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Minnesanteckningar vid styrgruppsmöte för Vänerns samförvaltning av fiskefrågor
Plats:

Länsstyrelsen i Värmlands län

Lokal:

Kvarnen

Tid:

Onsdagen den 12 november kl. 10.00 – 13.00.

Närvarande: Marita Bengtsson (Vänerns vattenvårdsförbund), Ove Ringsby (Vänerskärgården med
Kinnekulle), Peter Belin (Sportfiskarna), Bo Rotmark (Vänerns fritidsfiskare), Göran Rang (Vänerns
fritidsfiskare), Conny Gustavsson (Vänerns fiskareförbund), Lars Emilsson (FISK), Eva Bergman
(Karlstad Universitet), Peter Belin (Sportfiskarna), Jonas Andersson (Länsstyrelsen i Värmlands län),
Sven-Erik Sköld (Länsstyrelsen i Värmlands län), Pär Gustafsson (Länsstyrelsen i Värmlands län),
Linus Andersson (Länsstyrelsen i Västra Götalands län), Fredrik Nilsson (Länsstyrelsen i Västra Götalands län).
Anmält förhinder: Niklas Lundsten (Fiskevattenägarna), Ove Johansson och Lollo Englund (SEFF)

1. Mötets öppnande
Fredrik förklarade mötet öppnat. Kallelsen har gått ut även till ersättare. Lars Emilsson har hoppat in för
Lollo Englund. Tomas Axenrot skulle vara med på LYNC, men det fungerade tyvärr inte.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Som ordförande valdes Marita, sekreterare Fredrik och Jonas A som justerare.

4. Föregående möte
Fredrik gick kortfattat igenom föregående mötes protokoll. Då informerades också om Fiskeområdet och
det gjordes bl.a. en SWOT-analys.
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5. Samförvaltningen 2015 - verksamhetsplan
Förslaget till verksamhetsplan för samförvaltningen diskuterades. Fredrik meddelar att medel för 2014 års
verksamhet har beviljats från båda länsstyrelserna enligt den budget som fanns i årets VP. Det medger
bl.a. att reseersättning kan utbetalas för resor till styrgruppsmötena för de som har behov av det. Det medför också att vi har viss täckning för kostnader 2015. Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma om det
finns något ytterligare medelbehov för driften av samförvaltningen 2015. Det är även svårt att göra en bra
VP för nästa år, då mycket hänger på om fiskeområde Vänern kommer att beviljas. Om det blir så kommer samförvaltningens verksamhet att fokusera på detta. Det som är viktigt att komma igång med är laxoch öringgruppen. Den kommer att samordnas med Laxfondens fiskeridelegation. Ett första möte med
gruppen bör hållas så snart som möjligt.
Även storgruppen behöver träffas för att hålla igång engagemanget. Frågan är bara när. Det är väl ganska
naturligt att utnytttja denna grupp för diskussion och idekläckning om fiskeområdet blir verklighet. Men
då behöver mötet vara senare under våren när vi vet om pengar beviljas. Kanske maj kan vara mera rimligt. Vi får avvakta och se.

6. Strategin för Fiskeområde – Vänern (Ove Ringsby, Vänerskärgården med Kinnekulle)
Ove berättade om det arbete som pågår angående FOG-Vänern och gick igenom det utskickade förslaget.
Intensivt arbete pågår med att ta fram en strategi som ska lämnas in till Jordbruksverket senast 1 december. Det kommer att komma in ca 25 ansökningar, varav ca 12-13 kommer att beviljas. Men vi är hoppfull
att Vänern är med i beviljade projekt.
Alla kommuner har lämnat positivt besked om intresse för fiskeområdet, förutom Grästorp. Lite struligt
har det varit att få med Region Värmland. De hänvisade till slut till länstyrelsen som meddelat ett visst
intresse att bidra. Flera kommuner har även sagt ja till det finansieringsförslag som skickats ut.
Vi vet fortfarande inte vilken budget som kan komma att gälla för FOG, men troligen blir det mindre än
vi räknat på, troligen maximalt 15M kr. Staten komma troligen att medfinansiera FOG. I praktiken kommer egeninsatsen kanske bara bli hälften av det förslag som skickats ut.

7. Diskussion kring utskickat förslag
Förslaget till strategi gicks igenom och synpunkter inhämtades. Vi var inte helt överens om hållbart eller
livskraftigt är bästa begrepp i visionen.
 De övergripande målen är lite många. Mål 1och 4 bör kunna slås ihop och 2 och 3 likaväl. Dock
saknas en social dimension i målformuleringarna. Insatsområdena är också lite många.
 Peter Belin påpekar att fångstuppgifter från alla fiskande är viktigt. Sportfiskarna arbetar med
fångstdataprojekt som försöker få sportfiskare att rapportera lax, öring, gädda och gösfångst från
Vänern.
 Eva menar att skolan är viktig. Man kan även tänka sig att utveckla lägerskola eller liknande. Ove
berättar att det var flera projekt inom förra fiskeområdet som var kopplade till skolor. Bla serverdes vänerfisk ett helt år i en skola, men det blir dyrt.
 Bo Rotmark lyfter fram att Fritidsfisket inte är nämnt i underlaget, inte minst abborrfisket som är
så populärt. Ove svarar att sportfisket inte heller är med som fiskeform, det är fisketurismen som
är fokus på inom fiskeområdet. Vi får inte glömma att det ska vara inriktat mot näringslivsutveckling.
 Lars Emilsson lyfter fram att rekreation och ”mjuka värden” som kan utgöra sekundära positiva
effekter av fiskeområdets projekt bör belysas.
 Eva menar att det är viktigt att alla fiskaregrupper känner sig delaktiga.
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 Vad gäller MSC-märkning av gös meddelar Conny att det är genomfört en förstudie till förstudie
för eventuell kvalitetsmärkning.
 Disskussioner om begreppet giftfri fisk, mål eller vision?, Eventuellt bör det omformuleras då
giftfri fisk knappast kan uppnås. Funderingar kring målen, ska det vara tio mål som är detaljerade
eller ska man försöka slå samman till färre mål?

