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I  VÄNERN



Fiskeområde Vänern

• Geografiskt spridd styrelse med ledamöter 
från Ideell, privat och offentlig sektor

• Lokal utvecklingsstrategi
• Budget med medel från Havs- och 

fiskerifonden samt övrig offentlig finansiering 
(kommunerna + Länsstyrelsen Värmland + 
Västra Götalandsregionen) 

• LAG prioriterar projekt, jordbruksverket 
fattar beslut



Budget Fiskeområde Vänern 2014-2020
Fond Budget

Havs- och Fiskerifonden 13 737 000

Summa 13 737 000



Övergripande mål:

1. Vänern en tillväxtregion och ett starkt varumärke 

2. Fiske i balans med hälsosamma produkter

3. God kunskap om fiskets förutsättningar



Insatsområde 1: Produktutveckling, 
förädling, marknad
Delmål:

1:1 Skapa nya företag och stimulera förädling

1:2 Affärs och produktutveckling inom sportfisketurism

1:3 Ökad lokal försäljning

1:4 Fler kommersiellt lönsamma arter

1:5 Utveckla varumärkning och certifiering

1:6 Ökad diversifiering inom fiskenäringen



Insatsområde 2: Insatser för 
beståndsskydd och miljöförbättringar
Delmål:

1:1 Tillförlitlig fångststatistik

1:2 Miljömässigt hållbart fiske



Insatsområde 3: Kunskapsbyggande, 
information och samarbete
Delmål:

1:1 Fungerande samverkan och informationsutbyte 
mellan fiskets intressenter

1:2 Skapa kontaktvägar mellan fisket och aktörer i 
andra verksamheter inom livsmedelskedjan

1:3 Ökad kunskap om, och förståelse för, ekosystemet 
och miljöpåverkan



Prioriterade projekt

Smaka på Vänern

• Informationsinsatser och aktiviteter 
under Vänerveckan 2016-2018 för att 
höja kunskapen hos allmänheten kring 
fisk från Vänern och fisket i Vänern



Prioriterade projekt

Provtagning av dioxinhalter i sik 
från Vänern

• Kontrollprogram för att fastställa 
samband mellan fetthalt och dioxinhalt 
för att möjliggöra selektering av fisk

• Med målet att siken ska kunna saluföras 
fullt ut igen



Prioriterade projekt

Vänerlöjrom

• Stärka och fördjupa en långsiktigt hållbar 
affärs- och samarbetsmodell för löjrom 

• Utveckling av marknadsföring, 
företagsutveckling, gemensamma 
försäljningskanaler, produktutveckling



Prioriterade projekt

Infoinsatser för sportfisket i 
Vänern, Vänerveckan

• Projekt för att sprida information och 
kunskap om Vänerns sportfiske under 
Vänerveckan 2017-2019. 

• Information, fiskeaktiviteter, filmproduktion



Prioriterade projekt

Fångstdata för sportfisket i Vänern, 
Sportfiskarna

• Marknadsföring och utåtriktad verksamhet 
för att få fler att rapportera till 
Fångstdatabanken



Prioriterade projekt

Samförvaltning Fiske i Vänern

• Utveckling av samförvaltningen för åtgärder 
och bredare förankring för fiskets 
intressenter runt Vänern. 



Prioriterade projekt

LAX i Vänern

• Utreda, utveckla och etablera ett system för 
hantering och administration av 
frivilligavgifter som i sin tur ska säkerställa 
utsättningsvolymer och smoltkvalitet för ett 
bärkraftigt lax- och öringbestånd



➢ Vem kan söka?
➢ Företag, föreningar, organisationer och myndigheter (Ej privatpersoner)

➢ Vad kan man söka stöd för?
➢ Projekt som faller inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin och där nyttan tillfaller Vänern. 

➢ Hur går man till väga?
➢ Kontakta kansliet -> Gör en intresseanmälan -> Ansökan via Jordbruksverkets E-tjänst -> LAG/styrelsen 

prioriterar projekt -> Jordbruksverket tar formellt beslut

Ansökan



Kontakt
www.fiskeomradevanern.se

Kontakt: 

Verksamhetsledare: Jens Karlsson

jens@narheten.se 0555-459998/070-8823929

Administratör: Emma Ericson

emma@narheten.se 0555-459998/070-8821663

Ekonom: Camilla Nyström

Camilla@narheten.se
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