


Tommy Nerstrand

- 20 år som fiskeguide på Vänern
varav 12 år på HELTID!

- Jobbat inom utveckling av 
fisketurism i flera olika projekt.

- Uppdrag åt SEFF,Turistrådet VS,
DTAB, Bfs kommun, Camp Dalsland
m.fl.

- JUST NU Pr- JUST NU Projektledarojektledare före för
LeaderprLeaderprojekt ”Lax i ojekt ”Lax i Vänern”Vänern”
wwwwww.laxivanern.se.laxivanern.se
PrProjektägarojektägare:e: LaxfLaxfond ond VänernVänern



Basfakta projekt Lax i Vänern

Projekt ”Lax i Vänern” huvudsakliga mål är att
hitta ett system/finansiering för olika typer av fri-
villigavgifter som finansierar en utökad utsätt-
ning av lax- och öringsmolt upp till en för alla
intressenter ”hållbar nivå”.

Laxfond Vänern är ägare till projekt ”Lax i
Vänern” som pågår fram till augusti 2020 och
ingår i ”Fiskeområde Vänern”. 

Syftet är att säkerställa Laxfiskets värde för
kommuner, besöksnäring och näringsliv runt
Vänern.



Basfakta Laxfond Vänern
Stiftelsen Laxfond för Vänern bildades år 1988 av länsstyrelserna i Älvs-
borgs, Skaraborgs och Värmlands län samt de 13 kommunerna vid
Vänern. 

Laxfondens huvudsakliga uppgift är utsättning av lax- och örings-
molt. Upphandling och utsättning har uppdragits åt fiskeenheten vid
länsstyrelsen i Värmland.

Den övergripande fiskevårdande målsättningen är att varaktigt förbättra
underlaget för lax- och öringfisket i Vänern. Utifrån denna har angivits ett
antal delmål:

- att anskaffa och sätta ut högkvalitativ lax och öring av Vänerursprung
- att via insamlingar och näringsverksamhet finansiera en uthållig verksam-
het
- att bidra till god tillgång på avelsfisk av Vänerursprung
- att bidra till uppföljning och utveckling av den fiskevårdande verksamhe-
ten i Vänern
- att bidra till förstärkt fisketillsyn i Vänern



Vänerns berömda laxfiske 
har försämrats.

Läget är allvarligt och 
den negativa trenden 

måste brytas 

NU!NU!



Hur ser läget ut och
vad kan vi tillsammans

göra åt saken?!









VVar trar tror nior ni
det nadet nappar bäst...?!ppar bäst...?!

Vänern av idag Vänern för 15 år sedan



90-talets smoltutsättningar90-talets smoltutsättningar
som satte som satte Vänern på karVänern på kar tan...tan...

OBS gäller 2-årig / 2-somrig smolt via Laxfond Vänern



”Men fungerar inte
Vänerns laxfiske

av sig själv?”

Det enkla svaret är...



Nej
Ett attraktivt lax- och öring-

fiske i Vänern kräver
årliga utsättningar av laxsmolt

på en hållbar nivå.



”V”Vem eller vilka gör det?”em eller vilka gör det?”

”V”Vem har ansvarem har ansvaret idag?”et idag?”

”V”Vad är en hållbar nivå?”ad är en hållbar nivå?”



Nuvarande utsättningar av 2-årig smolt
som sker via Laxfonden:

LaxfLaxfond ond Vänern Vänern 
ca 45000 st/årca 45000 st/år

TTrrollingklubollingklubbar och bar och 
övriga frivilliga insatövriga frivilliga insat--
ser ca 10000 st/årser ca 10000 st/år



”Kompensationsutsättningar” sker till
övervägande delen i Klarälven med 

1-årig smolt.

FForor tum 175 000 st/årtum 175 000 st/år



90 000 90 000 
smolt/årsmolt/år

”Projekt Lax i Vänern har som mål att hitta en modell för
olika typer av finansiering där utsättningarna av kvalitets-

säkrad 2-årig smolt i Vänern kan utökas från dagens nivåer 
upp till målet på 90 000 smolt per år”.

Finansiering via frivilligavgifter via sportfiskare & klubbar
turistföretag + stöd från kommunerna

samt bidrag/sponsring från övriga näringslivet.

VVarför just 90 000 smolt? Hur karför just 90 000 smolt? Hur kommer vi fram till det?ommer vi fram till det?



Nuvarande läge för utsättningar Nuvarande läge för utsättningar 
aav 2-årig smolt i v 2-årig smolt i VänernVänern

Saknas 35 000 smolt/år upp till ”hållbar nivå”.



TTrre år i ne år i nutid med utökade utid med utökade 
utsättningar i utsättningar i Vänern...Vänern...

81 297
102 481
76 887

= 260 665

260 665
3 = 86 888

2011

2012

2013

> 90 000 st/år> 90 000 st/år

Förklaring till ”hållbar nivå”:



YrkYrkesfesf iskisket landade fångster på et landade fångster på 
17 ton/år 2014 och 201517 ton/år 2014 och 2015

Fler effekter från utsättningarna 2011, 2012 och 2013:



Egen fångststatistik som visar bästa
åren i närtid för DalslandFishing

2013:2013: 2,71lax/öring/dag 

2014:2014: 2,65 lax/öring/dag

2015:2015: 2,34 lax/öring/dag

Fiskeguidning: Effekter från utsättningarna 2011, 2012 och 2013:



VVad kan vi draad kan vi dra
för slutsatserför slutsatser

aav dessa siffrv dessa siffroror
och erfaroch erfarenheter?enheter?



