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Protokoll styrgruppsmöte Samförvaltning fiske i Vänern den 18 oktober 
2022, Skype  
Närvarande: Daniel Oinas, Anna Hagelin, Boris Åström, Peter Belin, Frida Nilsson, Jonas 
Lidberg, Göran Sundblad, Sofia Brockmark, Mikael Tuneld, Ola Persson, Olle Calle, John 
Piccolo, Ola Persson, Joakim Eriksson.   
 

1. Mötets öppnande. 
a. Mötet öppnas av Daniel Oinas 

 
2. Godkännande av dagordningen 

a. Dagordning godkändes 
 

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare 
a. Frida Nilsson valdes till ordförande, Daniel Oinas till sekreterare och Boris 

Åström till justerare. 
 

4. Föregående möte 
a. Föregående mötesprotokoll gicks igenom, Sofia Brockmark (HaV) framför ett 

behov av rättelse i föregående protokoll, återköp av ålfiskelicenser ska vara 
återköp av ålfiskefångster. I övrigt accepterades föregående mötesprotokoll.  
 

5. Aktiviteter och aktuell information 2022 
 

a. Information om framtiden/aktiviteter (Daniel Oinas)  
Projektet samförvaltning fiske i Vänern har slutredovisats och beslut om 
utbetalning har erhållits från Jordbruksverket. Den fortsatta finansieringen är 
fortfarande inte bestämd, länen har fortfarande som förhoppning att kunna 
använda sig av medel från länen, ex. EBFF. Frågan kommer att behandlas 
vidare av länen under hösten.  
 

b. Information från regelgruppen (Daniel Oinas)  
Den 4 oktober 2022 hölls ett möte inom regelgruppen för ytterligare beredning 
av tidigare förslag på nya trollingregler för fiske efter lax och öring i Vänern. 
Förslagen har sedan skickats vidare till trollinggruppen varifrån regelgruppen 
inväntar synpunkter.  
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c. Information från yrkesfisket (Boris Åström) 
 
Yrkesfisket har kommit i gång med årets siklöjefiske, i år har siklöjerommen 
erhållit ursprungsmärkning och yrkesfiskarna upplever att produkten börjar bli 
väl accepterad på marknaden. Kräftfisket har ökat stabilt under året med större 
landningar och landningar på fler platser runtomkring sjön. Vidare har det 
bland yrkesfiskarna funnits en viss oro kring EU:s förslag om nya gränsvärden 
för PFAS hos kräftan. Dock tror och hoppas yrkesfisket, med bakgrund av 
tidigare provtagningar, att de inte kommer drabbas av de nya föreslagna 
gränsvärdena i någon högre utsträckning. Boris har även deltagit i arbetet med 
att föra yrkesfiskarnas talan vid en eventuell etablering av en ny vindkraftspark 
vid Sten Kalles grund, frågor som diskuteras är bland annat hur ett fiske kan 
lösas i området med hänsyn till ankringsförbud samt ersättningar för förlorade 
fiskemöjligheter. Fortsatta diskussioner har förts med HaV om nya 
fiskelicenser i Vänern, yrkesfisket ser fortfarande ett stort behov nyrekrytering 
för att behålla ett levande yrkesfiske i Vänern. Yrkesfisket har även varit med 
och gjort insatser i LOVA-projektet för spökredskap. Boris erbjuder även 
yrkesfiskets hjälp vid en eventuell framtida provtagning av gös i Vänern av 
SLU.  
 

d. Information från trollinggruppen (Anna Hagelin)  

Trollinggruppen kommer att ha ett möte den 18 oktober där regelförslagen från 
regelgruppen diskuteras vidare. Under trollingtävlingen Sunnamo-träffen har 
trollinggruppen hjälpt till att samla in magar från lax och öring till en 
födovalsanalys. Anna berättar att det inte har lyckats få in tillräckligt med 
laxmagar. Boris erbjuder sin hjälp för insamling, Anna ska skicka instruktioner 
och material till Boris.  
 

e. Information från Fiskevattenägarna (Peter Belin) 
 
