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Fiske & Vatten 
   December 2012/januari 2013 
 

Stora nyheter! Ja, alltså stora nyheter för mig! Ja, alltså, jag har gjort 

stora förändringar! Jag har bytt jobb och arbetsgivare! Det är stort för 

mig, spännande och kul. Jag har lämnat en liten firma, och finns numera 

på ett stort företag, nämligen Norconsult AB http://www.norconsult.se/ Norconsult 

finns över hela Sverige, på flera ställen i världen och med huvudkontor i 

Norge. Och jag finns framgent på kontoret i Örebro. Ja, nu när jag tänker 

på det närmare, kanske det inte är en jätteförändring. Jag har fortfarande 

min utgångspunkt i Örebro, jag ska fortfarande jobba med samma och 

likartade frågor, jag kommer fortfarande att jobba med de flesta av mina 

gamla kunder. Ok, ingen stor sak; men jag har bytt jobb. Eller inte…men 

i alla fall arbetsgivare. 

Jag finns nu i ett större företag, med 

många välmeriterade kollegor inom 

mina frågor, ett företag med stora re-

surser, och ett företag som nu ska yt-

terligare utveckla kompetensen och 

konkurrenskraften kring fisk, fiske, 

fiskevård, och där jag fortsätter att 

utveckla sjörestaureringen och jobba 

med fiskvägar, samt övrigt liknande. 

Jag vill också önska alla ett Gott Nytt 

År, igen! Detta nyhetsbrev har i denna 

form funnits sedan 2008, och före det 

i en lite annorlunda form 

http://www.ifiske.se/index.php/sv/articles/kraeftbok Vi 

har haft en vit Jul, och i år en lite 

längre ledighet. Efter ledigt, familj, 

vänner, skidor och hemmafix, så drar 

nu jobbet igång igen! 

Vallentunasjön 

På Vallentunasjön ligger nu isen, och allt är lugnt. I december hade vi en 

expertträff där vi presenterade årets verksamhet och resultat, diskuterade 

och fick intressanta synpunkter. En årsrapport ska nu upprättas och 

längre fram ska årets verksamhet börja förberedas. 2013 blir det också 

fiske med fem bottengarn. 

 

 

http://www.norconsult.se/
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Annat kring fisk och vatten 

Före Jul var jag inbjuden till Mistra på Vetenskapsakademien, för att 

lämna synpunkter på deras två uppdrag, att göra en vetenskaplig utvärde-

ring av resultaten av reduktionsfiske, samt hur bra våtmarker fångar upp 

kväve. Mistras råd för evidensbaserad miljövård EviEM 

http://www.eviem.se/sv/projekt/Utfiskning-mot-eutrofiering/ ska göra vetenskapliga samman-

ställningar under 2013 på hur effektiva dessa insatser är. Detta är ett 

mycket viktigt och intres-

sant uppdrag, vilket ger 

oss som jobbar i verk-

samheten bättre underlag 

för framtida projektplane-

ringar. 

I Sörkvarnsforsen i Hall-

stahammar kommer 

Johnny Westh att dra 

igång ett sportfiske. 

Johnny arrenderar fisket 

från Kolbäcksåns fvof, 

och ska erbjuda exklusivt 

fiske i strömmande vatten 

mitt i samhället. Vi åter-

kommer när fisket är igång, och vi kan visa på någon hemsida. 

En annan veteran i fisketurismbranschen är familjen Spets i Åtvidaberg. 

Nysjöns Fiske http://www.nysjonsfiske.com/ har nu expanderat ytterligare med tio 

nya hotellrum. Här erbjuds kräftfiske, ädelfisk, fiskrökeri, fina natur-

vatten, jakt, och ett mycket trevligt boende, aktiviteter och kök. 

Ytterligare ett fint och annorlunda sportfiske finns i direkt anslutning till 

Motala Ström, när Ljungsbro, nämligen Norrbyströmmen 

http://www.norrbystrommen.se/ Trevligt fiske i klart vatten. Kolla gärna bilderna på 

hemsidan! 

De som inte hade möjlighet att delta på Vattendagarna i höstas, kan ta del 

av alla föredragen här http://www.limnologerna.org/VD2012Jonkoping.html Tema var sjö-

restaurering, och åtgärder i rinnande vatten. Föredragen finns att klicka 

och titta på. Även undertecknad har lämnat ett bidrag. 

Fiskhälsan AB 

Sedan i höstas har jag ett uppdrag som verksamhetsledare för Fiskhälsan 

AB http://www.fiskhalsan.se/. Det är ett företag som har som affärsidé att sköta 

och samordna tillsynen och hälsokontrollen av Sveriges Fiskodlingar. 

 

http://www.eviem.se/sv/projekt/Utfiskning-mot-eutrofiering/
http://www.nysjonsfiske.com/
http://www.norrbystrommen.se/
http://www.limnologerna.org/VD2012Jonkoping.html
http://www.fiskhalsan.se/
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Fram tills nu! EU-förordningarna säger att det organ som sköter den 

lagstadgade tillsynen måste vara oberoende, vilket Fiskhälsan, som ägs 

av näringen, inte är. Fiskhälsan kommer även under 2013 att sköta både 

obligatorisk kontroll och frivillig tillsyn som tidigare, men från 2014 

kommer Jordbruksverket själv att sköta den obligatoriska kontrollen. 

