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Protokoll fört vid styrelsemöte med Vänerns vattenvårdsförbund  
den 8 mars 2022 i Mariestad och på Skype 
Närvarande: Beslutande: Frida Nilsson, Jan Wahn, på Skype: Ann-Kristin Magnusson, Tomas Gustafsson, 
Bosse Pettersson, Ingvar Håkansson, Kajsa Edbom, Thomas Alpner (del av mötet) och Björn Thodenius (del 
av mötet)  
Övriga: Didier Baho, Agneta Christensen, Sara Peilot och på Skype: Anna Dahlgren, Giedre Asmonaite, Jo-
nas Andersson (del av mötet)  
1) Mötets öppnande 

Frida Nilsson hälsade alla välkomna både på Skype och på plats och öppnade mötet 
med ett upprop.  

2) Godkännande av dagordningen 
Förslaget till dagordning godkändes. 

3) Val av protokolljusterare 
Jan Wahn valdes till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. 

4) Protokoll från styrelsemötet den 5 oktober 2021 (Bilaga 2) 
Sara informerade om att vi är på gång att skriva ett nytt drift- och nyttjandeavtal med 
SMHI för SeaTrack web Vänern 2022-2024. Den 8 oktober 2021 bjöd Vänerns vatten-
vårdsförbund och SMHI in till en digital användarträff för SeaTrack webb Vänern där 
inbjudan gick ut brett både till anslutna och ej anslutna medlemmar. Vid användarträf-
fen deltog också Kustbevakningen. Sara meddelade att medlemmar i Vänerns vatten-
vårdsförbund kommer att kunna ansluta sig till SeaTrack webb Vänern under pågående 
avtalsperiod om man så vill. 

5) Årsmöte 5 maj 
a) Plats program och värd(Bilaga 3) 

Vi skulle ha varit på Karlstads universitet 2020, ett förslag som vi nu uppdate-
rar för årsmötet 2022. Värd för årsmötet blir Karlstads universitet. Styrelsen 
vill att mer tid läggs på det första konstituerande styrelsemötet i samband med 
årsmötet. Sara justerar om programmet så att det ges utrymme för detta. Dock 
viktigt att tiden för studiebesöket inte kortas ner.  

b) Dagordning (Bilaga 4) 
Sara gick kort igenom dagordningen enligt bilaga 4. Ett tillägg gjordes, en 
punkt om: ”Fastställande av Vattenvårdsplanens del ”Mål och åtgärder” med 
tillhörande fokusområden för 2022-2029”. Dagordningen med detta tillägg 
godkändes.   

c) Förslag till verksamhetsberättelse för 2021 (Bilaga 5) samt ekonomisk 
rapport (Bilaga 6) 
Sara gick kort igenom verksamhetsberättelsen för 2021 samt den ekonomiska 
rapporten som godkändes av styrelsen. Sara kommer att maila ut 
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verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen till ledamöterna 
som får skriva på digitalt i PDF-filen. 

d) Förslag till medlems-, undersökningsavgift och fördelningsplan för 2022 
(Bilaga 7a och b) 
Sara redovisade att undersökningsavgiften höjdes senast verksamhetsåret 2019 
och dessförinnan 2015. Förslaget är att undersökningsavgiften höjs med 10 
procent från och med verksamhetsåret 2023. Vi ser ökade kostnader och vi be-
höver bland annat utöka med en lokal för miljögifter i fisk i Dalbosjön, sa Sara. 
Denna vattenförekomst täcker vi inte in i dag. Från och med verksamhetsåret 
2017 har Vänern vattenvårdsförbund redovisat moms och måste därmed skatta 
på en eventuell vinst. Det är därför bra om undersökningsavgiften följer ut-
giftsläget så bra som möjligt. Det är därför bättre att höja undersökningsavgif-
ten mer kontinuerligt och inte så mycket åt gången. 
Beslutspunkt: 
Undersökningsavgiften föreslås att höjas med 10 procent enligt fördelningspla-
nen i bilaga 7a. Förslaget kommer att presenteras vid årsmötet den 5 maj. 

