
Laxfond Vänern satsar nu via Leaderprojekt "LAX i VÄNERN" 
på ett bättre och mer uthålligt lax- och öringfiske! 
 

Kort om Laxfond Vänern 
Stiftelsen Laxfond Vänern bildades år 1988 av länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län samt 
de 13 kommunerna runt Vänern. Det huvudsakliga syftet är att skapa ett bra och långsiktigt fiske efter lax och 
öring i Vänern. Laxfonden finansierar årligen utsättning av 2-årig smolt på utvalda platser i sjön. Verksamheten 
leds av en styrelse på fem personer samt en vd. 

Minskade utsättningar av smolt 
Sedan utsättningarna av lax – och öringsmolt i Vänern startade i Laxfondens regi i slutet av 80-talet har 
volymen av utsatt fisk i sjön från fondens sida minskat kraftigt, från omkring 200 000 smolt/år till omkring 55 
000/år under de senaste åren inklusive insamlingar från fiskeklubbar m.fl. Anledningen till minskningen är att 
det med dagens penningmarknad är allt svårare att få tillräcklig avkastning på Laxfondens kapital som idag 
uppgår till ca 23 miljoner kronor. 
 
Fiskeguiden Tommy Nerstrand engageras som projektledare 
Laxfonden har nu via Leaderprojekt "Lax i Vänern" engagerat sportfiskeguiden och charterskepparen Tommy 
Nerstrand till projektledare under två år på ca 40 % tjänst. Tommy har 20 års erfarenhet som fiskeguide på 
Vänern och har även tidigare jobbat som projektledare i sportfiskeprojekt.  
 
Tommy kommer tillsammans med Laxfondens VD Thomas Johansson att jobba med insamling av pengar för 
att både på kort och lång sikt förbättra lax- och öringfisket i Vänern. Vi kommer inbjuda till möten med olika 
intressegrupper samt förenkla för alla som vill donera pengar till ett bättre lax- och öringfiske i Vänern. De 
pengar som projektet samlar in kommer "öronmärkas" enbart för utsättning av 2-årig eller 2-somrig smolt 
direkt i Vänern! 
 
Målet - minst 90 000 2-åriga smolt per år! 
Projektets mål är att tillsammans med privatpersoner, företag, kommuner och olika intressenter inom fisket nå 
en årlig utsättning av minst 90 000 2-årig smolt direkt i Vänern! "En stor utmaning som vi måste anta för att 
värna Vänerns attraktionskraft som sportfiskesjö och för att säkra värdefull sysselsättning kopplad till 
fisketurismen runt vårt innanhav" säger Thomas Johansson VD. 
 
Planeringsjobbet smyger igång nu i november och kommer ha full fart under andra halvan av december och 
under vintern. 
 
Vi ser fram emot att träffa alla intressenter och hoppas att vårt projekt kommer tas emot positivt av alla 
berörda. 
 
Bästa Fiskehälsningar! 
 
 
Thomas Johansson VD   Tommy Nerstrand Projektledare 
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