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Minnesanteckningar vid styrgruppsmöte för Vänerns samförvaltning av fiskefrågor
Plats:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg

Lokal:

Silen

Tid:

Torsdagen den 9 april kl. 10.00 – 12.00.

Närvarande: Marita Bengtsson (Vänerns vattenvårdsförbund), Peter Belin (Sportfiskarna), Bo Rotmark
(Vänerns fritidsfiskare), Conny Gustavsson (Vänerns fiskareförbund), Niklas Lundsten (Fiskevattenägarna), Alfred Sandström (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).
Adjungerad: Sten-Gunnar Steenson (Vänerns sportfiskeförening)
Anmält förhinder: Pär Gustafsson (Länsstyrelsen i Värmlands län), Eva Bergman (Karlstad universitet), Anders Carlberg (Västra GötalandsRegionen) och Lollo Englund (SEFF).

1. Mötets öppnande
Fredrik förklarade mötet öppnat. Kallelsen har gått ut även till ersättare. Yrkesfiskarna har ingen ersättare.
Conny meddelar att Bo-Gunnar Blom är ersättare. Conny meddelar Bo-Gunnar att han skrivs in som ersättare. Alfred Sandström deltog via LYNC.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes. Conny önskar ett par övriga frågor, lades till dagordningen.

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Som ordförande valdes Marita, sekreterare Fredrik och Conny Gustavsson som justerare.

4. Föregående möte
Fredrik gick kortfattat igenom föregående mötes protokoll. Då diskuterades det förelslagna Fiskeområdets
strategi som Ove Ringsby presenterade. Synpunkter framkom bl.a. på att målen och insatsområdena var
lite för många. De blev också färre till den ansökan som lämnades in. SLU skulle presenterat info kring
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undersökningsverksamheten 2014 och 2015. Vi fick inte det tekniska att funka och vi gick igenom en aktivitetslista som Tomas skickat över.
5. SLU:s planerade undersökningar 2015
Alfred redogjorde för planerade undersökningar 2015. SLU har haft en långdragen diskussion med HaV
angående budgetfrågor. De har en ettårig överenskommelse med en treårig inrikning. Dock har regeringens budget strulat till det. Även vårpropositionen kan förändra det ekonomiska läget. Kanske till det
bättre.
Ekoräkning med provtrålning fortsätter som vanligt i mitten-slutet av augusti.
En större provfiskeundersökning kommer att genomföras under juli-mitten av augusti, 4 delområden ingår.
Provfisken av signalkräfta kommer att göras i tre områden; norr om Hindens rev, Kristinehamn och något
ytterligare. Framförallt allmänt vatten kommer att provfiskas. Conny påpekar att kräftorna sprider sig
främst utåt i sjön. I sidled går spridningen mycket långsamt.
Gäddprojektet som startades 2014 är inte planerat någon fortsättning 2015 då det inte gått att få tag på
någon examensarbetare till projektet. Projektet har finansiering från Vänerns VVF men är även kopplat
till ett uppdrag från HaV som innebär metodutveckling för ”icke traditionella” arter. Alfred har annonserat brett utan att lyckas få tag på någon student. Ska göra ett nytt försök till 2016. Marita tror inte det är
några problem att flytta pengarna ytterligare ett år. Man måste nog tänka om för att hitta någon lämplig.
Frågan kom upp om det inte går att göra det som ett grupprojekt istället, ex från Göteborgs universitet
eller Forshagaakademien.
Frågan kom också upp om det inte skulle vara värdefullt att göra åtmistonde något under 2015 för att få
någon bild av variationen i metod och år. Kanske en eller två lokaler 2015. Alfred bedömer tidsåtgången
till 0,5 dags arbete vid två tillfällen. Fredrik säger att det kanske kan gå att göra från oss med hjälp av
SLU. Fredrik och Alfred pratar vidare om detta så snart som möjligt.
Peter Belin rapporterar att han hörde på sportfiskemässan att det i Vänern är ont om smågädda och ett
ökat gösbestånd som prederar på gäddorna.
Visst samarbete sker även med Brockman Geomatics som jobbar med satellitdata för att få fram siktdjupskartor som i förlängningen kan användas i flera olika sammanhang. De har bla. Vänern som ett försöksområde.
Sikövervakning (miljögiftsövervakning) har dragits igång som ett egenkontrollprogram från yrkesfiskarna
(insjöfiskarna). Det finns troligen variation i beståndet som är viktig att känna till för eventuell framtida
försäljning. Eventuella effekter på ekosystemnivå kan visa sig vis sommarens provfisken.

6. Fisket i Vänern 2014 (Peter Belin och Fredrik Nilsson)
•

Fredrik har gått igenom 2014 års data från HaV och gjort vissa kvalitetskontroller. 54 fiskare har
rapporterat fångst till HaV av ca 68 licensierade fiskare.

•

Överlag bra ifyllda fångstrapporter. Alfred har samma uppfattning.

