


Laxfond Vänern
stadgar§1

Stiftelsen Laxfond för Vänern har bildats för att 
varaktigt förbättra underlaget för lax – och 
öringfisket i Vänern och därmed bidra till 

utvecklingen  av turism, rekreationsmöjligheter, 
näringsverksamhet och sysselsättning i 

Vänerområdet.



Laxfond Vänern
Stiftare

• Länsstyrelserna i Älvsborg, Skaraborg och 
Värmland

• Kommunerna Vänersborg, Mellerud, Åmål, 
Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, 
Gullspång, Kristinehamn, Karlstad, Säffle, 
Grums och Hammarö.



Laxfond Vänern ändamål § 3

• Stiftelsen Laxfond för Vänern skall verka för att 
Vänerns bestånd av lax – och öringstammar:

• Bevaras och reproduceras i god naturlig miljö.

• Varaktigt tillgodoser sport – och yrkesfiskets 
fångstbehov inom givna biologiska 
förutsättningar.

• Nyttjas för att utveckla sportfisket i Vänern för 
turism och rekreation med beaktande av 
yrkesfiskets intressen.



Utsättningar är förutsättningen



Utsättning av lax och öring

• Endast utsättningar ger fångstbar fisk.

• Utsättningar direkt i Vänern betydelsefulla för det 
fångstbara beståndet.

• Utsättningar av två-årig smolt påverkar det fångstbara 
beståndet mer än motsvarande ett-årig.

• Kompensationsutsättningarna omfattar till 
övervägande del ett-årig smolt i Klarälven. 

• Tidpunkt och metodik för utsättning förbättras ständigt 
till bättre återvinning.



Utsättningar 2015 - 2018

• 2015 2016 2017 2018

• 1000-tal smolt

• Totalt: 240 218 324 219

• Varav:

• Laxfonden: 34 35 41 39

• Bidragsmedel: 8 5 5 25

• Trollingklubbar: 8 7 10 16
(50) (47) (56) (80)

• Komp I Vänern: 36 49 38 0

• Komp i Klarälven: 154 122 230 139



Planerade utsättningar 2019-2020

• 2019 2020

• Totalt: 210 260

• Varav:

• Laxfonden: 25 33

• Bidragsmedel: 25 25

• Insamlade medel: 20 27
(70) (85)

• Komp I Vänern: 0 25

• Komp i Klarälven: 140 150



Laxfondens avkastning

• Kapitalet omfattar ca. 23’’

• Avkastning: -15 -16 -17 -18
(%) 5,44 4,00 4,86 4,35             

70 % av avkastningen motsvarar antal smolt

40 29 36 32





Hoten i framtiden

• Statusen för den vilda gullspångsfisken. 

• Tillgång på avelsfisk av gullspångslax

• Osäker / otillräcklig finansiering

• Sjukdomar

• Miljögifter (dioxin) kan påverka 
förutsättningarna.



Möjligheter i framtiden

• Klar förvaltningsplan för lax och öring.

• Intresse för naturupplevelser.

• Ökad Laxfisketurism.

• Närproducerad ekologisk fisk.

• Vänern får ett tydligare varumärke när flera 
intressen drar åt samma håll.

• Vänerns vattenkvalité. 



SLUTSATS

• Ska Vänern ”hålla måttet” krävs:

• En god vattenkvalité. 

• En förvaltningsplan som anger de biologiska 
förutsättningarna.

• En fångstrapportering som ger underlag.

• Att kapital tillförs så att utsättningsmålet kan 
uppfyllas.

• Anpassat regelverk.

• Långsiktig planering.