e) Förslag till reviderat arbetsprogram för 2022 (Bilaga 8) 
Sara redogjorde för förslag till reviderat arbetsprogram för 2022. Arbetspro-
grammet öppnade upp för att delar av miljöövervakningen inte behöver rappor-
teras i en tryckt skrift.  Förslag till reviderat arbetsprogram för 2022 godkän-
des. 

f) Förslag till reviderad budget för 2022 (Bilaga 9) 
Sara redogjorde för förslag till reviderade budget för 2022. Med största sannolik-
het blir det en halvering av bidraget från Vattenmyndigheten i år. Styrelsen po-
ängterade att det är en viktig del att fortsatt söka bidrag och sätta av tid för detta. 
Förslag till reviderad budget för 2022 godkändes.  

g) Förslag till arbetsprogram för 2023 (Bilaga 10) 
Sara redogjorde för förslag till arbetsprogram för 2023. Arbetsprogrammet öpp-
nade upp för att delar av miljöövervakningen inte behöver rapporteras i en tryckt 
skrift. Förslag till arbetsprogram för 2023 godkändes. 

h) Förslag till budget för 2023 (Bilaga 11) 
Sara redogjorde för förslag till budget för 2023. Det är preliminära siffror för upp-
dragsmedel för nationell miljöövervakning från HaV då vi ska skriva nytt avtal 
2023. Under 2023 blir det troligen inte något bidrag från Vattenmyndigheten. Vi 
kommer fortsatt behöva söka bidrag. 

Beslutspunkt: 
Samtliga bilagor till under punkten 5 godkändes av styrelsen och kan gå ut med årsmötes-
handlingarna. 

6) Uppdragsbeskrivning för styrelsen (bilaga 12) 
Sara redovisade förslag till uppdragsbeskrivning för styrelsen, som gick ut till alla i sty-
relsen innan styrelsemötet. Uppdragsbeskrivningen utgör underlag till alla ledamöter, 
ersättare och adjungerande i styrelsearbetet. Den ska också göra det lättare för ersättare 
att ta vid om ordinarie ledamöter inte kan delta. Vi vill bland annat uppnå: 
- Ett ökat engagemang och deltagande.  
- Ett mer förankrat styrelsearbete med medlemmar. 
- Ökat informationsutbyte.  
- En årlig utbildning för den nya styrelsen. 
- En årlig träff med styrelsen. 
Styrelsen tyckte att det var bra med en uppdragsbeskrivning och välkomnar detta. För-
slagsvis träffas styrelsen på höstmötet i stället då vi ses på årsmötet maj. Förslagsvis 
avsätter vi lite mer tid till det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsmötet. 
Sara justerar programmet för årsmötet så att det ges utrymmer för detta. Vid detta möte 
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kan vi också gå igenom uppdragsbeskrivningen med den nya styrelsen. Sara ska också 
skicka ut uppdragsbeskrivningen till Valberedningen nu i god tid innan årsmötet. 
Beslutspunkt: 
Uppdragsbeskrivningen för styrelsen i Vänerns vattenvårdsförbund beslutades av sty-
relsen. 

7) VATTENVÅRDSPLAN – remiss (bilaga 13a och b)
Under remissperioden 2 nov-21 till 31 jan -22 har det kommit in 18 remissvar med to-
talt 117 synpunkter, men flera av dessa synpunkter är av liknande karaktär sa Sara. De
som har svarat är:
- nio Vänerkommuner, en region, en Länsstyrelse (totalt 3 svar), en ekonomiskföre-

ning (där samtliga Vänerkommuner är representerade), ett universitet, ett vattenför-
bund, en intresseorganisation och en ideell förening.

Industrin har inte svarat på remissen, men vi har läst och står bakom dokumentet, sa 
både Tomas och Ann-Kristin från styrelsen som representerar industri. Det är ett bra 
underlag för vårt arbete och när vi vill utveckla vår verksamhet.  
Sara lyfte några förslag till justeringar att stämma av med styrelsen: 
- Ändrad ordning av fokusområden: Främmade arter, Vattennivåer och biologisk 

mångfald, Vattenkvalitet och närområden, Miljögifter. Styrelsen instämmer i ny 
ordning.

