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Fiskeområdet har beviljats knappt 13 miljoner kronor fram tom 2020 för att utveckla vänerfisket
Insatserna ska gälla något av följande teman:
Produktutveckling, förädling, marknad. Mål: två kommersiellt lönsamma arter, hur kan vi få
fler? Affärs- och produktutveckling inom sportfisketurismen, Öka diversifieringen inom fiskenäringen,
ökad lokal försäljning, skapa nya företag och stimulera förädling, utveckla varumärkning och
certifiering.
Insatser för beståndsskydd och miljöförbättringar: Mål: tillförlitlig fångststatistik, miljömässigt
hållbart fiske.
Kunskapsbyggande, information, samverkan och nytänkande: Mål: Skapa kontaktvägar
mellan fiske och andra inom livsmedelskedjan, fungerande samverkan och informationsutbyte mellan
fiskets intressenter. Ökad kunskap om och förståelse för ekosystem och miljöpåverkan.
Aktuella projekt
Alfred Sandström, SLU ger en kort beskrivning av projektet ”kontrollprogram för sik”. Tanken är att
fortsätta den påbörjade forskningen kring möjligheten att selektera bort sik med höga fetthalter för
att därmed göra det möjligt att återupptagning av försäljning av sik från Vänern,
Ett annat projekt som diskuteras är att kombinera miljösatsning (kvävereducering genom s.k.
”biomanipulering”) med att samtidigt ta fram idéer som kan skapa avsättning för den s-k- ”skräpfisk”
som fiskas upp. Fiskeområde Vänern är en möjlig ”associated partner” om det skulle beviljas medel
för ett sådant projekt.
Sara Peilot och Linus Andersson ger en kort beskrivning av aktuella frågor inom Samförvaltningen
som drivs av Vattenvårdsförbundet. Samförvaltningen har lämnat in en steg 1 ansökan för att fortsatt
metodutveckling av försöket med samlad fiskeförvaltning.
Stig Emilsson redovisar projektet ”Smaka på Vänern”. Projektet är tänkt att öka intresset för
Vänerfisk genom att synliggöra fisket och dess produkter under Vänerveckan. Aktiviteter planeras i
alla kommuner som ingår i Fiskeområdet (4 kommuner/år i tre år). I projektet ingår också att knyta
kontakter mellan lokala fiskare och handlare, krogar m.fl.

Peter Belin redovisar ett flertal projektidéer som Sportfiskarna funderar över. Bl.a. vill man förbättra
fångstrapporteringen, anläggning fiskeplattformar för ökad tillgänglighet, genomföra inventering av
yngel och bättrade förutsättningar för gädda, inventering av lekområden som planeringsunderlag.
En idé som diskuterades är möjligheten att hitta former för frivilla finansiering av ökad utsättning av
laxsmolt. En likande modell som skapats kring kanotturism i Dalsland/Nordmarken skulle kunna vara
förebild. Annat som nämndes är behovet av bättre bedömningsunderlag för att på ett effektivare sätt
kunna styra insatser och åtgärder i syfte att trygga långsiktigt hållbara bestånd. Effekten av WWF:s
rödlistning diskuterades. Den grundas på fångststatistik enbart, vilket får som effekt att t.ex. är lake
rödlistad, trots riklig förekomst i Vänern. Ett annat problem som nämndes är regler som innebär att
fångad vildlax inte får landas även om den saknar överlevnadsmöjlighet.

