 2013-2014. Projektet finansierades av Europeiska fiskerifonden och HaV och gick ut på att testa olika förvaltningar
teoretiskt.
Ekosystembaserad fiskförvaltning. Vänern är med som en av kandidaterna för HaVs satsning
på Ekosystembaserad fiskförvaltning i en sjö eller ett kustområde
Gäddrekrytering. Ett projekt med test av håvning i lekbiotoper har genomförts i våras av bl.a.
Alfred. Fyra områden har undersökts, 50 olika transekter. 540 gäddlarver hittades, främst på
0,1-0,5 meters djup. Mest larver var det i djupområdet 0,15-0,3 m. Innanför vassbälten samt
betesmarker var den mest favoriserade biotopen.
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10. Nästa möte
Nästa möte bestämdes att hållas någonstans i Värmland den 12 november.

11. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

justerat 2014-10-14

Fredrik Nilsson

Jonas Andersson
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Sändlista
Ledamöter
1. Marita Bengtsson, Lidköpings kommun, mail: marita.bengtsson47@icloud.com
2. Eva Bergman, Karlstad Universitet, mail: eva1868@kau.se
3. Peter Belin, Sportfiskarna, mail: peter.belin@sportfiskarna.se
4. Conny Gustafsson, Vänerns fiskareförbund, mail: yvonne-gustafsson55@hotmail.com
5. Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen, mail: anders.carlberg@vgregion.se
6. Niklas Lundsten, Fiskevattenägarna i Värmland, mail: lundsten@ingersbyn.se
7. Bo Rotmark, Vänerns fritidsfiskares förening, mail: borot@telia.com
8. Ove Johansson, Sveriges fisketurismföretagare, mail: info@charterfiske.se
Adjungerade
9. Sven-Erik Sköld, Länsstyrelsen Värmland, mail: Sven-Erik.Skold@lansstyrelsen.se
10. Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland, mail: par.gustafsson@lansstyrelsen.se
11. Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland, mail: jonas.s.andersson@lansstyrelsen.se
12. Linus Andersson, Länsstyrelsen Västra Götaland, mail: linus.andersson@lansstyrelsen.se
13. Fredrik Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, mail: fredrik.nilsson@lansstyrelsen.se

Kopia till
Ersättare för ordinarie ledamöter
14. Alfred Sandstrom, SLU, mail: alfred.sandstrom@slu.se
15. Lollo Englund, Sveriges fisketurismföretagare, mail: manni@norrbystrommen.se
16. Sten-Gunnar Steenson, Vänerns Sportfiskeförening, mail: s-gs@telia.com
17. Göran Rang, fritidsfiskares förening, mail: xxxxxxxxx@telia.com