Övergripande så har Fiskevattenägarna inte haft mycket fokus på Vänern i sitt 
arbete sedan senast. Nationellt har Fiskevattenägarna tagit fram ett nytt stöd för 
fiskerätt (fiskerätt.se) och även arbetat med remisser för NAP och även deltagit 
i möten med miljöfonden. Fiskevattenägarna har arbetat med rådgivning och 
stöd för fiskevattenägare kopplat till utsättningstillstånd, förbundet efterlyser 
mer samverkan och information med myndigheter i frågor kopplat till 
utsättningar av fisk.  
 

f. Information från Sportfiskarna (Mikael Tuneld och Joakim Eriksson)  
 
Mycket av Sportfiskarnas nationella arbete har fokuserats på NAP:en, på 
regional nivå har sportfiskarna bland annat bevakat NAP-arbetet med 
Gullspångsälven. Eftersom NAP:en, enligt den nya regeringen, ska pausas 
återstår nu att se vart detta landar. I övrigt har Sportfiskarna i Värmland fortsatt 
arbete med fångsdataprojektet, projektet rullar på som vanligt och ett arbete för 
en långsiktig finansiering pågår. Sedan föregående möte har det genomförts 
gäddyngelinventeringar i Vänervikar, resultaten är inte sammanställda men 
generellt upplever Sportfiskarna att det är svårt att hitta optimala lekvikar i 
Vänern. I de vikar man genomfört inventeringar har de påträffats väldigt få 
yngel. På flera platser upplevs lekplatser vara igenväxta och det saknas 
våtängar.  
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g. Information från myndigheterna  
 

Länsstyrelserna (Daniel Oinas, Anna Hagelin)  
 
Länsstyrelserna informerade om att länen planerar att genomföra ett nytt 
kräftprovfiske i Vänern 2023. Kräftprovfisket planeras att genomföras i fler 
transekter jämfört med 2021. Länsstyrelserna har även för avsikt att söka nya 
projektmedel för att arbeta med en ny förvaltningsplan för gädda och gös, 
projektet är även tänkt att innefatta en uppföljning för laxförvaltningsplanen. 
Vidare fortlöper handläggningen kring nya redskapsdispenser för yrkesfisket 
och samrådsmöten har genomförts genom yrkesfiskegruppen. Länsstyrelsen 
Värmland har beställd en ny fisketillsynsbåt som planeras att levereras under 
första delen av 2023. I Gullspångsforsen har länsstyrelsen i Västra Götalands län 
beviljat skyddsjakt på 4 st skarvar, om det noteras att skarvarna blir fler kommer 
förvaltningen söka om ytterligare skyddsjakt. Elfisken med båt och vadelfisken 
har genomförts på lokaler i Klarälven som restaurerades ifjol med lovande 
resultat. Gällande NAP:en i Gullspångsälven är LST:s besked at planen är att 
försätta arbeta på som vanligt tills vidare.  
 
Havs- och vattenmyndigheten (Sofia Brockmark) 
HaV har fått en mängd regeringsuppdrag, ett av uppdragen berör skarven och en 
nationell förvaltningsplan för storskarv ska arbetas fram tillsammans med 
Naturvårdsverket, projektet ska slutrapporteras 2024 och mer finns att läsa på 
HaV:s hemsida. Vidare har HaV en remiss ute om digital fångsrapportering för 
yrkesfisket. Inom detta uppdrag kommer HaV även åka runt och förevisa det 
nya digitala rapporteringssystemet. HaV arbetar även med nya handlingsplaner 
för fisket och vattenbruket tillsammans med Jordbruksverket.  
HaV har ett villkor i regleringsbrev om att starta ett frivilligt program om 
uppköp av ålfiskefångster. Beställning har gjorts till SLU som ska följa upp 
programmet. SLU ska följa upp vandringen av ål + T&T. HaV har även ett 
uppföljningsprogram ang. ålyngelutsättningar där SLU fått i uppdrag att titta på 
överlevnad, tillväxt med mera. Kring utsättningsbeslut informerar HaV att det 
sker en löpande vägledning och att myndigheten anställt ytterligare en person 
för som hjälper till med bland annat överklagade beslut om utsättningar.  

