April 2008

Fiske & Vatten
Eftersom det är mycket som händer nu kring fiske, vatten, regler och
miljö, och det är många som frågar, ska jag här översiktligt berätta lite
vad som är på gång.
Vattenmyndigheten
Vi har fått en ny myndighet, Vattenmyndigheten, som har till uppgift att
genomföra EU:s vattendirektiv. Man ska samordna alla vattenfrågor avrinningsområdesvis, och har delat in Sverige i fem delområden. Som
exempel kan nämnas att Mälardalen tillhör Norra Östersjöns Vattendistrikt. Mer om detta går att läsa på www.vattenmyndigheterna.se Målet
är att alla vatten år 2015 ska uppnå målet "god status". Arbetet för att nå
detta mål ska integreras i alla myndigheters och verksamheters verksamhet. En hel del information om ingående vatten finns samlat på
www.viss.lst.se Här kan man söka all samlad information om alla Sveriges lite större vatten. Vattenmyndigheten åker nu under våren runt och
har samrådsmöten över landet.
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Min personliga reflexion här är att detta kan bli bra och intressant, men
att mycket, snarare allt, fortfarande är kvar att göra. Redan idag begär
Länsstyrelser och Miljödomstolen att man ska förhålla sig till "det nya
vattendirektivet" i ansökningar om vattenverksamhet som vi skickar in,
men det finns inga riktlinjer hur, eller kring vad. Vårt regelverk kring
vatten idag, och då speciellt fisk, fiske och annat nyttjande, ligger ju till
stor del direkt på ägaren. Så jag har svårt att se hur man implementerar
vattendirektivet. Men den som lever får se!
Dammar och dammsäkerhet
Vi går ju mot ett värre väder, det blir
varmare, vintrarna ser annorlunda ut,
och det tycks bli mer vatten. Själv har
jag de sista veckorna varit både i Sälen och Trysil, och där finns på flera
håll fortfarande 1 - 2 meter snö, trots
att stora delar av Sverige har haft en
både torr och snöfattig vinter. Detta
skapar nya hot mot dammanläggningar, stadsplanering, vägar och andra anläggningar. På flera håll i landet
håller man på att bygga om och förstärka kraftverksdammar, vägbankar,
järnvägsbankar, och man tar fram nya riktlinjer för hur man upprättar
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översikts- och detaljplaner. Vi är inblandade i flera ansökningar till Miljödomstolen just för vattenfrågor, vid nybyggnation och vid dammförstärkning. I Klarälvens vattensystem har man byggt om flera dammar,
eller är på gång, och där ska man under året genomföra en provtappning
av 900 sekundkubikmeter vatten för att testa allt. Det är samma flöde
som man hade vid de stora översvämningarna 1995. Men nu ska man
bara släppa på under en kort tid, vilket gör att flödet snabbt avklingar
nedströms. Detta prövas av Miljödomstolen, och ska godkännas av Länsstyrelsen.
Min uppfattning är att vattenfrågor får allt större genomslagskraft vid allt
verksamhet idag, där vatten förekommer. Vatten utgör en viktig del av
det rörliga friluftslivet förstås, men en allt mer värdesatt produkt som
kraftkälla, för vattenuttag, kylmedium eller annat. Vi ser idag många
industrier som behöver släppa ut processkylvatten, som måste söka tillstånd. Alla vattenuttag ska prövas och vattnet utgör allt mer en bas för en
kommersialisering kring frilufts- och aktivitetsturism. Då Miljölagen
kring vatten är en ramlag, står det i princip att man ska visa största möjliga hänsyn. Denna brist på skarpa riktlinjer gör att en juridisk prövning
kan bli ganska omfattande och komplicerad. Lika angeläget som det är
att skapa ett fungerande företagande, lika viktigt är det att inte skada
vattnen. För att lotsa dessa frågor genom prövningsbyråkratin ska man
räkna med en ganska lång tid, mycket samrådsmöten, och att man tar
ordentligt med hjälp. Lika påläst som sökanden måste vara, lika påläst är
myndigheternas handläggare, som har till uppgift att värna naturen och
det allmännas intressen. En del kan man läsa om på
www.lst.se/lst/sv/amnen/Vattenverksamhet/
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Kräftor
2007 var ett bra kräftår, bättre än 2006. Fångsterna ökade mestadels, och försäljningen rullade på. Dock gick det trögt i början, då
sommaren ju på många håll spelade oss ett
spratt. Bland det vi lärt oss genom åren är att
signalkräftor oftast har kraftigare svängningar
mellan åren. Försäljningen gick alltså
bra, trots att det var lite dåligt med tillgången inledningsvis. Det som är roligt och
spännande är att kräftor nu allt oftare är en självklar del i utbudet även i
de mindre mataffärerna. De flesta kan nu tillhandahålla kräftor. Det börjar också dyka upp flera stora och seriösa uppköpare, som kokar och paketerar kräftor. Då förlängs säsongen, och kräftorna tål bättre hantering.