- Årlig återkoppling på fokusområden och att följa upp läget förslagsvis i sam-
band med årsmötet. Styrelsen tycker att det är viktigt med tydlig återkoppling, men 
det räcker inte bara på årsmötet. Vi behöver kommunicera detta mera exempel via 
webben. Förslagsvis läggs återkoppling på hösten istället i samband med Vänerda-
gen.

- Arbetsgrupp inför varje nytt fokusområde. Det här är en bra idé, men här behö-
ver vi tänka till. En åtgärdssamordnare skulle vara klockren att driva samtliga ar-
betsgrupper. I dagsläget finns inte resurser att starta upp nya arbetsgrupper, sa sty-
relsen, utan här behöver vi söka bidrag för en åtgärdssamordnare. Sara undersöker 
detta vidare vad det finns för möjlighet att söka bidrag till en åtgärdssamordnare 
som konkret kan jobba med åtgärderna i vattenvårdsplanen.

- Mätbara mål för varje fokusområde – komplettera fokusområden med mål och 
vad som ska uppfyllas.

- Hur kan medlemmarna bidra? Förtydliga i vattenvårdsplanen vad Vatten-
vårdsförbundet gör och vad medlemmarna kan göra/kan bidra med. Hur med-
lemmar kan bidra kan vi lägga som en punkt på nästa styrelsemöte så vi kan se hur 
vi som styrelse kan bidra mer här, sa Frida.

- Få med bakgrunden – vad har vi gjort! Komplettera vattenvårdsplanen med vad 
vi gjorde under den förra perioden (2016-2021). Detta för att kunna se hur vi byg-
ger vidare under kommande period. Sara uppdaterar detta.

- Flera synpunkter på att klimatförändringen inte är ett eget fokusområde. Kli-
matförändringarna behöver vi nog få med i vattenvårdsplanen på ett tydligare sätt, 
men kanske inte som ett eget fokusområde. Det är bättre att väva in i de befintliga 
fokusområdena. Vi behöver koppla klimatförändringar tydligare till Agenda 2030-
arbetet för det är här som klimatförändringar kommer in som hållbar utveckling, sa 
Frida.

Beslutspunkt: 
Sara uppdatera vattenvårdsplanens del ”mål och åtgärder” och skickar till styrelsen. 
Styrelsen kan läsa igenom och återkoppla till Sara om det är något ytterligare som ska 
justeras. Bilagan kan sedan gå ut med årsmöteshandlingarna.    
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8) Samförvaltning fisk i Vänern – rapport 2021 och på gång 2022 (Jonas) 
Jonas informerade om att vi har fått besked från Jordbruksverket om förlängd projekt-
tid till och med 30 april 2022 det är också då projektet ska slutredovisas till Jordbruks-
verket sa Jonas. Under förra årets bildades tre nya arbetsgrupper (trolling-, yrkesfiske- 
och regelgruppen).  
I år fortsätter arbetet med det utökat samarbete med gällande fisketillsynen i hela Vä-
nern och vi har bildat en fisketillsynsgrupp där Länsstyrelsen Västra Götaland och 
Värmland samt Kustbevakningen ingår, sa Jonas.  
I år ska projektet bekosta årets gäddyngelinventering, samt så ska vi genomföra ett 
webbinarium i april tillsammans med hållbart fiske i Vänern. Det blir två kvällar med 
temat stresshantering vid fiske och om fisketillsyn samt projekt.  
I år kommer SLU Aqua genomföra en stor satsning på gäddinventering i Vänern. I an-
slutning till våra lokaler för gäddyngelinventeringen ska de genomföra spöprovfiske 
samt observerar fisketrycket. 
Från och med maj i år ska vi söka EBFF-medel (ekosystembaserad fiskförvaltning) 
från länsstyrelserna för att finansiera projektledningen av Samförvaltning fiske i Vä-
nern, sa Jonas. 
En fråga kom angående kräftfisket i Vänern. Jonas sa att yrkesfisket tog upp 43 ton 
kräftor 2021, vilket var en ökning med tre ton från 2020. Vi ser att det är flest kräftor i 
söder Vänern, sa Jonas. 