 
h. Information från SLU (Göran Sundblad) 

Under måndagen har SLU haft ett internmöte där det diskuteras hur SLU skulle 
kunna provta Vänergös. Planer för detta håller på att jobbas fram men 
finansieringen är ännu inte klar. Pelagiskt provfiske i Vänern är genomförd 
enligt plan och det pågår en allmän översyn av datainsamling. Vidare har SLU, 
tillsammans med Sportfiskarna, under våren genomfört ett standardiserat 
spöprovfiske efter gädda för att bland annat titta på utfiskningseffekt och hur det 
påverkar fångsbarheten. Även DNA prover har tagits.  Resultaten rapporteras i 
sin helhet under nästa år.  Under kommande år kommer resursöversikten med 
fiskerådet att försvinna och ersättas av Fiskbarometern som blir inriktad på en 
biologisk statusbedömning. Den biologiska statusbedömningen kommer att 
ligga inom två kategorier, inom eller inte inom biologiska säkra gränser. 
Analyser kopplas till befintliga mål och indikatorer på nationell och regional 
nivå. Det finns en gemensam överenskommelse mellan SLU och Hav om hur 
bedömning ska gå till. Fiskbarometern ska lanseras årsskiftet 2022/2023.  
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Boris tycker att informationsutbytet mellan SLU och yrkesfisket kan bli bättre. 
Yrkesfisket ställer gärna upp med information. SLU informerar om att HaV har 
skjutit till med medel bland annat kring fångsrapportering. 

 
i. Information från Stiftelsen Laxfond Vänern  

 
Ingen representant från Stiftelsen Laxfond Vänern deltog vid mötet.  
 

j. Information från Vänerns Vattenvårdsförbund (Daniel Oinas)  
 

Vattenvårdsplanen för Vänern med mål och åtgärder under perioden 2022–2029 
presenteras, planen antogs på årsmötet den 5 maj. Fyra fokusområden och tidsplan 
gicks igenom och dess kopplingar till Agenda 2030:s globala mål. Inom pågående 
fokusområdet för främmande arter har förbundet påbörjat ett arbete med 
informationsinsatser kring främmande arter och bland annat tagit fram en 
broschyr, en plansch och ett klistermärke. Vidare kommer länsstyrelsen, på 
uppdrag av förbundet, inventera Ullhandskrabba i Vänern och Göta älv. De pågår 
även en översyn av metod för tidig upptäckt av invasiva främmande arter. Vidare 
pågår även ett arbete med bekämpningsåtgärder som förbundet kan delta i men 
inte driva på egen hand. Vattenvårdsförbundet vill undersöka hur utbrett problemet 
med invasiva främmade arter är i Vänern, med fortsatt fokus på tidig upptäckt och 
information. Exempelvis övervakning med DNA-teknik, fällor i hamnar, 
informationsfilmer m.m. 
 
k. Handlingsplan för hållbart sportfiske i Vänern 

Under föregående styrgruppsmöte framkom synpunkter på Handlingsplanen för 
ansvarfullt fiske i Vänern 2022–2026. Det diskuterades även att Samförvaltningen 
bör ta ansvar för tävlingsriktlinjer och logotyper kopplat till detta.  En uppdaterad 
version av handlingsplanen, beaktat bland annat de synpunkter som framkom 
under styrgruppsmötet i mars, skickades ut i april 2022. Inga av deltagarna har 
ytterligare synpunkter på innehållet i handlingsplanen. Samförvaltningen beslutar 
inte i frågan om HåV-projektet under mötet. Frågor som lyfts för vidare hantering 
är bland annat undersöka hur det fortsatta arbetet och finansieringen ska se ut och 
om det behövs en mer reguljär struktur. Det lyfts fram synpunkter om att det skulle 
behövas tid och pengar på tjänstemanna-nivå. Det diskuteras även idéer kring om 
innehållet i projektet kanske skulle kunna inkluderas i kommande projekt.   Daniel 
och Jonas får i uppdrag att, med eventuell hjälp av Simon, att konkretiserar några 
punkter från HåV som vi sedan kan presentera. Frågan behandlas vidare på nästa 
styrgruppsmöte.  

