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Pressmeddelande 

Vänersjöfarten i fokus på Vänerting 2019 

 

Den 21-22 mars samlas föreningar, organisationer och företag som är intresserade 

av Vänern till Vänerting, denna gång i Karlstad. Man träffas och byter erfarenheter, 

blir inspirerade av goda exempel och planerar gemensamma framtida insatser.  

Under den första dagen presenteras senaste nytt i satsningar på 

destinationsutveckling och projektet Lake Vänern Grand Tour, varumärket Vänern 

och samförvaltning av fisket i Vänern. Deltagarna får också information om det 

nybildade Vänerrådet, som ska verka för en långsiktig lösning på Vänerns 

vattenniåver och vattenreglering.  

Den andra dagen är fokus sjöfart där utmaningar och möjligheter för Vänersjöfarten 

ska diskuteras. Det blir också en uppdatering om senaste nytt kring planering för nya 

slussar i Trollhättan och förslaget till trafikledning på Göta älv. Vi kommer få höra om 

spännande satsningar på pråmtrafik och även erfarenheter från Mälarhamnar och 

hur de arbetar med sin insjöfart. 

- ”Vänertinget är ett viktigt forum där vi träffas och uppdaterar varandra om 

senaste nytt och diskuterar viktiga ämnen som berör Vänern på bred front, så 

som vattenreglering, sjöfart och hamnar, destinationsutveckling och 

varumärkesarbete”, säger Bjarne Olsson, ordförande Vänersamarbetet. 

Dessutom kommer Karlstads kommun att dela ut Vänerstipendiet, ett pris som 

instiftades i samband med Karlstads 400-årsjubileum. Som en gåva bildade övriga 

kommuner runt Vänern en fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Priset består av 

ett stipendium på 20 000 kr som delas ut till en person, företag, organisation eller 

förening som arbetat för att öka kunskaperna om Vänern.   

I samband med Vänertinget håller Vänersamarbetet och Fiskeområde Vänern sina 

årsmöten. Vänertinget 2019 arrangeras av Vänersamarbetet och Vänerregionens 

Näringslivsråd (VNR) med stöd från Region Värmland och Västra 

Götalandsregionen. Se bifogat program. 

Om Vänersamarbetet - Vänersamarbetet är en ekonomisk förening som bildades hösten 2015. Dess 

medlemmar är de 13 kommunerna runt Vänern. Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete 

som bidrar till en hållbar tillväxt, attraktiv miljö och annat som bidrar till att skapa en bra livsmiljö för 

boende, brukare och besökare kring Vänern. 

Kontakt 

Laila Gibson, verksamhetssamordnare, Tel: 076-78 72 798, Mail: laila.gibson@vanern.org 


