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Minnesanteckningar vid styrgruppsmöte för Vänerns samförvaltning av fiskefrågor
Plats:

Länsstyrelsen i Värmlands län

Lokal:

Klara, plan 2

Tid:

Måndagen den 9 november kl. 10.00 – 12.30.

Närvarande: Marita Bengtsson (Lidköpings kommun), Ove Ringsby (Vänerskärgården med Kinnekulle), Bo Rotmark (Vänerns fritidsfiskare), Eva Bergman (Karlstad Universitet), Peter Belin (Sportfiskarna), Niklas Lundsten (Fiskevattenägarna), Tomas Axenrot, SLU, Jonas Andersson (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: Ove Johansson och Lollo Englund (SEFF)

1. Mötets öppnande
Fredrik förklarade mötet öppnat. Marita verkar inte fått kallelsen, dock förhandsinbjudan. Tomas Axenrot
och Linus var med på LYNC. Conny har inte meddelat förhinder trots påminnelse.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes. Tomas önskade en punkt med lite övrigt vilket lades till.

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 om Fiskeområdet och hur
långt arbetet kommit. SLU berättade om planerade undersökningar 2015. Fredrik och Peter redogjorde för
fångststatistik från 2014. Conny lyfte frågan om att yrkesfiskarena önskar förlängd tid och utökad nätlängd för siklöjefisket. Det verkade inte som detta protokoll är utskickat. Fredrik ser till att bifoga detta
till dagens protokoll. Protokollen ska även finnas på samförvaltningens hemsida:
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vanern/Sv/samforvaltning-av-fiskefragor/Pages/default.aspx.
Postadress
Vänerkansliet
Länsstyrelsen
542 85 Mariestad

Besöksadress
Hamngatan 1

Telefonnummer
010-2245205

Faxnummer
010-2245013

E-post
Sara.peilot@lansstyrelsen.se

Organisationsnr.
873202-4297

Postgiro
619 85 46-1

Bankgiro
5203-8627

Webbplats
www.vanern.se
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5. Fiskeområde – Vänern (Ove Ringsby, Vänerskärgården med Kinnekulle)
Ove berättade om det arbete som pågår angående FOG-Vänern. Beslut om att bevilja 13 737 633 kr (totalbudget) till Vänern togs i april. Därefter har arbetet fortsatt med att få definitivt besked angående medfinansieringen som också har justerats för den ändrade totalbudgeten. Endast tre kommuner återstår,
Säffle, Åmål och Vänersborg. Svar väntas även från Västra Götalandsregionen, byte av handläggare har
gjort att det dröjer. 75 % av medfinansieringen måste uppnås, vilket kräver positivt svar från VG.
Arbete pågår också med att bilda den nya föreningen. En valberedning bestående av Ove, Fredrik N,
Charlotte Backman, Sten-Gunnar Steénson har tagit fram ett förslag på styrelse. Den har vissa krav som
ska uppfyllas. Könsneutral, alla sektorer ska vara representerade (offentlig, ideell och privat), erfordelig
kompetens samt en rimlig geografisk spridning. Förslaget består av nio personer, Bo-Gunnar Blom,
Conny Gustafsson, Charlotte Backman, Kerstin Söderlund, Eva Bergman, Sten-Gunnar Steénson, John
Zafaradl, Marita Bengtsson och Gunnar Hellerström. Med detta finns en tydlig koppling till samförvaltningens styrgrupp. Bildandemöte hålls på torsdag. Efter bildandet kommer begäran om medel att skickas
ut till kommunerna för att få likviditet.
Även strategin ska slutföras. Ove redogjorde för arbetet som gruppen (samma som valberedningen) håller
på med. Det är mycket jobb med mål, definitioner och bedömningskriterier. Ska vara klart i december.
Lite justeringar har gjorts sedan i våras. Bl.a. har innovation lyfts upp till ett horisontellt mål som ska omfatta alla insatsområden och projekt. Den nya styrelsen får fatta beslut om detta när det är klart. Viss möjlighet till justering finns under programperioden, ex målen och bedömningspoängen.
Uppföljning av målen kommer till stor del att följas upp genom att utnyttja projektens redovisningar. Fristående utvärderingar är nog för dyra i detta sammanhang.
Samverkan kommer även att ske med övriga leaderkontor (LLU) inte minst avseende vilka projekt som
bedöms passa in under fiskeområdet och vilka som passar bättre under LLU.
Ove gick igenom alla insatsområden och mål. Under insatsområde 2 lyftes från mötet att Vänerns reglering bör prioriteras. Vi diskuterade kring eventuella konsekvenser av att bedömningssystemet är så strikt.
Det finns risk att ”bra” projekt inte blir tillräckligt poängsatta och ”dåliga” projekt med en smart ansökan
kan få höga poäng. Tomas lyfte frågan om ekosystemperspektiv som nämns under insatsområde 3, finns
inte under insatsområde 2. Orsaken är att fokus på insatsområde 1 och 2 i huvudsak är utveckling av det
kommersiella fisket.
Budgetfördelning presenterades.
25 % administration
35 % Insatsområde 1
20 % Insatsomrdåe 2
15 % Insatsområde 3
5 % samverkan (ex mellan Fiskeområden)
Samordning av styrelsemöten och styrgruppsmöten inom samförvaltningen bör göras.
Niclas frågar om medlemskap. Det komemr att kosta 100 kr, alla intressenter kan vara medlemmar (privata, föreningar, organisationer, kommuner). Varje medlem har rösträtt.

6. Information från SLU
Angående sikfisket meddelar Tomas att SLU i slutet av sommaren har fått ett uppdrag från HaV att utreda
förslaget till utökning av siklöjefisket. Man har tittat på statistik från 2008, både fångster och fiskeansträngning. Har även kopplat uppdraget till ett SLU-Aqua projekt (stock assessments) som möjliggör mo-
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dellering av bestånd, biomasa, rekrytering etc. Uppdraget ska vara klart i slutet av november. Än finns
inget klar slutsats att redovisa.
Linus och Jonas inväntar resultaten inför omprövningen av dispenser 2016.
2015 genomfördes i stort de planerade undersökningarna.
2016 planeras en fortsättning av projektet gäddrekrytering. Alfred letar student.
För övrigt blir det nog undersökningar på samma nivå som 2015.
Siklöjebeståndet i Vänern – ett eller flera? Tomas och Stefan Palm tittar på detta. DNA-analyser har
gjorts, men de visar ingen klar bild av frågan. Prover insamlade på lekplatser väntar på analys.

7. Beslut
Inga beslut fanns att fatta.

8. Nästa möte
Nästa möte bestämdes att samordnas med något styrelsemöte inom Fiskeområdet. Därför sattes inget datum. Det finns även behov av ett storgruppsmöte under 2016. Det borde väl gå att genomföra i Fiskeområdets regi med syfte att diskutera projekt inom Fiskeområdet. Ansvaret för att arrangera ett sådant möte
bör ligga på Fiskeområdet.

9. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

justerat 2015-11-13

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. Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland, mail: par.gustafsson@lansstyrelsen.se
10. Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland, mail: jonas.s.andersson@lansstyrelsen.se
11. Linus Andersson, Länsstyrelsen Västra Götaland, mail: linus.andersson@lansstyrelsen.se
12. Fredrik Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, mail: fredrik.nilsson@lansstyrelsen.se

Kopia till
Ersättare för ordinarie ledamöter
13. Bo-Gunnar Blom, Vänerns fiskareförbund, mail: bo-gunnar.blom@telia.com
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: goran18953rang@icloud.com
Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen, mail: Jessica.hjerpe.olausson@vgregion.se

