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Protokoll styrgruppsmöte Samförvaltning fiske i Vänern den 14 sep-
tember 2021, Skype 
Närvarande: Jonas Andersson, Fredrik Andersson, Lars Emilson, Joakim Eriksson, Thomas Johans-

son, Sara Peilot, Malin Setzer, Göran Sundblad, Mikael Tuneld och Erika Karlsson 

1. Mötets öppnande.

Jonas Andersson förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare.

Till ordf valdes Sara Peilot, sekreterare Erika Karlsson, justerare Jonas Andersson

4. Föregående möte (9/2-2021 Digitalt) gicks igenom.

5. Vad gör vi under 2021-22

a. Aktuellt inom Samförvaltning

• Det finns pengar kvar inom projektet, förlängning fram till april 2022

• Det kommer ske en uppdatering av informationsskyltar runt Vänern, i samband 
med nya fredningsområdet utanför Gullspång (träder i kraft 1/10)

• Jonas Andersson kommer att medverka på båtmässan feb 2022 och informera om 
Vänern och samförvaltningen.

• Det har bildats nya grupper, den senaste är trollingfiskegruppen.
• Anna Hagelin kommer vara sammankallande för trollingfiskegruppen. En kallese 

kommer ske inom kort då Jonas ska vara föräldraledig fr.o.m. 1 nov.

• Det planeras att bilda en fisketillsynsgrupp 2022, Länsstyrelsen Västra Götaland, 
Länsstyrelsen Värmland och Kustbevakningen kommer att ingå där.

• Det ska bildas en ny grupp med representanter från respektive befintlig grupp. Det 
är viktigt att grupperna finns till för att samverka, det bör vara ett tydligt syfte. 
Malin Setzer lovade att skicka mall att utgå ifrån, notera att mallen fortfarande är 
under utveckling och har därför förbättringspotential.

b. Regelgruppen

• Berett förslag på fiskeregler för trollingfiske, under flera omgångar. HaV har valt 
att inte gå vidare med detta.

• Samtliga bör ha fått remiss för utökat fredningsområde i Gullspång.

• Se över befintlig gösfredning
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• Reglering och fredning av gädda. Vad har vi för underlag? Vad behöver vi för typ

av underlag? Vi bör ha god kunskap innan vi skickar förslag till HaV. Detta står

med på Sofia Bockmarks lista

c. Yrkesfisket

• Representant saknas under mötet.
• Jonas och Anna har haft möte med yrkesfiskarna gällande fredningsområdet i 

Gullspång. Missnöje kring förbud av bottenssatta nät. Fångsterna har gått ner i 
laxgarn sedan 2019. Vikten av att införa en åtgärd i taget för att utvärdera vilken 
som var/är ett vinnande koncept. Är det uppbojningen eller förbudsområdet eller 
en kombination?

ci. Fiskevattenägarna

• Vad kommer hända med Klarälven?

• Hur kan fisket på vildfisk komma att se ut?  Det kan finnas dispenser eller behövas 
göra en justering i förordningen – Jonas kikar på detta

• De önskar en bättre dialog och hoppas på fysiska möten i samband med lättade re-

striktioner.

• De känner sig osäkra på Martin Engströms artikel om smoltutsättning och har valt 
att inte ta någon ställning.

cii. Sportfiskarna

• Sportfisket har fått stort genomslag under Corona, båtförsäljning har skjutit i höj-

den.

• Saknar långsiktigt samråd för hela fisket. Näringsverksamhet som kompletterar 
turism. Fisketurismen har fallit mellan stolarna. Jonas har kämpat med att få med 
regionerna, det är svårt. Jordbruksverkt får gärna ta taktpinnen.

Gemensam strategi för fiskets framtid (2020) - Regeringsuppdrag - Havs- och vat-

tenmyndigheten (havochvatten.se)

Handlingsplan för utveckling av svenskt fritidsfiske och fisketurism 2021–2026

(havochvatten.se)

• Efterlyser information kring 1- och 2årig smolt. Finns det trender?

ciii. Myndigheterna

• Jonas kommer byta från Lst Värmland till Lst Västra Götaland.

• Göran Sundblad efterfrågar fiskdata från fritidsfisket från 2019 och 2020. Erika 
ska sammanställa och skicka fiskdatabasen till Göran.

civ. SLU

• Ny app för fångsrapportering. Prata ihop sig med Sportfiskarna när de gäller rap-

portering via app i Värnern.

• Laxdata behövs från trollingfiskegruppen – så det är toppen att det skapats en 
grupp.

• Det finns en fiskeräknare till uthyrning, SLU. Kanske något för Gullspång?

cv. Vänerns Vattenvårdsförbund

• Vänerndag i fält, fre 15 oktober – varmt välkommen!