9) Kommunbesök tillsammans med Samförvaltning fiske i Vänern 
Ett förslag till arbetssätt inom vattenvårdsplanen är att vi ska träffa Vänernkommunera 
mer regelbundet och gärna i samband med våra styrelsemöten. Ska vi besöka alla Väner-
kommunern under period 2022-2029 blir det cirka två kommuner per år. Vi påbörjade en 
kommun turné tillsammans med Samförvaltning fiske under 2019, men då inte tillsam-
mans med hela styrelsen, sa Sara. Vi skulle kunna lägga ett styrelsemöte hos en kommun 
under året. Hela styrelsen kan då engagera sig mer i samband med kommunträffarna där vi 
får möjlighet att både träffa tjänstepersoner och politiker. Styrelsen poängterade dock att 
vi borde invänta valet och att vi därför behöver skjuta på kommunträffen till styrelsemötet 
tidigast i feb-mars 2023. Men detta utesluter inte att Sara och Jonas redan nu i vår och ti-
dig höst bjuder in sig digitalt till Vänerkommunernas kommunfullmäktige för att infor-
mera om vattenvårdsförbundet arbete med både vattenvårdsplanen och samförvaltning 
fiske, sa styrelsen. Styrelsen ser dock ändå att vi gärna träffas fysiskt vid styrelsemötet i 
höst och att vi då med fördel även gör ett studiebesök tillsammans, förslagsvis hos någon 
av oss i styrelsen. Vi får återkomma till detta och bestämma vart vi ska vara. 
Beslutspunkt: 
Vi skjuter på kommunträffen till efter valet och då blir det aktuellt tidigast vid styrelsemö-
tet i feb-mars 2023.  
Sara och Jonas bjuder in sig till Vänerkommunernas kommunfullmäktige digitalt, som en 
del i informationsarbetet till kommunerna.  

10) Nationell miljöövervakning 2022  
Sara informerade om att utsjöprogrammet löper på och att vi har ett avtal med SLU för 
2021-2024 med möjlighet till förlängning t.o.m. 2026. Sara håller också på med be-
ställningar av årets miljöövervakning för inventering av: gäddyngel, undervattensväx-
ter, glacialrelikter, ekoräkning fisk, vattenkemi Göta älv Vargön och i år även en extra 
undersökning av PFAS här, samt inventering av sjöfåglar på fågelskär i juni. Till hös-
ten ska vi upphandla miljögifter i Vänerfisk. 
Inom delprogram Stora sjöar (Vänern Vättern och Mälaren) pågår följande utvecklings-
projekt: 



 5 (7) 
 

 
 

Extra undersökningar miljögifter i fisk (2021-2022), Stabila isotoper i Vättern (2021-
2022).  I år söker vi också för statelitbaserad miljöövervakning tillsammans med 
Brockmann Geomatics.  

11) Vattenförvaltningen – Senaste nytt (Agneta och Didier) 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) är beslutade för den här 6-årsperioden. Åtgärdspro-
grammet ligger hos Regeringen för överprövningen, så vi får jobba med det gamla åt-
gärdsprogrammet så länge, sa Agneta. Det har kommit nya bedömningsgrunder för nä-
ringsämnen, sa Didier. 

12) VÄNERDAGEN 2022   
Vi har fått en förfrågan om samarbete med Högskolan i Skövde under ForskarFredag 
den 30 september, sa Sara. Förslaget är att vi genomför en gemensam dag tillsammans. 
ForskarFredag är en vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige. Temat för 
ForskarFredag 2022 är ”En bättre och friskare värld” som tar avstamp i EU:s fem 
mission-områden. Ett av dessa är friska hav, kust-och inlandsvatten. Högskolan i 
Skövde föreslog att vi skulle vara i Lidköping. Vi var i Lidköping förra året för vår Vä-
nerdagen i fält så det passar inte så bra, sa styrelsen. Mariestad är ett bättre alternativ 
och då kanske vi även kan samarbeta med Göteborgs universitet och vara på Dacapo. 
Förslagsvis arrangerar vi en heldag med föreläsningar under förmiddagen och efter 
lunch genomför vi olika studiebesök i grupper förslagsvis vid Tidans mynning och vid 
Vänern ute på Ekudden. Dagen genomförs också tillsammans med Samförvaltning 
fiske och Laxfonden. 
Beslutspunkt: 
Styrelsen beslutade att vi jobbar vidare för en gemensam dag tillsammans med Högsko-
lan i Skövde – Vänerdagen/ForskarFredag den 30 september 2022 i Mariestad. 

