
Fiskförvaltning i Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund samordnar 
samförvaltningen av fiskefrågor i Vänern

Samförvaltning av 
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Fiskeområde 
Vänern (Leader)

Förvaltningsplan 
Vänerlax

GRAP 
Åtgärdsplan för Gullspångslax

Myndighetsarbete



Samförvaltningens arbetsgrupper
Regelgruppen
• Representanter från fiskets intressen (trollingfisket, yrkesfisket, övrigt sportfiske) 
• Fiskevattenägarna, 
• Fisketurism-företagarna (SEFF), 
• Länsstyrelsen Västra Götaland, 
• Länsstyrelsen Värmland
• Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

Gruppen är ett beredande organ till Länsstyrelserna, där regelförändringar för fisket tas upp vid ett tidigt skede.

Yrkesfiskegruppen 
• Länsstyrelsen Västra Götaland
• Länsstyrelsen Värmland
• representanter från yrkesfisket 

Gruppens syfte är att ha en bra dialog mellan det yrkesmässiga fisket och myndigheterna. Möten en gång i kvartalet. 
Representanter i yrkesfiskegruppen delar också information som kommer upp i inom samförvaltningen och regelgruppen med sina medlemmar.

Fisketillsynsgruppen
• Länsstyrelsen Västra Götaland
• Länsstyrelsen i Värmland
• Kustbevakningen

Fisketillsynsgruppen är en samverkan och planeringsgrupp för fisketillsynen i Vänern. 

Trollinggruppen
• Länsstyrelsen Västra Götaland
• Länsstyrelsen Värmland
• Representanter från trollingfiskeklubbarna 

Gruppen syfte är att ha en dialog och informationsspridning mellan sportfisket och myndigheterna. Representanter i trollinggruppen delar också information som 
kommer upp i denna grupp, inom samförvaltningen och regelgruppen med sina medlemmar.



Vad vi gjort inom samförvaltningen 2016-2022 

Temadagar, 
redskapsutveckling, 

workshop vikten med 
fångstrapportering, 

Deltagit i olika seminarier,  
tex konferensen big lake 

smal world 2018 i Frankrike, 
för att informera om 

Vänern. 

Tillsammans med yrkesfisket 
varit i Finland för att se på 

det finska yrkesfisket (fisket, 
förädling, försäljning). 

Tillsammans med projektet
“smaka på Vänern” 

anordnat en dag om fisket i 
Vänern för allmänheten
(Spiken och Hammarö)

Deltagit i styrgruppen för
Hållbar fisketurism i Vänern 
(Handlingsplan för hållbart

sportfiske i Vänern)

Varit beredande organ till 
föreskriftändringarna av 

Gullspångsälvens
fredningsområde för lax-

och öring)

Webbinarium Stress hos 
fisk, SVA, komputsättningar Kommunturné

Informationsspridning via webben/Facebook

https://www.vanern.se/fiskefragor
www.fiskeområdevanern.se

https://www.vanern.se/


Förvaltningsplan Vänerlax
EU-projekt 2020-2022



Gullspångsälvens fredningsområde

Skyddar in och utvandrande
laxfisk
Ca 8% av Vänerns yta
Förbud mot trolling och nätfiske
7 500 - 47 000 hektar



Födovalsanalyser

Lax Öring



Restaurering Klarälven
• Samverkan med TLEE (Två länder-en elv)
• Flottledsrensning
• Återställning och optimering (2021-2024)
• Omprövning av kraftverk 2026



Pågående studier

• Smolträkning Gullspångsälven
• Lekfiskräkning Gullspång
• Födovalsanalys lax och öring (fortsättning)
• DNA-vildlax/öring

• Yrkesfisket med nät
• Trollingfiskare

• PIT-tag studier (2022-) 1årig 2årig smolt



Märkning av smolt med PIT-tags
Märkning av 1 och 2-årig laxsmolt påbörjad 
2022

Utsättning av märkt fisk direkt i Vänern

Scanning vid trollingtävlingar pågår och egen 
scanning vid sjösättningsramper inleds 2023





Omprövning Gullspångs 
kraftverk 2023

• Mer naturliga flöden
• Habitatåtgärder
• Ökad minimitappning
• Mer habitat –

biokanal/återställning 
Gullspångsforsen



Fredrik Nilsson
Vatten och Fiskprojekt, Vattenavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
fredrik.nilsson@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Följ oss på facebook ”Förvaltning Vänerlax”

mailto:Fredrik.nilsson@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

	Fiskförvaltning i Vänern
	Samförvaltningens arbetsgrupper 
	 Vad vi gjort inom samförvaltningen 2016-2022 
	Förvaltningsplan Vänerlax
	Gullspångsälvens fredningsområde
	Födovalsanalyser
	Restaurering Klarälven
	Pågående studier
	Märkning av smolt med PIT-tags
	Bildnummer 10
	Omprövning Gullspångs kraftverk 2023
	Fredrik Nilsson