Information från SLU
Tomas A skulle varit med via LYNC, men det fungerade inte så han skickade över en lägesbeskrivning i
textform med genomförda projekt 2014 och planerade projekt 2015 där SLU är involverade. Vi gick igenom listan.
Genomförda 2014
-

-

-

Underökning av pelagisk fisk har genomförts. Blåsigt. Nors har svag rekrytering i Värmlandssjön, siklöja fortsatt relativt god beståndsnivå och god rekrytering i Värmlandssjön. Mer info
om årets resultat i Vattenvårdsförbundets årsskrift nästa år.
Trender i fångststatistik finns också i årsskriften.
Gäddprojektet
o Insamling av gäddlarver genomförd-finns beskrivet i årets årsskrift. Conny påpekar att
det var ett bra år för gäddlek. Göran meddelar att det är gott om gädda i norra Värmlandssjön.
o Bedömning av beståndsstatus-insamling av gäddor från yrkesfisket (B-G Blom) och
sportfisket (endast data). Jämförs med ofiskad data (kustdata). Åldersläsning av insamlade gäddor pågår- rapport före årsskiftet.
Stabila isotoper för pusselbit till näringväv Vänern-insamling av material från olika trofinivåer
har gjorts under 2014, analyssvar 2015.

Några artiklar från Solve konferensen 2012 är publicerade, bla. klimat/rekrytering nors &
siklöja och metodundersökning för insamling av djurplankton (hydroakustisk multifrekvens).
Länkar från Eva B. Är inte säker på att det är ”öppet” ännu, men testa:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14634988.2014.965119#.VGsIu_mG9KI
eller
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14634988.2014.965119
kanske blir fler länkar aktiva på denna senare
http://aehms.org/publications/journal/issues/aehm-volume-17-issue-4/
-

-

Gifter i sik (dioxiner). Svar har kommit från Livsmedelsverket – SLU Aqua bollar över till
länsstyrelsen och Livsmedelsverket.
Kräftor – Vänern med i en slutrapport som beskriver kräftfisket i de stora sjöarna som skickats
till Jordbruksverket. Alfred vet mer om denna.
Satellitprojekt, pilotprojekt (chl a, yt-temp, grumlighet osv) jämförelse mellan satellitdata och
fisksamhällen och fisktätheter (uppdrag från Rymdstyrelsen). SLU ska ha rapport klar till
Rymdstyrelsen före årsskiftet. Blir kanske en rapport från dem.
Siklöjebeståndet i Vänern – ett eller flera? Åldersläsning av leklöjor klart från två lekområden
i Dalbosjön och två områden i Värmlandssjön, nu väntar Tomas och co på DNA-resultat från
genetisk analys.

Planerade 2015
- Pelagisk fisk fortsätter som tidigare
- Nätprovfiske. Planeras för större nätfiske. Fortfarande oklart om ekonomin från HaV.
- Eventuellt fortsättning på satellitprojektet (se ovan)
- Fredningsområden. Utvärdering med erfarenheter från Vättern klar, GIS-modell. Eventuellt
testa i Vänern (teoretiskt) utifrån olika målsättningar vad som kan bli praktiskt resultat.
Samrabete SLU-HaV-LST-Samförvaltningen.
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Kräftor, inget planerat under 2015. Conny meddelar att de fortfarande rapporterar in mätdata
enligt de krav som fanns för tidigare år. Det finns inget krav på detta längre vilket han inte
hade uppmärksammat.
Tomas hade också en fundering om ett eget övervakningsprogram kopplat till siken (både orsaker till gifter och det ökade sikbeståndets påverkan på ekosystemet. Då Tomas inte var med
beslöts att frågan tas upp på nästa möte.

8. Beslut
Inga beslut fanns att fatta.

9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes att hållas någonstans i Västra Götaland den 12 mars 13.30-16.00 då Laxfondens
fiskeridelegation också har möte på förmiddagen.

10. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

justerat 2014-11-24

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. Niklas Lundsten, Fiskevattenägarna i Värmland, mail: lundsten@ingersbyn.se
6. Ove Ringsby, Vänerskärgården med Kinnekulle, mail: ove.ringsby@vanerkulle.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: lollo.englund@forshagaakademin.se
16. Sten-Gunnar Steenson, Vänerns Sportfiskeförening, mail: s-gs@telia.com
17. Göran Rang, Vänerns fritidsfiskares förening, mail: xxxxxxxxx@telia.com
18. Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen, mail: anders.carlberg@vgregion.se

