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Den 19 juni 2019 fattade Vänersborgs kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2020. Bakom beslutet 
stod socialdemokrater, moderater, centerpartister, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister. I budgeten 
fanns följande besparingsförslag: 

"Kultur och fritidsnämndens anslag minskas med 0,5 miljoner kronor. Finansieringen av fiske på 
Hal/eberg och Hunneberg upphör, detta gäller både utsättning, underhåll samt personal." 

Fullmäktiges beslut hade inte föregåtts av någon behandling i kultur- och fritidsnämnden och ingen 
konsekvensanalys av beslutsförslaget hade gjorts. 

Fisket i sjöarna är tillsammans med älgarna och t ex Bergagården och Kungajaktmuseet Älgens Berg en 
del av ett mycket populärt besöksmål för rekreation och fritid. På Visit Trollhättan Vänersborgs startsida 
görs reklam för "Ekopark Halle-Hunneberg". Bergen lockar turister inte bara från övriga Sverige utan 
också från Europa. 

Fisket i sjöarna intresserar många och aktiverar både ung och gammal. Det ger god gemenskap och 
lockar många av våra nya kommuninvånare. Fisket upplevs som en rolig aktivitet för hela familjen. Vid 
sjöarna man kan umgås, grilla och leka. Det ger också möjlighet till frisk luft och avkoppling i en tyst och 
fin natur. Sjöarna och fisket är bra för rehabilitering och folkhälsan. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande skriver: 

"En nedläggning kommer att påverka möjligheterna till friluftsliv i kommunen. Visit har med Hal/sjön som 
ett attraktivt utflyktsmål och plats för rekreation i marknadsföringen av Vänersborgs kommun. En 
nedläggning kan även påverka det lokala företagandet då fiskekort säljs via dessa parter." 

Det säljs över 3.000 fiskekort om året och det ordnas fisketävlingar. Allt för en förhållandevis liten kostnad 
för kommunen med tanke på all glädje som fisket medför. 

Kommunen arrenderar sjöarna av Sveaskog. Om fisket och arrendet upphör måste kommunen återställa 
områdena. Ett totalt återställande med t ex borttagning av alla bryggor, ramper, byggnader mm beräknas 
kosta ca 525.000 kronor. 

Det beslut som fullmäktige fattade tycks ha varit förhastat. Fisket på Halleberg och Hunneberg kan för 
övrigt finansieras genom att det kommunala partistödet minskas med motsvarande summa. 

Yrkande 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta nödvändiga ekonomiska medel till kultur och 
fritidsnämndens anslag för finansiering av fiske, utsättning, underhåll samt personal, på 
Halleberg och Hunneberg. 
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