
Samförvaltning fiske i Vänern
Arbetar för ett hållbart fiske i Vänern och ett långsiktigt nyttjande av Vänerns resurser.



Mål och syfte med samförvaltning fiske i Vänern

Öka samarbetet och samverkan inom 
fisk- och fiskerelaterade frågor och att 

nå fler intressenter i de målgrupper 
som finns.

Höja kompetensen och förbättra 
samverkan mellan myndigheter, 

kommuner, forskare och 
yrkesutövande fiskare (yrkesfiskare, 

turistfiskeentreprenörer) genom 
exempelvis särskilda 
utbildningsinsatser.

Vara en samverkansform mellan 
fiskets intressenter för att kunna 
diskutera och bereda förslag på 

förändringar och undersökningar som 
på sikt ger ett bättre beståndskydd. 
Vilket i förlängningen leder till ett 
långsiktigt nyttjande av Vänerns 

resurser.

Öka samverkan lokalt, regionalt och 
nationellt. Vi ska också skapa mer 

långsiktiga samarbeten som gynnar 
fisket och fiskeresursen i Vänern.

Synliggöra behov av miljöåtgärder.
Sprida information och öka 

förståelsen om fiskeresursen och 
regelverket i Vänern.

På lång sikt handlar vårt arbete om 
att öka möjligheten till ett långsiktig 

nyttjande av Vänerns resurser och om 
att minska risken för 

överexploatering.



Styrgruppen består av 

Vänerns vattenvårdsförbund

Yrkes-, sport- och trollingfisket

Fiskevattenägarna

Fisketurismföretagarna (SEFF)

Västra Götalandsregionen

Region Värmland

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Karlstads universitet

Stiftelsen Laxfond Vänern

Adjungerande till styrgruppen är Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
samt Havs- och vattenmyndigheten.



Arbetsgrupper
Regelgruppen

Regelgruppen består av representanter från, trollingfisket, yrkesfisket, sportfisket, Fiskevattenägarna, Fisketurism-företagarna (SEFF), Länsstyrelsen Västra 
Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Gruppen är ett beredande organ till Länsstyrelserna, där regelförändringar 
för fisket tas upp vid ett tidigt skede.

Yrkesfiskegruppen 

Yrkesfiskegruppen består av Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt representanter från yrkesfisket. Gruppens syfte är att ha en bra 
dialog mellan det yrkesmässiga fisket och myndigheterna. Representanter i yrkesfiskegruppen delar också information som kommer upp i denna grupp, 
inom samförvaltningen och regelgruppen med sina medlemmar. Möten en gång i kvartalet. 

Fisketillsynsgruppen

Fisketillsynsgruppen består av Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen i Värmland och Kustbevakningen. Fisketillsynsgruppen är en samverkan och 
planeringsgrupp för fisketillsynen i Vänern. 

Trollinggruppen

Trollingfiskegruppen består av Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland samt representanter från trollingfiskeklubbarna. Gruppen syfte är 
att ha en bra dialog sprida information åt båda hållen 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 

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



Framtiden samförvaltningen 2022 

Fiskeregler för trollingfisket efter lax- och öring

Reglering av fiske efter gädda/provfisken



Samförvaltningen på webben  
Vi finns under Vänern vattenvårdsförbunds webb

https://www.vanern.se

https://www.vanern.se/


Jonas Andersson
Fiskenheten, Vattenavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
Jonas.o.andersson@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

mailto:anna.brodin@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
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