13) Rapporter    
a) Utförarmöte Nationell Miljöövervakning programområde Sötvatten den 14-15 

december på Skype. 
Stora Sjöar var värd för mötet. Det blir ett ett-årsavtal i år för uppdrag Stora sjöar. Det 
blir 750 kkr. per sjö till den nationella miljöövervakningen. 

b) Webbinarium om förorenade områden i Vänern den 17 dec 2021 på Skype. SGUs 
och Länsstyrelsernas undersökningar i Vänern 2021. 
SGU och länsstyrelserna har genomfört en omfattande undersökning av förorenade se-
diment i Vänern. Bland de undersökta områdena har Åsfjorden och Kattfjorden, mel-
lan Grums och Karlstad, flest föroreningar. Även i Otterbäcken finns höga till mycket 
höga halter av föroreningar. Bland annat påträffades mycket höga halter av olika PAH, 
PCB, HCB, DDT, dioxiner och kvicksilver. Undersökning av förorenade sediment i 
Vänern (sgu.se) 

c) Vänerrådet om nytt förslag till tappningsstrategi för Vänern 28 okt 2021 på 
Skype och Workshop om målnivåer för Vänern 2 feb 2022 på Skype. 
Sara informerade om att hon har deltagit i Vänerrådets arbetsmöten under hösten samt 
i en workshop om målnivåer för Vänern. Just nu pågår det dammsäkerhetshöjande åt-
gärder vid dammen i Lilla Edet, därav har Vattenfall inte kunnat provköra en naturan-
passad tappningsstrategi för Vänern än. Planen är att kunna provköra en naturanpassad 
tappningsstrategi med en början under 2023.  

d) Nya rapporter! 
9 Årsredovisningar inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Både enskilda 

kapitel och rapporter ligger under publikationer på webben: Publikationer-arkiv - 
Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se) 

9 Dagfjärilar vid Vänern 2021. Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vatten-
vårdsförbund har i samarbete med länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland 
genomfört en inventering av dagfjärilar i några områden i Vänerns skärgårdar för 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/marin-miljo/fororenade-sediment/undersokning-av-fororenade-sediment-i-vanern/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/marin-miljo/fororenade-sediment/undersokning-av-fororenade-sediment-i-vanern/
https://www.vanern.se/category/publikationer/
https://www.vanern.se/category/publikationer/
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att öka kunskapen om dessa arter som är knutna till Vänerns sällsynta miljöer. 
Dagfjärilar vid Vänern 2021 - Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se) 

9 Gäddans rekrytering i tre Vänervikar. En sammanställning av 5 års inventeringar
2017-2021. Eriksson, J. Sportfiskarna. I syfte att bevaka främst gäddans rekryte-
ringsframgång har Vattenvårdsförbundet låtit inventera tre lekvikar i Vänern under
våren 2021, två i Värmlandssjön och en i Dalbosjön. Gäddans rekrytering i tre Vä-
nervikar 2021 - Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)

14) Inbjudningar
9 Vänermuseet bjuder in till föreläsningskvällar nu i vår: 24 mars kl. 17.00 ”Hur mår

Vänern?” och den 7 april kl. 17.30 ”Längtas landskap”. De har också en invigning
av deras utställning ”Sötvatten – en värld av liv” den 4 juni kl. 13.00.