•

Orsak till utebliven rapportering är
•

sjukdom

•

glömt att skicka in rapporterna

•

upphört att fiska

•

struntar i att rapportera (ffa enskilt vatten)
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Vi diskuterade rapporteringskravet på enskilt vatten. Fredrik har ställt frågan till HaV hur det förhåller sig
med det. Det kan vara så att det inte är krav på rapportering av fångster på ensklit vatten, inte ens om man
har licens. Vi vet inte om det finns villkor kopplade till licenserna då dessa beslut inte går till LST.
Fredrik redogjorde även för fångsterna av de vanligaste arterna. Gösfångsterna var höga under 2014, betydligt högre än 2013. Även fångsten av lax och öring var betydligt högre.
Abborre verkar vara växande bestånd, det var bra fiske 2014 både för yrkes- och fritidsfisket.
Conny påpekar att öringen har varit mager det sista. Stenson kollar med Micke Johansson som har all data
om längd/vikt från tävlingarna långt tillbaka.
Niklas Lundsten frågar om kräftfisket. Det är på ungefär samma nivå 2014 som 2013. Dock ett betydande
mörkertal då det sker fiske på enskilt vatten som inte rapporteras. Alfred undrar om det inte rapporteras
som fritidsfiske till Värmland. Det kan vara värt att titta på. Niklas slår även ett slag för en ny bok som
fiskevattenägarna har tagit fram som handlar om kräftor och förvaltning.
Peter berättar om fångstdataprojektet. Det börjar bli snurr på rapporteringarna och 2014 var nytt rekord
för rapporterade fiskar. Det var mer lax än öring 2014, precis tvärtom 2012 när projektet startade. Andelen vild lax 2014 var ca 12 % och öring ca 8 %. Det är mest från tävlingarna det kommer in rapporter.
Omkring 500 olika rapportörer. Det har utplanterats smolt i motsvarande mängd som det rapporteras lax
och öring.
Rapporteringen av gädda har ökat. Alfred nämner att de tittat lite på gäddans tillväxt i Vänern och det
verkar som de växer relativt fort upp till 45-50 cm (3 år). Sedan avtar tillväxtem markant. En 1 m gädda
är ca 20 år. Det kommer mer info kring detta till årsskriften.
Nu finns även en app för Iphone som snart finns ute.
Allt är sammanställt i en rapport. Alla på mötet hade inte fått den och Peter skickar den därför till deltagarna.
Projektet har inte beviljats medel för att kunna köra vidare. Man ska dock försöka hålla det vid liv och
hoppas att det kan lösa sig på något sätt.

7. Diskussion/information kring Fiskeområdet
Ansökan ligger hos JV och behandlas 8 april. Beslut väntas tas av GD den 16 april. Fredri undrar om alla
fått dokumentationen från seminariet ”Livskraftigt fiske i Vänern” som hölls i Lidköping. Arrangör var
Biosfärkontoret.
Vi diskuterade kort kring projekt som kan tänkas drivas inom det förväntade fiskeområdet.
• Vänerfisk på tallriken borde kunna växlas upp till ett projekt på fler platser.
• Vänerlöjrom och ev certifiering av löjromen. Ett projekt har påbörjats, och det är lämpligt att försöka skala upp det till hela Vänern.
• MSC-certifiering av gös. Marknaden kräver certifierad fisk idag. HaV är dock tydliga att de inte
stödjer sådan verksamhet, det bör finansieras av Jordbruksverket istället.
• Kursverksamhet behövs kopplat till flera av projekten
• Fångstrapporteringen behöver förbättras och kvalitetssäkras.
• Kräftprojekt, hur förvaltar vi kräftfsiket? Alfred saknar ett helhetsgrepp för sjön och det som saknas framförallt är provfisken från alla delar av sjön.
• Fredrik nämner ett förslag på projekt kring tillgänglighet för sportfiskare (inte trollingfiskare). Det
behövs ökad tillgänglighet för de som vill fiska gädda och abborre, både sjösättningsmöjlighet,
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parkering, boende osv. Dessa besökare har inte så stora båtar att man kan köra över hela sjön utan
här behövs mera lokalt omhändertagande.
• Fisken och fisket i skolan är också ett projekt som drevs i gamla fiskeområdet och skulle kanske
kunna skalas upp eller köras på andra platser.
• Marita lyfter frågan om restprodukter från siklöja. Det har man försökt med utan att lyckas. Finns
det mer att göra? Kan hannarna separeras från honorna skulle det hjälpa. Det görs för hand i Kalix, är inte rationellt. Alfred undrar om det kan finnas inspiration från Finland. Han berättar att
han och vattenvårdsförbunden ska åka på studieresa till Finland i sommar. De tar med sig frågan
och letar inspiration.

8. Beslut (vid behov)
Inga beslut fanns att fatta.

9. Övriga frågor
Conny lyfter ett förlsag från fiskarena om att öka fisketiden för löjfisket i början och slutet av säsongen.
Östra delen har bra fiske i slutet av säsongen och norra delen har bra fiske i början av säsongen. Alfred
(SLU) anser inte att tiderna är kontroversiella. Siklöjebeståndet är stabilt idag och uttaget är inte mer än
ca 10 % av det könsmogna beståndet.
Det önskas även längre nättilldelning. Detta behöver analyseras mer i detalj enligt Alfred.
Ansökan om tiderna ska skickas till HaV. Lämpligen nämns att det även skickats en ansökan till Länsstyrelsen rörande redskapsmängden, då kanske SLU kan få ett samlat uppdrag att titta på detta.
Troligen behövs underlag från de månadsvisa rapporterna. De behöver kollas, dock håller de inte alltid så
god kvalitet vad avser använd redskapmängd.

10. Nästa möte
Nästa möte bestämdes att hållas den 27 maj 10.00-12.00 på Victoriahuset på Kållandsö. Mötesdatumet
förutsätter att Fiskeområdet har beviljats och att det därför behövs ett möte före sommaren. Annars skjuts
mötet till september-oktober.

11. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

justerat 2015-05-06

Fredrik Nilsson

Conny Gustafsson
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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