Hur blir fisket 2008? Ja, det är alltid svårt att sia, särskilt om framtiden,
brukar man ju säga. Det som talar för ett bra fiske är att det nu ökat under
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några år, och att det fortfarande är en bra bit kvar till tidigare toppår.
Därtill har vintern varit mild på många håll, vilket gör att risken för syrgasbrist under långliggande vinterisar faller bort. En tidig islossning leder också till tidigare vattenuppvärmning och tidigare yngelkläckning,
vilket tillsammans leder till bättre överlevnad och högre tillväxt. Men,
det som talar emot en bra säsong är också att många sjöar har haft flera
isomgångar, med isavbrott. En av mina egna sjöar har haft istäcken 4
gånger, hittills. Vi vet sedan tidigare att isuppbrott mitt i vintern, tillsammans med vind, kan skada kräftorna. Vi tror det beror på stress från
vattenrörelsen när kräftan är köldstel, och kanske mekaniska skador från
små iskristaller som blåser ner i vattnet. Detta har ibland lett till pestutbrott och kräftdöd. Sammantaget är jag dock optimist.
Frågor kring kräftor kan ställas till undertecknad. Det är mycket årsstämmor i dagarna, och det är mycket diskussioner kring föreningens
kräftregler och kräftfiskevården. Jag har flera föredrag jag kan presentera. Sök också på www.fiskeriverket.se
Fiske och fiskeprojekt
Vi håller på att förbereda flera fiskeprojekt. Efterfrågan och intresset för
entreprenörsutbildningar är stort. Vi har en förstudie på gång i Stockholms län, och vi kommer att lyfta fortsättningsprojekt i Örebro och Gävleborgs län, om det vill sig väl. Därtill har vi ansökningar inne på andra
håll också, samt en stor efterfrågan! De som har intresse av detta, bör
omgående kontakta mig, så vi vet vem, och så vi kan visa på ett direkt
brukarintresse i våra myndighetskontakter. Ring eller maila mig nu!
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Min uppfattning är att alla former av aktivitetsbaserad turism har framtiden för sig. Just kring fisket vet vi att vi har många tusen fiskevatten som
idag är underutnyttjade. Vi vet också att efterfrågan på just detta är
mycket stor, från storstadsregionerna, och från utlandet. Det svåra är att
knyta ihop tillgång, med efterfrågan, alltså själva paketeringen och
marknadsföringen.
En av våra idéer som håller på att ta form har
vi kallat "Slottsfisket". Det är ett mycket exklusivt fiske (och jakt) för kapitalstarka kunder som söker det där lilla extra i form av upplevelser, men vill ha hög servicegrad, tillsammans med kultur och fiske eller jakt. Syftet är att forma ett enhetligt nätverk och ett
varumärke där ett antal större egendomar samverkar. Vi siktar på att göra
en pilotstudie i Mälardalen. Intresseanmäl gärna!
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Det filas också på kräftprojekt på ett par håll. Kräftnäringen behöver utvecklas, och det finns mycket att göra. Mervärdena är betydande.
Konflikter och domar
Kräftor, fiske, fiskevård, och skiftning av vatten är frågor som ständigt
upprör, och som är svåra att hantera. Vi bistår idag i flera juridiska tvister
på olika håll. En ständigt återkommande fråga är upplåtelse av kräftfiske
i ett fiskevårdsområde. Kan man, får man, hur gör man? Vad är enskild
rätt, vad är fiskevårdande begränsningar, vad får man besluta om? Just
idag har vi ett sådant ärende som ska vidare upp i Länsrätten, då Länsstyrelsens beslut överklagades. Dessa frågor handlar ofta om att få möjlighet att kapitalisera en privat resurs, kontra medlemsgemensamma intressen.