Under 2013 kommer vi att planera för hur övrig tillsyn och hälsovård kan 

komma att se ut. 

Sveaskog släpper nya vatten och kort 

Sveaskog lanserar fem nya fiskekort från årsskiftet: Halle-Hunneberg, 

Malingsbo-Kloten, Hornslandet, Käringberget och Arvidsjaur-Älvsbyn. 

De nya fiskekorten erbjuder inom respektive fiskekortsområde att man 

bland annat kan välja om man vill fiska i naturvatten eller i put&take 

vatten, där utsättning av fisk sker. Man går tillbaks till fiskekort av mer 

lokal karaktär för att locka fler till fiske och skapa bra förutsättningar för 

att utveckla fisket. De nya fiskekorten innefattar bland annat vatten som 

tidigare ingått i Sverigefiskekortet och Kronofisket Malingsbo-Kloten, 

vilka i sin tur upphör att gälla som fiskekort vid årsskiftet i samband med 

lanseringen av de nya korten. De nya fiskekorten finns att köpa på 

www.inatur.se och numera från årsskiftet hos återförsäljarna. 

Kräftor 

Kommande höst, 2013, blir det troligen en ny kräftkonferens i Jönköping 

igen. Planering pågår. Jag återkommer när vi vet mer. 

En för Sverige ny kräftart har olyckligtvis upptäckts i Sverige. Marmor-

kräftan har påträffats i Märstaån i Stockholm. Detta är inte en kräftart vi 

önskar i Sverige http://www.sva.se/sv/Mer-om-SVA1/Pressrum/Nyheter-fran-SVA/Fynd-av-marmorkrafta-

i-Marstaan-oroar/ Den finns ursprungligen i USA, och anses hos oss som inva-

 

http://www.inatur.se/
http://www.sva.se/sv/Mer-om-SVA1/Pressrum/Nyheter-fran-SVA/Fynd-av-marmorkrafta-i-Marstaan-oroar/
http://www.sva.se/sv/Mer-om-SVA1/Pressrum/Nyheter-fran-SVA/Fynd-av-marmorkrafta-i-Marstaan-oroar/
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siv. Den klarar vårt kalla vatten, och den kan föröka sig utan parning. 

Honan föder alltså ungar utan att ha befruktats av en hanne. Ett sannolikt 

förlopp är att dessa kräftor kommit till Sverige via importen av akvarie-

fisk, och sen smitit eller släppts ut. Man har nu påvisat att de fångade 

kräftorna inte bar på någon elak ny sjukdom. Men det kan bli väldigt 

svårt att utrota dessa kräftor om de redan har etablerat sig, då de lätt spri-

der sig, och gärna gräver ner sig. Vi får säkert mer information under 

våren kring detta. 

Databaserna NORS och SERS får ny 

adress 

Under 2012 har man arbetat med att 

flytta över databaserna för sjöprovfiske 

(NORS) och elfiske (SERS) från HaV 

till SLU http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-

fakulteten/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/ Här 

kan man söka sitt vatten, och se vilka 

undersökningar som är gjorda, och vad 

de gett. Man kan också rapportera in 

sina egna undersökningar hit. 

VRF 

Vattenbrukarnas riskförbund 

http://vattenbrukarna.se/ jobbar för att utveckla vattenbruksnäringen. Men har del-

tagit i arbetet med en ny svensk vattenbruksplan tillsammans 

med berörda myndigheter, vilken nu ska börja sjösättas. 

I vissa sammanhang visas vattenbruket som ett miljöproblem. 

Detta stämmer inte. Uppfödning av fisk är mycket energieffek-

tiv, och numera också mycket näringseffektiv. Man kan se en 

handfull olika sorters odlingar idag. Kompensationsodlarna od-

lar fisk för att sätta ut efter beslut i vattendomar. Matfiskodlarna 

odlar fisk vi äter, och sportfiskodlarna odlar fisk som sätts ut för 

sportfiske och fiskevård. Därtill har vi odlingar av kräftor och 

musslor. 

Den totala mängden vattenbruksprodukter som odlas i Sverige ökar, men 

behöver, och har potential, att bli ännu mycket större. Stora problem är 

dock ett mycket komplicerat regelverk, fördelat över flera olika myndig-

heter, samt att olika län tillämpar dessa regler på helt egna sätt. 

Mötessäsongen 

Anders och Pelle sitter i ekan 
ute under landsvägsbron och 
metar abborre då ett begrav-
ningståg passerar över bron. 
Pelle sliter av sig mössan och 
stirrar dystert ned i vattnet.  
- Men Pelle, inte behöver du 
sluta fiska och ta av dig mös-
san för det där begravnings-
sällskapet, säger Anders.  
- Nä, svarar Pelle, men vi var i 
alla fall gifta i över trettio år. 

 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/
http://vattenbrukarna.se/
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Nu är det dags för stämmor i alla fiskevårdsområdesföreningar och fis-

keklubbar. Önskas hjälp eller föredrag vid möten med specialfrågor har 

jag som vanligt möjlighet att delta ibland. Frågor där jag kan ha något att 

tillföra rör fiskevård, fiskeplaner, provfisken, utskiftning av fiske, kräf-

tor, utplanteringar och tillstånd, sjörestaureringar, vattendomar, fören-

ingsombildningar och liknande. