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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har fått i uppdrag av Unesco att bidra till en hållbar 

utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Utvecklingen av biosfärområdet sker i 

samverkan mellan Götene, Lidköping och Mariestads kommuner. För mer information: www.vanerkulle.se 

             
STARTBESLUT FÖR FISKEOMRÅDE VÄNERN- SAMVERKAN KRING SJÖN 

HAR GETT RESULTAT!   
 

Biosfärområdet har sedan 2013 lett arbetet med ta fram en utvecklingsstrategi 

för en hållbar utveckling av fisket. Syftet var att få till stånd ett Fiskeområde för 

hela Vänern.  Arbetet har gett resultat, Fiskeområdet är bildat och 
Jordbruksverket har lämnat klartecken till att starta verksamheten. 

 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har sedan EU:s förra programperiod (start 

2009) drivit arbetet med Fiskeområdet. Fiskeområdet omfattades då av Biosfärområdets tre 

kommuner, Lidköping, Götene och Mariestad. Sammanlagt genomfördes 24 projekt under 

tiden fram till 2014. Bland insatserna kan nämnas projekt koppat till användning av vänerfisk i 

offentlig måltid, tillvaratagande av rester från framställning av löjrom, lansering av varumärket 

Vänerlöjrom, stöd för dokumentärfilmen ” Mellan bleke och storm”, utbyten med 

fiskeområden i andra länder och mycket annat.  

 

Arbetet inom fiskeområdet väckte nyfikenhet och intresse från andra delar av Vänern och 

tanken att insatserna till kommande period skulle utökas till att gälla hela sjön startade. 

Biosfärområdet har därför lett samverkan mellan yrkesfiskare, sportfiskare, kommuner, 

regionföreträdare, myndigheter m.fl. för att ta fram en gemensam strategi för hållbar 

utveckling av fiskenäringen i hela Vänerområdet.  Efter omfattande förberedelsearbete 

resulterade det i en ansökan för att få bilda Fiskeområde Vänern. Denna har nu godkänts av 

Jordbruksverket som lämnat klartecken att starta verksamheten! 

 

Fiskeområde Vänern leds av en styrelse med Marita Bengtsson, Lidköping som 

ordförande. Fiskeområdet har en totalbudget på drygt 13.7 miljoner kronor som ska fördelas 

fram till år 2021. Av detta bidrar kommuner och de två regionerna med drygt 4,5 miljoner 

kronor. Fiskeområdet gör det möjligt för aktörer som engagerar sig i utvecklingen av sin 

bygd att söka finansiering till utvecklingsprojekt.  

 
 

Fakta om lokalt ledd utveckling med leadermetoden  

Sammanlagt finns det under åren 2014–2020 cirka två miljarder kronor för lokalt ledd utveckling i Sverige. 

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett Leaderområde kan söka 

stöd.  Totalt arbetar 13 stycken områden i Sverige med fiskeutveckling.  

 

 
Kontaktperson Biosfärområdet: Ove Ringsby 0501-39 31 94 Ove.ringsby@vanerkulle.se 


