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SKA LEDA UTVECKLINGEN I FISKEOMRÅDE VÄNERN
Jordbruksverket har utsett Vänern till ett område som under EU-s programperiod
får möjlighet att utveckla den lokala fiskenäringen. Den 12 november bildades
därför föreningen Fiskeområde Vänern och en ansvarig styrelse valdes. Det är
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som varit ansvariga för processen
och ansökan såhär långt. Men nu står alltså den nya föreningen på egna ben.
Fiskeområde Vänern är ett av 13 områden i Sverige som får möjligheten att utveckla den
lokala fiskenäringen. Under perioden 2015-2020 har 13,7 miljoner tilldelats för ändamålet.
Fiskeområdet ska ha tydligt utvecklingsfokus och pengarna ska i största möjliga mån användas
till operativa insatser och innovationer. Visionen för området är: ”Livskraftigt vänerfiske – även
i framtiden”. Biosfärområdet har lett processen med att samla lokala aktörer som fiskare,
kommuner, regioner och Länsstyrelserna runt Vänern m.fl. runt Vänern för att gemensamt ta
fram en lokal utvecklingsstrategi för området. Biosfärområdet var själva ansvariga för
verksamheten av ett fiskeområde under 2009-2014 och har därför erfarenhet av hur man
kan gå tillväga.
Den nya föreningens nio ledamöter representerar olika instanser och områden kring Vänern:
Marita Bengtsson: Ordförande i Vänerns vattenvårdsförbund och lång erfarenhet av
förtroendeuppdrag inom Lidköpings kommun.
Sten-Gunnar Stéenson: Sportfiskeentusiast, fisketillsynsman och ledamot i styrelsen för
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
John Zafaradl: En passionerad sportfiskare med rötterna inom sportfiskemedia. Sedan 5 år tillbaka
jobbar han med turismutveckling i Leaderbaserade projekt med fokus på sportfisketurism.
Kerstin Söderlund: Verksamhetsledare inom leader Dalsland-Årjäng. Medverkat i förberedelserna
inför bildadet av Fiskeområde Vänern.
Conny Gustafsson: Yrkesfiskare på Vänersnäs. Ordförande i Vänerns fiskareförbund, ledamot i
samförvaltningens styrgrupp
Bo-Gunnar Blom: Yrkesfiskare på Torsö, Mariestads kommun. Kassör i Vänerns fiskareförbund,
ledamot i beredningsgrupp och deltagit i flera projekt under gångna programperioden
Charlotte Backman: Medverkat i beredningsgrupp och varit projektledare i flera projekt inom
Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Medverkat i arbetet runt strategin för gamla och nya
fiskeområdet.
Gunnar Hellerstöm: Lansbygds- och skärgårdsutvecklare i Karlstads kommun. Varit ledamot och
ordförande i Leader Närheten, deltagit i framtagningen av strategi för Fiskeområde Vänern.
Eva Bergman: Forskare med inriktning mot maritima miljöer på Karlstads universitet. Ledamot i
samförvaltningen för Vänerfiske.

Kontaktperson: Ove Ringsby, projektledare, Tel: 0501-39 31 94,
e-post: ove.ringsby@vanerkulle.se
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