 
6. Övriga frågor 

Sportfiskarna har ett önskemål om att samordna information om samregleringen och 
att vid kommande tillfälle för styrgruppen bjuda in någon som prata om det nya 
regleringsförslaget. Mikael Tuneld erbjuder sig att ha en dragning om detta.  
 

7. Nästa möte 
Nästa möte planeras till mars 2023, länsstyrelserna ska skicka ut ett datumförslag på 
möte i god tid. Ett förslag om att ha ett fysiskt möte vid nästa tillfälle lyfts, majoriteten 
av deltagarna är positivt inställda till förslaget. Till kommande möte önskar deltagare 
ett inslag av presentation av rapporter och dyl. och regleringsförslaget för Vänern 
omnämns.    
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8. Mötet avslutas 
 
 
Vid protokollet     
      
   
 
_____________________________ 
Daniel Oinas      
        
 
 
 
Justeras  
 
_____________________________  ___________________________ 
Frida Nilsson    Boris Åström  
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Sändlista  
Ledamöter  
1. Frida Nilsson, Vänerns vattenvårdsförbund, mail: frida.nilsson@lidkoping.se  
2. Mikael Tuneld Sportfiskarna, mail: mikael.tuneld@sportfiskarna.se  
3. Boris Åström Vänerns fiskareförbund borisfisk91@gmail.com  
4. Lars Emilsson, Fiskevattenägarna i Värmland, mail: lars.emilsson@forshaga.se  
5. Lollo Englund, Sveriges fisketurismföretagare, mail: lollo.englund@forshagaakademin.se  
6. Ola Persson, Region Värmland, mail: ola.persson@regionvarmland.se  
7. Vakant, Västra Götalandsregionen, mail:  
8. Agneta Helander, Trollingfisket mail: agnetha.helander@bohus.se  
9. Göran Sundblad SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet, mail: goran.sundblad@slu.se  
10. Olle Calles, Karlstad Universitet, mail: olle.calles@kau.se  
11. Thomas Johansson Stiftelsen Laxfond Vänern, mail: thomas@laxivanern.se  
 
Adjungerade  
12. Sofia Brockmark, Havs- och vattenmyndigheten, mail: Sofia.brockmark@havochvatten.se  
13. Jonas Andersson, Länsstyrelsen Västra Götaland, mail: jonas.o.andersson@lansstyrelsen.se  
14. Daniel Oinas, Länsstyrelsen Värmland, mail: daniel.oinas@lansstyrelsen.se  
 
Kopia till  
Ersättare för ordinarie ledamöter  
15. Ann.-Kristin Magnusson, Vänerns vattenvårdsförbund, mail: ann-
kristin.magnusson@billerudkorsnas.com  
 
16. Bo Lindberg, Vänerns fiskareförbund, mail: ola_niklas_lindberg@hotmail.com  
17. Joakim Eriksson, Sportfiskarna, mail: joakim.eriksson@sportfiskarna.se  
18. Peter Belin, Fiskevattenägarna, mail: Peter.Belin@sgs.com  
19. Ove Johansson, Sveriges fisketurismföretagare, mail: info@charterfiske.se  
20. Vakant, Region Värmland, mail:  
21. Vakant Västra Götalandsregionen, mail  
22. Vakant Trollingfisket, mail:  
23. Björn Rogell SLU, Aqua Sötvattenslaboratoriet, mail: bjorn.rogell@slu.se  
24. John Piccolo Karlstads universitet, mail: john.piccolo@kau.se  
 
Ersättare för ordinarie adjungerade  
25. Martin Karlsson Havs- och vattenmyndigheten, mail: martin.karlsson@havochvatten.se  
26. vakant, Länsstyrelsen Värmland, mail:  
27. Anna Hagelin, Länsstyrelsen Västra Götaland, mail: anna.hagelin@lansstyrelsen.se  
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