
Samförvaltning fiske Vänern 

2017-2020

Ansökan inskickad mars 2017 till fiskeområde 

Vänern och blivit godkänd

Kompletteringar är gjorda, och ansökan är nu 

skickad till jordbruksverket för beslut.

Projektägare/sökande Vänerns 

vattenvårdsförbund 



Finansiering

 435 000 kr söks och finansieras genoms fiskeområde 

Vänern

 150 000 finansieras av Länsstyrelsen Värmland, 

 150 000 finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland



Vad är det för mål

 Utveckla den ”förstudie” av samförvaltning av fiske i Vänern 

som bedrivits och växla upp till fullskalig regi.

 Nå fler intressenter och på så vis få en bredare förankring, 

fungera som ett rådgivande organ till beslutande myndigheter. 

 Öka delaktighet, kompetens och idérikedomen hos aktörerna

 Synliggöra behov samt ge förslag på undersökningar kopplade 

till fisk och fiske

 Dubbelriktad utbildningsinsats för myndigheter och 

fiskaregrupper

 Sprida information och öka förståelsen om fiskeresursen och 

regelverket i Vänern.



Styrgrupp

Region Värmland

Sportfiskarna Länsstyrelserna 

Vänerns 

Vattenvårdsförbund

Västra Götalands 

regionen

Karlstads 

Universitet

SLU

Fisketurism/

fiskeguider

Yrkesfiskare

Fiskevattenägarna

Fritidsfiskare

Havs- & 

Vattenmyndigheten



Aktiviteter

 Styrgruppsmöten, gemensam plattform för fiskets intressenter.  

2 ggr /år 

 Storgruppsmöten

 Temadagar

 Information 



Storgruppmöten

 Storgruppen kan anses vara ett beredande organ för styrgruppen. 

Informationsutbyte är ett viktigt ändamål för storgruppsmötena.           

 1 ggr/ år med återkommande eller olika tema. 



Temadagar

 Temadagar 2 st/år, vår och höst 

 Dubbelriktade utbildningsinsatser, workshops, studiedagar med mera. 

 Fiskegrupperna lär sig mera om Vänerns ekologi, förvaltningsåtgärder  

nyttan av korrekt rapportering av fångster till myndigheterna, fiskelagen, 

förordningar, föreskrifter med mera.

 Myndigheterna och forskare får delta i vardagen på sjön för att lära sig 

mera om fiskets praktiska utövande och de erfarenheter som finns från 

”fältet”.



Information

 Ta fram informationsbroschyrer för att sprida våra kunskaper 

om Vänern

 Delta vid nationella och internationella symposier och 

workshops, för att del av andras bra/nyttiga kunskaper från 

andra områden. Men även sprida våra kunskaper om Vänern. 

 Webben, sprida information om Vänern och om 

samförvaltningen. 



http://extra.lansstyrelsen.se/vanern/sv/Pages/

default.aspx

http://extra.lansstyrelsen.se/vanern/sv/Pages/default.aspx


Samförvaltningen 2018

• Stryrgruppsmöte 15 nov 2017

• Temadag februari 2018

• Storgruppsmöte februari 2018

• Temadag i samband med Vänerveckan

• Informationsbroschyr 2018



Tack för uppmärksamheten


