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Minnesanteckningar från styrgruppsmöte med Vänerns samförvaltning Fiske 2013-11-04
Plats: Länsstyrelsen i Värmlands län (lokal Vänern)
Närvarande:
Marita Bengtsson (ordförande, Vänerns vattenvårdsförbund)
Sara Peilot (Vänerns vattenvårdsförbund)
Fredrik Nilsson (sekreterare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län)
Niklas Lundsten, Fiskevattenägarna i Värmland
Conny Gustafsson, Vänerns fiskareförbund
Lollo Englund, Sveriges fisketurismföretagare (SeFF)
Eva Bergman, Karlstad universitet
Tomas Axenrot, SLU
Bo Rotmark, Fritidsfiskarna
Peter Belin, Sportfiskarna
Ove Ringsby, Fiskeområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Jarl Svahn, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmlands län
Linus Andersson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Jonas Andersson, Länsstyrelsen i Värmlands län
1. Mötets öppnande
Marita öppnade mötet. En genomgång och uppräkning av deltagare gjordes.
Som sekreterare utsågs Fredrik Nilsson.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes. En punkt, Övrigt, lades till.
3. Val av protokolljusterare
Som justeringsman valdes Eva Bergman
4. Uppföljning av protokoll från föregående möte
Fredrik gick igenom föregående mötes protokoll och stämde framförallt av
sådant som skulle göras/arbetas vidare med:
 Fiskevattenägarna i Skaraborg och Västra Sverige har fått förfrågan om
deltagande i storgruppen, så har även Fortum och Vattenfall fått. Vänerns
fiskodling kvarstår att fråga. Ingen respons på utskicken har inkommit.
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 Kallelse har gått till SeFF:s ordförande Manni till detta möte (efter förslag från Peter Belin). SeFF har kommit fram till att Ove Johansson fortsättningsvis ska vara ordinarie ledamot och Lollo Englund ersättare.
 Karlstad universitet och SLU löser representationen tillsammans. Övriga
bör skicka in ersättare till styrgruppen. Fredrik får stöta på de som inte
har kompletterat.
 Förslag på deltagare till laxgrupp skulle tas fram av Pär, Fredrik och
Bosse. Följande förslag presenterades av Pär och Fredrik. Stefan Palm
(SLU), Eva Bergman (KAU), Johnny Norrgård (FORTUM), StenGunnar Steenson (Sportfiskarna), Robert Skog (Gullspångs kommun),
Måns Bagge/alt ngn annan laxfiskare, Bo Thorsenius (Laxfonden), George Ciric (Sävenfors Produkter AB). Adjungerade: Fredrik Nilsson,
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Pär Gustafsson, Sven-Erik Sköld, Länsstyrelsen i Värmlands län.
Kommentarer/frågor kring laxgruppen: Bör sportfiskarna bör ha en tjänsteman med? Bör fiskodlarna och Fortum vara med? Fortum är viktig
både som representant för kraftproducenterna och kompensationsutsättningar. De har dock ett egenintresse i detta samtidigt som de har mycket
kompetens. Flera andra önskar också att delta, exempelvis Fritidsfiskarna
som inte med. BBör HaV bör ingå som adjungerad? Vi enades efter lite
diskussion om att hålla gruppen liten till en början och utöka den efter
behov. Fisketurismföretagarna (Ove J) bör dock ingå. Gruppen kan dra
igång arbetet och ta fram projektförslag och presentera på storgruppsmöte.
Det reviderade förslaget blev alltså: Stefan Palm (SLU), Eva Bergman
(KAU), Sten-Gunnar Steenson/Peter Belin (Sportfiskarna), Robert Skog
(Gullspångs kommun), Måns Bagge/alt ngn annan laxfiskare, Bo Thorsenius (Laxfonden), Ove Johansson (SeFF). Adjungerade: Fredrik Nilsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Pär Gustafsson, Sven-Erik Sköld,
Länsstyrelsen i Värmlands län.
Fredrik skickar förfrågan om deltagande i arbetsgrupp för lax- och öring
enligt det reviderade förslaget.

De tre fokusområdena som bestämdes på förra mötet gicks kort igenom:
1. Regleringens effekter på fisk
Tomas A: En projektbeskrivning för undersökningar av gäddlek för framtaget av Alfred Sandström (SLU). Ansökan kommer att göras för 2014.