De senaste bra åren för 
laxtrolling / guidning

DalslandFishing

20132013
20142014
20152015

Vi sammanfattar uppgifterna en gång till:



Utökade utsättningar Utökade utsättningar 
i i Vänern aVänern av kvalitetssäkradv kvalitetssäkrad

2-årig smolt ska2-årig smolt skapar ettpar ett
bättrbättre laxfe laxf iskiske e 
ca 2 år senarca 2 år senare!e!

Det tar ca 2 år för en 2-årig smolt att bli ”fångstbar”
d.v.s. att nå upp till minimimåttet på 60 cm.



Vilka värVilka värdenden
står på spel?står på spel?

Vilka besökarVilka besökare är det som ke är det som kommerommer
till till Vänern för att fVänern för att f iska lax och öring?iska lax och öring?



Laxtrolling Vänern
Är ”reseanledningen” för två 
huvudgrupper av besökare.

Laxfiskare 
utan båt.
Privatpersoner från hela
Skandinavien och mellersta
Europa. Stockholm, Oslo
och Göteborg.

Företag från mestadels
Vänerområdet, Stockholm
och Östfold/Oslo.

Laxfiskare 
med egen
båt.
Privatpersoner från
Vänerområdet, Oslo/Östfold,
Mellersta och södra Sverige
samt Finland och en mindre
del danskar o tyskar.

Stugor
Hotell
Marinor, båtförs.
Butiker
Restauranger
Sportfiskebutiker
Campingar
Drivmedel
Båtuthyrning
Hamnservice

Fiskeguider

- båda grupperna är viktiga för Vänerns laxfisketurism!

Laxtrolling Vänern



Intäkter i Intäkter i 
mångmiljonklassen!mångmiljonklassen!

- Besöksnäring / Laxf- Besöksnäring / Laxf iskisketurism runt eturism runt VänernVänern
- Sportfiske & redskapsbranschen

- Båtförsäljning & Marinor
- Yrkesfisket & övr. fritidsfiske

- Rekreation / ökad attraktionskraft för bosättning
runt Vänern samt lättare att 

rekrytera arbetskraft



VVad generad genererar en typiskerar en typisk
laxflaxf iskariskare per dygn här?e per dygn här?
En enkel kalkyl som bygger på en norsk fiskegäst som 
köper en dags guidat laxfiske och en övernattning.

Fiskeguide med båt 2100 kr/dygn
Boende hotell eller ”bättre” stuga 500 kr  ”
Restaurangbesök 400 kr  ”
Matinköp, shopping (inkl gränshandel) 500 kr  ”
Sportfiskebutiken 400 kr  ”
Systembolaget 200 kr  ”
Drivmedel 200 kr  ”
TTotalt,otalt, per personper person 4300 kr/dygn4300 kr/dygn
Grupp om 3 pers.Grupp om 3 pers. 12900 kr/dygn12900 kr/dygn

Kg-pris
”En bra dag”
1 lax/pers

4,5 kg

955 kr/kg955 kr/kg

Kg-pris
”En sämre dag”

1 lax/grupp
4,5 kg

2866 kr/kg2866 kr/kg

Kg-pris
Göteborgs

Fiskauktion
Vänerlax

Ca 70-90 kr/kgCa 70-90 kr/kg



För att upprätthållaFör att upprätthålla
ett bra laxfett bra laxf iskiske krävs att:e krävs att:

* Laxfondens avkastning fortsätter generera 
smoltutsättningar för ca 800 000 kr/år

* Länsstyrelserna bidrar med ca 400 000 kr/år

* Minst 200 000 kr/år i frivilliga insatser som trollingklubbar och
enskilda sportfiskare redan lägger idag.

Därför behövs ytterligarDärför behövs ytterligare e minstminst 600 000 kr600 000 kr
varje år för att säkvarje år för att säkerställa laxferställa laxf iskisket i et i VänernVänern



VilkVilken ”frivilligaen ”frivilligavgift”vgift”
är vi berär vi berededda att betalada att betala
för ett bra laxfför ett bra laxf iskiske/år?e/år?

- Gymk- Gymkoror t ca 3000 - 6000 kr/årt ca 3000 - 6000 kr/år
- Jakträtt,- Jakträtt, 5000-10000 kr/år5000-10000 kr/år

- Kanalpak- Kanalpaket digital-TVet digital-TV,, ca 3000-4000 kr/årca 3000-4000 kr/år
- Medlemsska- Medlemsskap i gp i golfklubb ca 4000 kr/årolfklubb ca 4000 kr/år

De flesta trollingfiskare har båtar och utrustning 
för flera hundra tusen kronor...ibland uppåt en miljon.

Vänern är ”öppen” 24 tim/dygn - årVänern är ”öppen” 24 tim/dygn - året runtet runt
Kan ett laxfKan ett laxf iskiske i världsklass e i världsklass 

vara värvara vär t 2000 kr/år?!t 2000 kr/år?!



Hela prHela projektetojektet
bbygger påygger på

långsiktighet!långsiktighet!



Vill ni vara medVill ni vara med
och återskaoch återskapapa
EurEuropas bästaopas bästa
laxflaxf iskiskeevatten?vatten?



Vi vVi vet attet att
tillsammanstillsammans

kan vikan vi
nå målet!nå målet!



www.laxivanern.se


