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Sommaren går fort. Många klagar över 

vädret. Men jag tycker det har varit ganska 

bra. En hel del sol, men också väldigt 

många avbrott för regnskurar. Inte tropiskt 

varmt, men inte heller skitkallt. Visst har 

det regnat en hel del tidvis, men aldrig så 

mycket som väderprognosen förutspått. 

OK, lite speciellt har det varit. Jag har vatt-

net mina innekrukväxter som vanligt. Men 

alla mina krukor som står ute på sommaren, 

har jag varje helg istället fått tömma på 

vatten. 

Vallentunasjön 

I Vallentunasjön fiskar vi på, och vi fiskar 

på bra. Vi har fångat över 20 ton vitfisk i 

år, vilket är mycket bra. Fisket sker 

med fem bottengarn. Därtill har vi 

hårdfiskat med trålare från Ringsjö-

arna i Skåne under ett par veckor 

också. 

Och nu börjar vi se resultat. Fisksam-

hället förändras, vattnet klarnar, 

växtplankton minskar, och djurplank-

ton ökar. De boende tycker det har 

blivit mycket bättre, och det är en 

viktig faktor. Mer siffror längre fram. 

Konferenser 

I höst, närmare bestämt 23-25 oktober, går årets Vattendagar av stapeln i 

Jönköping. Temat för året är just restaurering och sanering av sjöar och 
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vattendrag. Denna träff är den största i Norden kring limnologi, och öp-

pen för alla intresserade. Kolla programmet http://www.limnologerna.org/aktuellt.html 

Undertecknad kommer att tala kring just sjörestaurering och biomanipu-

lering här. 

Fishbase har också en heldag med världskända fiskforskare 

http://artedi.nrm.se/fishbase/index.php Detta sker på Naturhistoriska Riksmuseet den 15 

oktober. I anslutning till denna konferens har också S3F sitt årsmöte. Vet 

du inte vad det är? Det är så klart Sveriges Fiskforskares Förening 

http://artedi.nrm.se/s3f/  ! 

Våtmarken 

Jag berättar ibland om min våtmark, som jag följer med glädje. Det har 

runnit bra där i sommar, och ombyggnationen har fungerat bra. Ingen 

risk nu för dammbrott. Det är mycket liv i dammen, igår såg jag en snok 

simma tvärs över. Växtligheten breder ut sig, och det går inte längre att 

se att delar var omgrävda så sent som i maj. Visst underhåll måste man ju 

göra, vilket man också får ersättning för. Själv ogillar jag att bredkavel-

dunet just breder ut sig, alltså den där stora växten med ”cigarrer”. Så då 

drar jag upp dessa så snart de visar sig. 

Och helt förvånande har hunden, en ”näst-

an goldis” lärt sig det också. Den är nu-

mera helt ren på att själv söka upp och dra 

upp kaveldunet. Troligen bidrar det att 

rötterna är väldigt mjälla och goda. Lustigt 

dock att han lätt hittar just kaveldunet, och 

inget annat. Billigare också, än glasögon 

och rakapparat, som också har stått på 

hans meny! 

Annat kring fisk och vatten 

Tillämpningen av miljölagstiftningen skärps med ökade krav kring vat-

tenuttag. Myndigheterna börjar allt mer ställa de högre krav som ryms i 

lagen. Befintliga vattenuttag enligt hävd, utan villkor och kontroll, eller 

enligt äldre bestämmelser tvingas nu lagligförklara sin verksamhet, eller 

pröva om den. Vid så gott som alla mindre om- och tillbyggnader krävs 

numera tillstånd, och om det är äldre tillstånd, en helt ny prövning. 

När det gäller dammar, och ofta små vattenkraftverk, ska det finnas mi-

nimiflöden och passagemöjligheter åt båda håll för organismer. När det 

gäller uttag för andra ändamål, och det vi jobbar med nu, alltså pumpning 

för snöproduktion, ska det finnas ingående miljökonsekvensbeskrivning-

ar och utredningar. Allt detta kan verka förhindrande och förödande för 

utvecklingen. Visst tar det tid, och drar kostnader också. Men, finns mil-

jöaspekten med redan i planeringsskedet brukar man kunna optimera 

både exploateringsvärdet och minimera miljöeffekterna, och på så vis 
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snabbt få igenom myndighetshanteringen. Vi har goda erfarenheter, och 

vi vinner målen för våra kunders räkning. Vi har jobbat med både kom-

mersiella hamnar och fritidsbåtsmarinor, farleder, snöproduktion, mudd-

ring och omledning. 

Fiskeredskap finns numera hos flera leverantörer. Provfiskenät enligt 

standard eller specialversioner, trålar och vader, linor, och allehanda till-

behör kan numera lätt beställas. Lundgrens http://www.lundgrensfiske.com/index.html 

ligger mitt i Gamla Stan i Stockholm. De är erfarna, snabba och service-

vänliga. Även http://www.kingfisher.se/ i Malmö har bra grejor för provfiske och 

fritidsfiske, och är snabba på att komma med bra förslag som svar på 

mindre bra frågor. Specialredskap för restaureringsfiske som bottengarn 

görs oftast på beställning, där min leverantör heter Jonny Stål i Ödeshög. 