Conny påpekar att även ålen drabbas av avsänkning av sjön, åtminstone i
Dättern. Ål och sutare som har övervintrat på grunt vatten senaste vintern
har frusit inne under vintern då vattenståndet sjunkit.
2. Fiskresursen, tillgången på fisk
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Spänner över de flesta områden. Inget speciellt diskuterades. Fredrik informerar om att interregprojektet Astacus fått 100.000 kr speciellt för att ta
fram en riskbedömning för spridning av pest från Vänern till närliggande
vatten.
3. Miljögifter i fisk
Enligt förra protokollet bör en förfrågan skickas till Livsmedelverket om att
göra fler provtagningar på sik, men någon sådan förfrågan är inte gjort. Vättern också har fått resultat med höga halter av dioxin hos sik under året, och
beslutet från Livsmedelsverket var fortsatt försäljning med kostrekommendationer. En skrivelse till Livsmedelsverket bör fokusera på skillnaden i
hantering för Vättern och Vänern.
Tomas A: har hört en förklaring om att kostrekommendationer tillämpades i
Vättern då halterna var nära gränsvärdena. Det vore intressant att försöka
förstå orsaken till dioxinhalter. T.ex. skulle man kunna jämföra olika storlekar på sik från olika delar av sjön.
Ove R: bättre kunskapsunderlag behövs, Poängterar; 1. Samförvaltningen
bör ta diskussionen med livsmedelsverket. 2. Hur skaffar vi oss kunskap om
orsaken till de höga halterna?
Fredrik N tar fram ett förslag tillsammans med Conny G (yrkesfiskarna) och
Sara P som kan skickas till Livsmedelsverket. Det poängterades att det är
viktigt att inte ensidigt driva frågan om att häva saluförbudet utan mer att
frågan bör hanteras på ett enhetligt sätt i våra olika vatten.
Förslag på verksamhetsplan med finansiering har Fredrik N tagit fram, se
nästa punkt.
5. Förslag på verksamhetsplan för 2014
En reflektion var att det var lite pengar (kostnader) i budgeten. Fredrik N
påtalar att det är ett absolut minimum för att hålla samförvaltningen levande. Det framgår inte tydligt i budgeten att det är en miniminivå, så Fredrik N kompletterar detta.
Pär: På den nu beskrivna nivån bör vi absolut kunna stötta detta från Länsstyrelsens sida.
Det bör framgå att vattenvårdsförbundet genomför verksamhetsplanen endast under förutsättning att resurser finns. Fredrik N kompletterar och tydliggör.
Tomas A: Det är viktigt att dra igång initiativ som kan generera pengar.
Ove R: 2015 räknar vi med att det kan bli nya fiskeområden (Vänern). Det
kommer att drivas ett arbete under våren 2014 inom Vänersamarbetet som
syftar till att ta fram organisation, finansiering samt en strategisk plan. Samförvaltningen ska ingå som en viktig del i den strategiska planen. Vi bör
eftersträva ett fiskeområde för Vänern. Från länsstyrelsen kommer Fredrik
N att delta i projektet.
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Jarl: Även norra och södra Bohuslän kommer troligen att slås samman till
ett område inför nästa programperiod eftersom det inte fungerat optimalt att
ha två.
Dirk H (genom Ove J) undrar hur relationerna ser ut mellan storgruppstyrgrupp-vattenvårdsförbundet? - Storgruppen är en mötesplats eller diskussionsforum, styrgruppen är beslutsorgan. Båda delar utgör samförvaltningen och samordnas/drivs under vattenvårdsförbundets paraply.
Dirk H påpekar också att vi inte får glömma bort Region Värmland!
Information om samförvaltningen bör läggas till på vattenvårdsförbundets
webplats. Protokoll/minnesanteckningar från styrgruppsmöten bör finnas på
webben. Eva B: Formen på protokollen är då viktig. Möten ansåg att så
länge det handlar om minnesanteckningar kan det nog fungera utan allt för
mycket efterarbete. Det går även att tänka sig att Vänertelegrammet kan ta
in aktuell info från samförvaltningen.