• Vattenvårdsplan ska ut på remiss i höst, jobba vidare med 4 områden. Främmande 
arter som Ullhandskrabba och Svartmunnad smörbult, vattenkvalité och Vänerns 
närområde, miljögifter, vattennivåer och biologisk mångfald.

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/gemensam-strategi-for-fiskets-framtid-2020.html
https://www.havochvatten.se/download/18.406b761e1798a7d1e39a586b/1622471993922/ru-framtidens-fiske-handlingsplan-fritidsfiske-fisketurism.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.406b761e1798a7d1e39a586b/1622471993922/ru-framtidens-fiske-handlingsplan-fritidsfiske-fisketurism.pdf
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• Strandnära nätprovfisket har gått bra.

• Utvecklingsprojekt (Vänern, Vättern och Mälaren). Miljögifter i fisk. Fisken är

fångad och rapport kommer under 2022

• Utvecklingsprojekt i Vättern – Ämnesspecifika isotoper. Analysen kan vara ett

bättre verktyg jämfört med maganalys. Vem äter vem.

• Digital användarträff, Seatrack web Vänern 8 oktober – varmt välkomna!

• Rapporter läggs upp löpande på www.vanern.se. Observera att hemsidan är

under utveckling.

6. Övrigt

• Erika Karlsson presenteras och kommer vikariera för Jonas Andersson.

Malin Setzer presenteras och jobbar med Samförvaltning fiske i Vättern. Bra med
samarbete mellan Vänern och Vättern.

• Ansvarsfullt trollingfiske efter lax & öring på Vänern - YouTube – en film om an-

svarsfulltfiske som varmt kan rekomenderas. Stor cred till Anna och Simon.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls vecka 10, mars 2022

8. Mötets avslutande

Vid protokollet 

_____________________________ 

Erika Karlsson  

Justeras 

_____________________________ ___________________________ 

Jonas Andersson  Sara Peilot

https://www.youtube.com/watch?v=0_Ac1pwtyfU
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Sändlista 
Ledamöter 

1. Frida Nilsson, Vänerns vattenvårdsförbund, mail: frida.nilsson@lindkoping.se

2. Mikael Tuneld Sportfiskarna, mail: mikael.tuneld@sportfiskarna.se

3. Vakant, Vänerns fiskareförbund

4. Lars Emilsson, Fiskevattenägarna i Värmland, mail: lars.emilsson@forshaga.se

5. Lollo Englund, Sveriges fisketurismföretagare, mail: lollo.englund@forshagaakademin.se

6. Bjarne Olsson, Region Värmland, mail: bjarne.olsson@kristinehamn.se

7. Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen, mail: Jessica.hjerpe.olausson@vgregion.se

8. Fredrik Andersson, Trollingfisket mail: fredrik.k.andersson@trafikverket.se

9. David Lymer, SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet, mail:

10. Eva Bergman, Karlstad Universitet, mail: eva1868@kau.se

Adjungerade 

11. Sofia Brockmark, Havs- och vattenmyndigheten, mail: sofia.brockmark@havochvatten.se

12. Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland, mail: jonas.s.andersson@lansstyrelsen.se

13. Fredrik Larson, Länsstyrelsen Västra Götaland, mail: fredrik.larson@lansstyrelsen.se

Kopia till 
Ersättare för ordinarie ledamöter 

14. Ann-Kristin Magnusson, Vänerns vattenvårdsförbund, mail: ann-

kristin.magnusson@billerudkorsnas.com

15. Bo Lindberg, Vänerns fiskareförbund, mail: eewo@telia.com

16. Peter Belin, Fiskevattenägarna, mail: peter.belin@sportfiskarna.se

17. Ove Johansson, Sveriges fisketurismföretagare, mail: info@charterfiske.se

18. Vakant, Region Värmland, mail:

19. Lina Waara, Västra Götalandsregionen, mail lina.waara@vgregion.se

20. Sten-Gunnar Steenson, Trollingfisket, mail: s-gs@telia.com

21. Göran Sundblad SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet, mail: goran.sundblad@slu.se

22. Larry Greenberg Karlstads universitet, mail: larry.greenberg@kau.se

23. Joakim Eriksson Sportfiskarna, mail joakim.eriksson@sportfiskarna.se

Ersättare för ordinarie adjungerade 

24. Martin karlsson Havs- och vattenmyndigheten, mail: martin.karlsson@havochvatten.se

25. Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland, mail: par.gustafsson@lansstyrelsen.se

26. Fredrik Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, mail: fredrik.nilsson@lansstyrelsen.se
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