Oväntad fångst fick den här killen http://www.youtube.com/watch?v=0AFGzIotawQ  

Förordning om stöd till planeringsin-

satser för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen 

Just så heter en författning, SFS 

2012:545. Den har till syfte att planera 

för landsbygdsutvecklande satsningar 

inom strandnära lägen. Stöd kan uppgå 

till 50 % av godkända kostnader. Läs 

vidare, och bedöm om du platsar! 

http://www.lagboken.se/files/SFS/2012/120545.PDF  

Saboterade fiskodlingar 

Det finns människor som inte drar sig för sabotage, att dra 

undan försörjningen för familjer, och skapa tragedier med 

10 000-tals fisk som svälter ihjäl. På två håll har dessa 

idioter i sommar skurit upp fiskodlingskassar. Dock har 

de fångats på övervakningskameror, så de kommer nog 

själva få tillbringa tid inspärrade. http://www.vk.se/689642/sabotage-mot-

fiskodling  

http://www.nwt.se/varmland/article1156320.ece  

Fiskhälsan AB 

Fiskhälsan är ett bolag som sköter hälsokontrollen över 

Sveriges fiskodlingar. Tillsammans med näringen, och 

med statligt stöd, bedrivs tillsyn och hälsovård. Syftet är 

att hålla svenskt vattenbruk friskt, både enskilda odlingar 

och hela näringen, fritt från ett antal mer eller mindre eländiga sjukdo-

 

 

http://www.lundgrensfiske.com/index.html
http://www.kingfisher.se/
http://www.youtube.com/watch?v=0AFGzIotawQ
http://www.lagboken.se/files/SFS/2012/120545.PDF
http://www.vk.se/689642/sabotage-mot-fiskodling
http://www.vk.se/689642/sabotage-mot-fiskodling
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mar. Hittills har vattenbruket varit väldigt förskonad från sjukdomar och 

parasiter, endast enstaka utbrott förekommer. Man jobbar också hårt med 

gränsskyddet och att få vissa begränsningar i den fria rörligheten inom 

EU, just för att undvika få in en del elände. 

Vad som har inträffat i bolaget är att tidigare Vd:n har avlidit. Som till-

förordnad verksamhetsansvarig kommer undertecknad att på uppdrag 

verka på halvtid året ut. 

I sammanhanget kan vi konstatera att fiskodlingen expanderar kraftfullt, 

framförallt i vissa län. Förra året ökade produktionen med 30 %, och har 

idag ett marknadsvärde av 328 mkr, vad avser matfisk. Mest fisk odlas i 

Västernorrlands län, tätt följt av Jämtland. Svenskt vattenbruk har nu en 

egen portal, där man kan lära sig mer  http://www.svensktvattenbruk.se/  

Föreningsmöten, utvecklingsprojekt provfiskeutrust-

ning 

Provfiskeutrustningen har varit i sjön i år igen. En fiske-

vårdsområdesförening har fått hjälp att tillsammans med 

medlemmarna fiska sig runt sin sjö. Det skapar bra in-

tresse, engagemang och samhörighet bland medlemmarna. I höst ska jag 

ställa samman resultatet. 

Det finns också efterfrågan på att få hjälp på föreningsstämmor och 

andra möten, med att vara ordförande, hålla ihop mötet, och informera 

om fiskejuridiska frågor, eller i tvister. 

Kräftor 

Det är kräftsäsong nu. 

Rapporterna säger att 

det har varit dåliga 

fångster hittills. Men 

det kan också bero på 

att det är sent i år. Vå-

ren var sval, och 

sommaren har ju inte 

varit direkt tropisk. 

Detta bromsar tillväx-

ten, och försenar 

skalömsningen. Jag 

fick nyömsade kräftor 

i mina burar senast nu 

vid månadsskiftet. 

Fisk: Den enda levande va-
relse inom ett avsnitt av fors, 
flod, sjö eller vik som inte har 
en krok i sig, eller som röker 
pipa. 

 

http://www.svensktvattenbruk.se/
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På sommaren kör TV repriser. Följande länk finns kvar till den 16 sep-

tember http://www.svtplay.se/kraftratt-gourmet och handlar om svenska kräftor. 

Fiskeresursgruppen 

Fiskeresursgruppen och Structor samarbetar i vissa projekt. Fiskeresurs-

gruppen har en elfiskebåt där man utarbetat provtagningsrutiner för 

större älvar http://www.fiskeresursgruppen.se/ där man kan elfiska laxartad fisk ute på 

djup och i strömmar man inte kommer åt från land. Man är också mycket 

duktig på fisketurism och kursverksamhet. 