6. Förslag på skrivelse till HaV
Fredrik har tagit fram ett förslag på skrivelse till HaV som rör yrkesfiskets
statistik och behovet av en förvaltningsplan för lax och öring. Bakgrunden
är att dessa frågor diskuterats mycket inom de möten som hållits i arbetsgrupperna till Fiskevårdsplanen och i storgruppen. Det har även skickats en
skrivelse från samförvaltningen i Vättern som bl.a. rör yrkesfiskets statistik.
Bra om det kommer en från Vänern också.
Kommentarer:
Ove R: Bra om MSC lyfts fram som argument till att vi vill ha riktig statistik.
Tomas A: Yrkesfiskets data är ett mycket viktigt underlag för forskningen.
Framförallt är det data kring 2008-2013 som är dålig och som behöver
granskas. Poängtera i skrivelsen att det för förvaltningen av Vänern som
detta är viktigt. Beståndsanalyser viktiga även för bytesfisken och eventuella ekosystemansatser.
Conny: Det är inte fiskarena som slarvar utan HaV som inte granskar. Info
om hur man fyller i blanketten måste återkopplas till fiskarena.
Bo: Även fritidsfiskarna är villiga att fylla i statistik.
Jarl: När Länsstyrelsen hade rapporteringen hade vi bra koll på fisket. Även
Fiskeriverket i Örebro hade bra koll. Sedan kom övergången till månadsrapporter och kvaliteten försämrades. Även blanketterna måste justeras.
Peter: Sportfiskarna håller på med fångstdataprojekt i Vänern med fokus på
lax, öring, gädda och gös.
Lollo: Är det bara fisken som rapporteras eller även fiskeansträngningen?
Nej, det är även fångstansträngningen.
Peter: Viktigt att skrivelsen kommer in till Hav så vi visar att det finns ett
intresse för frågorna.
Sven-Erik: Vi har påpekat problemet vid ett flertal tillfällen utan att något
hänt.
Bo: Vi har ju tyvärr inte någon statistik på laxfisket som bedrivs av sportfiskarna, som står för det största uttaget. Här måste också göras insatser.
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Sven-Erik: Det är svårt att nå sportfiskarna eftersom de inte behöver redskapsnummer.
Eva: Det går dock att komma åt denna typ av data genom andra angreppsätt
(undersökningsmetodik) än att nå varje enskild fiskare. Det arbetas lite med
detta på universitet.
Ove R: Skrivelsen bör även föra fram att detta görs ur förvaltningssynpunkt.
Synpunkter kan ges på skrivelsen inom en vecka. Mötet ställer sig bakom
skrivelsen som kan skickas in utan ytterligare avstämning i styrgruppen.
Den andra delen av skrivelsen rör lax och öring. Det hör egentligen inte
ihop med den första och bör lyftas ut och utgöra en egen skrivelse. Fredrik
tar fram ett nytt förslag på skrivelse rörande förvaltningsplan för lax och
öring.
7. Nästa storgruppsmöte
Förslag på nytt datum: 26 februari.
Förslag på innehåll:
Rapportering av styrgruppsmöten och arbete i styrgruppen. Även några intressanta föredrag bör ingå i programmet.
Förslag på mötesplats: Fortsatt kvarstår förslaget med Victoriahuset på Kållandsö. Fredrik har kollat och de har plats för 30-40 pers och kostar 525
kr/person för en heldag. Vi lägger inte in någon guidning men lägger till en
kort info om huset, ca 15 minuter.

8. Nästa möte
Vi beslöt att hålla styrgruppsmöte tisdag 20 maj. Preliminärt i Vänernborg.
9. Övrigt
Conny: Kan tyvärr inte vara med på Vänerdagen, men vi bör uppmärksamma att vattenkvaliteten i Klarälven och norra Vänern måste prioriteras.
Vattenvårdsförbundet är medveten om situationen och det hölls ett möte i
frågan i juni.
Bra med ål har transporterats från Vänern till Göta älv (sk Trap and Transport), Vattenfalls budget har förbrukats.
Fredrik: Kort info om fiskevårdsplanen som har skickats ut för synpunkter.
Det finns fortfarande möjlighet att komma med snabba synpunkter på planen. Fredrik kommer att kalla till ett sista styrgruppsmöte (OBS! styrgruppen för Fisk- och Fiskevårdsplanen) och redovisa planen och synpunkter.
Därefter slutlayoutas den och trycks.
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Vid pennan/
Fredrik Nilsson 2013-11-08

Justerat av 2013-11-18
Eva Bergman
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