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Minnesanteckningar från styrgruppsmöte med Vänerns samförvaltning Fiske 2013-05-20
Plats: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg (lokal Vänern)
Närvarande:
Marita Bengtsson (ordförande, Vänerns vattenvårdsförbund)
Mats Rydgård (Vänerns vattenvårdsförbund)
Fredrik Nilsson (sekreterare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län)
Niklas Lundsten, Fiskevattenägarna i Värmland
Eva Bergman, Karlstad universitet
Bo Rotmark, Fritidsfiskarna
Peter Belin, Sportfiskarna
Dirk Harmsen, Västra Götalandsregionen
Jarl Svahn, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmlands län
Marita öppnade mötet.
Dagordningen föredrogs och godkändes. Som sekreterare utsågs Fredrik
Nilsson och Mats Rydgård till justerare.
1. Styrgruppens sammansättning och ersättare
Styrgruppens representanter bör ha ersättare som också får information och
inbjudan. Ersättare får var och en fixa själva. Fiskevattenägarna i Skaraborg
och Västra Sverige bör få förfrågan om deltagande i styrgrupp (och arbetsgrupp). Fredrik kollar med dem om intresse. SeFF har ingen i sin styrelse
som har Vänern som sitt arbetsområde. Peter Belin skickar uppgifter om
kontaktperson i styrelsen till Fredrik. Denne bör få förfrågan och info, Både
Eva Bergman och Alfred Sandström bör få info.
Dirk frågar om Laxfonden bör vara med. Det kan nog räcka med att de är
med i arbetsgruppen.
2. Sammanfattning av diskussionerna på Marieholm
Fredrik redogjorde för diskussionerna på Marieholm. Det var mycket diskussioner i alla grupper, så mycket att alla inte hann att diskutera alla förslagen. Det fanns dock en acceptans för de flesta förslag. Några viktiga frågor:
Bättre kunskap behövs på beståndsnivå. Exempelvis gösbestånd och lekområden. Översyn behövs.
Förvaltningsplaner för lax/öring, signalkräfta och skarv är högprioriterade
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2013 kommer Länsstyrelsen i Västra Götaland att bevilja medel till interregprojektet Astacus för en mindre del av den projektplan för signalkräfta
som man ansökte hos HaV om 2011.
Regleringens effekter på fiskreproduktion (ffa gädda). Bör kunna gå att
skatta påverkan grovt genom att studera vattenstånd veckorna runt gäddans
lek de senaste åren.
Eva: Det finns även reglering uppströms i tillrinningarna som påverkar.
Utveckla övervakningen genom att utnyttja yrkesfiskarnas redskap. Även
sportfiskets fångster bör nyttjas bättre.
Eva påpeka att utvärderingarna är viktiga, att de görs med jämna mellanrum.
Vad har vi lärt oss? Vad behöver förändras? Det bör vara en ständig process
där samförvaltningen kan samordna allt som görs.
Dirk påpekar att övervakningen är viktig även för andra syften. Kan krävas
för ex MSC-märkning av fisk att det finns bra underlag för att beskriva statusen hos fiskbestånden. Även HaV:s statistik viktig. Fokusera på fiskresursen i samförvaltningen, arbetet med bildande av Fiskeområde pågår av nuvarande Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Vänersamarbetet
prioriterar arbetet med Fiskeområde Vänern. Hur organisationen ska se ut är
inte klart.
Bo anser att vi måste utnyttja universiteten för att göra utvärderingar.
………………
Fredrik frågar hur vi godkänner dessa handlingar? Beslut togs att styrgruppen justerar dessa och återkommer inom någon vecka till Fredrik med ev
kommentarer.
3.
Nuvarande storgrupp och styrgrupp känns OK tills vidare. Dock beslöts att
bilda en lax- och öringgrupp. Pär, Fredrik och Bosse fick i ansvar att ta fram
ett förslag på representanter i denna arbetsgrupp.
Eva ställer frågan om samförvaltningens uppdrag. Svaret är åtminstone initialt att utgöra en rådgivning för myndigeters arbete samt ett samverka och
enas kring viktiga frågor. Exempelvis ändringar av fiskeregler.
Vi kom överens om att fokusera på följande områden för samförvaltningen
att ta tag i till en början;
1. Regleringens effekter på fisk
2. Fiskresursen, tillgången på fisk
3. Miljögifter i fisk
Sedimenten i de centrala delarna av Vänern har fortfarande i ytan åtminstone 10 gånger förhöjda värden av dioxin, kan sänka den ekologiska
statusen vid rapportering till EU.
- Fler undersökningar hos siken behövs
- Går det att storleksselektera siken map dioxinhalter?
Vattenvårdsförbundet (samförvaltningen) bör skicka en förfrågan till Livsmedelsverket att göra ytterligare provtagningar på sik.
Även hos abborre problem, men med Perfluoroktansulfonat (PFOS) som det
föreslagits ett gränsvärde för konsumtion för. Halten PFOS i muskel låg på
lokalerna under det i Sverige föreslagna gränsvärdet för konsumtion på 15
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ng/g VS. Görs jämförelser med det gränsvärde på 9,1 ng/g VS som föreslagits av europeiska livsmedelverket (EFSA) så ligger Åsunda precis över
medan Torsö ligger precis under detta gränsvärde.
Dirk: Vi bör bjuda in Vättern och Bohuslän vid nästa styrgruppsmöte. Vi
bör inte springa för fort.
Även fiskodling diskuterades. Det pågår arbete med en strategisk plan för
vattenbruk i Sverige. Hos intressenterna i samförvaltningen runt Vänern
finns inget intresse av fiskodling.
Vad gäller ekonomi bör medel kunna sökas hos länsstyrelserna och Vänerns
regleringsfond för själva driften av samförvaltningen.
Fredrik fick i uppdrag att skissa på en verksamhetsplan för samförvaltningen inklusive finansiering.
4.
Nästa Storgruppsmöte
Bör hållas någon gång under hösten. Förslagsvis måndag 7 oktober kl 1015. Viktoriahuset vid Läckö. Fredrik kollar om ledigt. Guidning av huset.
Då bör prioritering av uppgifter och verksamhetsplan för samförvaltningen
diskuteras. Underlag skickas ut i god tid innan.
Till storgruppen bör Fortum, Vattenfall och Vänerns laxodling bjudas in.
HaV bjuds in som adjungerade.
4.
Nästa Styrgruppsmöte
4 november kl. 10.00 på Länsstyrelsen i Karlstad. Lokal: Vänern (så klart!).

Vid pennan/
Fredrik Nilsson 2013-06-13

Justerat av 2013-06-14
Mats Rydgård
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