Läsarreflexioner 

Detta brev går ut till ca 1000 personer nu, och det är fler som önskar ad-

deras på adresslistan varje gång, än som önskar radering. Tidigare har jag 

skrivit om att fisk är gott, men vissa importerade arter, som odlas i dam-

mar och föds upp på skit, också smakar så ibland. Rolf har uppmärk-

sammat mig på följande från Livsmedelsverkets rapport Fisk, skaldjur 

och fiskprodukter – analys av näringsämnen. Jag citerar ” Innehållet av n 

3-fettsyror, vitamin D, jod och selen i fisk och skaldjur är en viktig anledning 

till Livsmedelsverkets kostråd ”ät fisk ofta, gärna tre gånger i veckan”. Nästan 

alla fiskar, fiskprodukter och skaldjur i detta analysprojekt var rika på n 3-

fettsyror. Däremot innehöll inte de tropiskt odlade fiskarna tilapia och 

pangaiusmal, samt fiskbullar och fiskpinnar som är vanliga fiskprodukter till 

barn, så mycket n 3-fettsyror. Vissa fiskar, som makrill i tomatsås, inlagd och 

färsk sill, röding och guldsparid, innehöll hela det rekommenderade dag-

liga intaget av n 3-fettsyror per portion (100-150 g)”. Kolla själva 
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2012/2012_livsmedelsverket_1_fisk_skaldjur_fiskp

rodukter.pdf  

Vad kostar ett fiskekort? 

Denna fråga får jag ofta när jag jobbar med fiskevårdsområdesför-

eningar. Och det finns väldigt många olika åsikter, fiskekortssorter och 

priser. Därför är det med glädje jag läser på 

http://www.ifiske.se/index.php/sv/articles/snittpriser om detta. Här genereras automatiskt 

snittpriser för ingående vatten. Den 9 september 2012 såg snittpriserna ut 

så här: 

Dygnskort • 79.38 SEK Dygnskort (Trolling) • 176.92 SEK 

3-dygns-kort • 168.82 SEK Veckokort • 193.04 SEK 

Årskort • 323.29 SEK Årskort (Trolling) • 683.33 SEK 

 

Detta är inte höga priser. Jämför gärna med liftkortspriser, biopriser eller 

vad fiskeutrustningen kostar. Det finns alltså utrymme för högre priser. 

Med ökade intäkter ökar också intresset och möjligheterna för fiskevård 

och bättre fiske. 

- Hovmästarn, det är 
en fluga i min fisk-
soppa! 
- Då är det väl en fiske-
fluga och var ni bara 
glad för att det inte är 
en metmask!  

 

http://www.svtplay.se/kraftratt-gourmet
http://www.fiskeresursgruppen.se/
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2012/2012_livsmedelsverket_1_fisk_skaldjur_fiskprodukter.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2012/2012_livsmedelsverket_1_fisk_skaldjur_fiskprodukter.pdf
http://www.ifiske.se/index.php/sv/articles/snittpriser
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Nya och pågående jobb 

 Vi har fått ett förnyat ramavtal med Örebro kommun, där vi 

nu är förstahandskonsulter för allt vad gäller miljö. 

 Vi har nu ny personal och nya samarbetspartners som kan 

professionell dykning. Det kan innebära direkt dokumentation 

med foto/video, undersökningar kring kraftverksstationer och 

dammar, kabelläggning, bärgning, olika bottenundersökningar el-

ler grottor/gruvor. Vi har också varit kontaktade av kriminalpoli-

sen i utredningsfrågor rörande vatten. 
 

I morse kom nattfrosten fram igen 

Det är bara tre månader sen 

Det va vår, nu är höst 

Det är ingen tröst 

Men årstider är stort 

Men allt går så himla fort 

 

 

Vatten och hösthälsningar  

Bjrn Tengelin 

 
Bettorpsgatan 10 
SE-703 69 Örebro 
SWEDEN 
Tel: (+46) 019-601 44 58 
SMS: 070-693 04 88 
Fax: 019-676 26 29 
bjorn.tengelin@structor.se 
www.structor.se 

>((((((º>¤<º))))))<  
 

 

_________s§§§§ss.__.ss§§§§§§§§§ss. 

____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s. 
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s 
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§O§§§§§s 

____________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§s 
___________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§³§§§§§³³³³³' 

__________s§§§§§§§§§§§§§§³³³ ;§§§§; 
__________§§§§§§§§§§§§³³'; 
_________s§§§§§§§§§³³' 

________s§§§§§§§§³ 
________§§§§§§³' 

________§§§§§' 
________§§§§' 

________§§§' 
________§§§ 
________§§§§ssss 

______s§§§§§§§§§§§s, 
_____s§§§§§§§³³³' 

____§§§§³³³' 
___§³~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^ 
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~ 

 

mailto:bjorn.tengelin@structor.se
http://www.structor.se/