Vi har också vatten som håller på att skiftas ut. Fastigheter
med stor andel i ett gemensamt fiske, bygemensamt eller
skifteslag, har ofta ett intresse att frigöra sig från övriga delägare, så att
man får egen rådighet. Detta är inga konstigheter, men det betyder inte
att det är lätt. Andelstal ska utredas, och sen fördelas. Och de små delägarna blir ofta sura för att de måste träda tillbaks till sin rättmätiga andel. Dessa processer skapar stora mervärden för större egendomar. Men
ett problem är att Lantmäteriet numera är dåligt på att bistå i dessa processer, vilket de är skyldiga att göra. Därför måste frågan ofta förberedas
ordentligt och tydligt innan man söker om utskiftning. Hör av er om ni
behöver råd kring detta.
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Lagar och strandskyddsregler
1994 togs regelverket kring kräftor bort. Uppfattningen var då att då
kräftor var så vanliga, och stationära, behövdes det inte längre regler
kring minimimått eller fångsttider. Det skulle vara upp till ägarna själva
att besluta, precis som vi inte heller behöver en lag för när jordgubbar
eller färskpotatis ska plockas. Men nu börjar det smygas in nya regler
igen. Sedan några år finns minimimått på kräftor i Vättern, och den regeln sträcker sig även in på enskilt vatten. Och detta i Sveriges idag absolut kräftrikaste sjö. Nu följs detta upp av ytterligare regler, att det ska
finnas flyktöppningar på kräftburarna redan under 2008. Man menar att
motivet för detta är att det sprids och planteras ut så mycket signalkräftor
i andra vatten, och att man därmed också sprider kräftpest. Läs mer på
http://www.fiskeriverket.se/download/18.36bbe77c11545cd7137800014
11/2007-39-ev.pdf
Det har också kommit regler kring fisket efter asp. Fiskeförbud efter asp
råder från och med den 1 april till och med den 31 maj i alla Vänerns,
Mälarens och Hjälmarens tillrinnande vattendrag. Allt fler föreningar
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instiftar nu också egna regler kring aspfisket. Det behöver inte vara
krångligare än att "fångad asp ska återsättas direkt."
Strandskyddet har också luckrats upp något. Det ska bli lättare söka
bygglov, och därmed dispens, för strandnära byggnationer. Läsa vidare
på
http://www.t.lst.se/t/amnen/Vatten/Vattenverksamheter+o+samrad/Stran
dskydd/Dispens_fran_strandskyddet.htm Min personliga uppfattning är
att detta är bra för landsbygden. Kranskommuner och glesbygdsorter har
allt att vinna på att erbjuda bra boendelägen. Vi har faktiskt oerhört
mycket vatten i vårt land, så det räcker för alla intressen. Det är bara runt
Stockholm, där man idag redan har varit övergenerös med dispenser, som
man bör vara mer restriktiv nu. Vi hjälper ibland till med ansökningar,
och vid upprättandet av detaljplaner.
Fiskelagen håller på att ses över. En utredning pågår. Undertecknad ingår
som sakkunnig.
Upplåtelser och avtal
Det blir allt vanligare att man upplåter fiske till en sportfiskeklubb, för
kräftfiske eller annat. En upplåtelse är lika viktigt för upplåtaren, som för
arrendatorn. Ett fiskevatten är inte så himla lätt att klassificera eller bedöma, och det är många faktorer som ska beaktas. För att det ska bli rätt,
är det viktigt att ha ett bra underlag för detta. Hör av er om ni står i färd
med ett avtal, eller om ni har efterfrågan, och inte vet hur ni ska göra.
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Detta var allt för nu! Ute snöar det. Sädesärlorna fryser om fötterna.
Daggmaskarna ligger som stela pinnar på min frusna grusväg hemma.
Men snart, snart kommer nog våren i alla fall. Vi håller ut, och ser framtiden ann.
Vattenhälsningar

Björn Tengelin
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