9 Vänerrådets årliga möte kommer att vara onsdagen den 27 april i Karlstad.

15) Övriga frågor
-

16) Mötets avslutande
Frida tackade alla deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet 

_________________________ 
Sara Peilot  

Justeras 

____________________________ _________________________ 
Frida Nilsson, ordf.   Jan Wahn 

https://www.vanern.se/dagfjarilar-vid-vanern-2021/
https://www.vanern.se/gaddans-rekrytering-i-tre-vanervikar-2021/
https://www.vanern.se/gaddans-rekrytering-i-tre-vanervikar-2021/
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Sändlista  
Ledamöter 
1. Frida Nilsson, Lidköpings kommun, mail: frida.nilsson@lidkoping.se  
2. Ann-Kristine Magnusson, BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk, mail: Ann-Kristin.Magnusson@bil-

lerudkorsnas.com 
3. Tomas Gustafsson, Stora Enso Skoghall AB, mail: tomas.gustafsson@storaenso.com 
4. Bosse Pettersson, Kristinehamns kommun, mail: bosse49.pettersson@gmail.com  
5. Jan Wahn, Mariestads kommun, mail: jan.wahn@telia.com 
6. Ingvar Håkansson, Vänersborgs kommun, mail: ingvar.hakansson@vanersborg.se  
7. Kajsa Edbom, LRF i Värmland, mail: kajsa.edbom@gmail.com  
8. Thomas Alpner, Västra Götalandsregionen, mail: thomas.alpner@kungalv.se 

Adjungerade 
9. Didier Baho, Länsstyrelsen Värmlands län, mail: didier.baho@lansstyrelsen.se   
10. Agneta Christensen, Länsstyrelsen Västra Götaland, mail: agneta.christensen@lansstyrelsen.se 
11. Göran Sundblad, Sveriges Lantbruks Universitet, mail: goran.sundblad@slu.se 
12. Maria Jansson, Havs- och vattenmyndigheten, mail: maria.jansson@havochvatten.se 
13. Håkan Landenmark, Södra Skogsägarna, mail: hakan.landenmark@tele2.se  
14. Anna Dahlgren, Nordic Paper Säffle, mail: Anna.Dahlgren@Nordic-paper.com   
 
Revisorer, valberedning, kassaförvaltare   
15. Maria Hill, Länsstyrelsen Västra Götalands län, mail: maria.hill@lansstyrelsen.se 
16. Björn Zetterlund, BA Zetterlunds Aff. Juridiska byrå, mail: ann-britt.zetterlund@live.se 
17. Margareta Forsberg, Revisor, mail: margareta4@hotmail.com  
18. Stig Karlsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län, mail: stig.karlsson@lansstyrelsen.se  
19. Margareta Sandström, Stora Enso Skoghall AB, mail: margareta.sandstrom@storaenso.com 
20. Linda A Nilsson, Länsstyrelsen Värmland, mail: linda.a.nilsson@lansstyrelsen.se  
21. Jonas Sundström, Lidköpings kommun, mail: jonas.sundstrom@lidkoping.se  
22. Pia Möller, Mariestads kommun, mail: pia.moller@mariestad.se 
 
Kopia till 
Ersättare för ordinarie ledamöter 
23. Vakant 
24. Ann Gustafsson, Casco Adhesives AB, mail: ann.gustafsson@akzonobel.com  
25. Ulrika Neldorin, Karlstads kommun, mail: ulrika.neldorin@karlstad.se  
26. Björn Thodenius, Gullspångs kommun, mail: bjorn.thodenius@gullspang.se 
27. Tommy Johansson, Melleruds kommun, mail: twjoh@telia.com 
28. Josefina Guttman, LRF Västra Götaland, mail:  josefina@frielsberg.se  
29. Ola Persson, Region Värmland, mail: ola.persson@regionvarmland.se 

Ersättare för ordinarie adjungerade 
30. Giedre Asmonaite, Länsstyrelsen Värmlands län, mail: giedre.asmonaite@lansstyrelsen.se 
31. Maria Owemyr, Länsstyrelsen Västra Götalands län, mail: maria.owemyr@lansstyrelsen.se  
32. Thomas Axenrot, Sveriges Lantbruks Universitet, mail:  thomas.axenrot@slu.se 
33. Vakant, Havs- och vattenmyndigheten, mail:  
34. Annica Wetterling, Mellanskog, mail: aawg_@hotmail.com  

Övriga: 
35. Jonas Andersson, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samförvaltning fisk i Vänern,  

mail: jonas.o.andersson@lansstyrelsen.se    
36. Daniel Oinas, Länsstyrelsen Värmlands län, Samförvaltning fisk i Vänern,  

mail: daniel.oinas@lansstyrelsen.se     
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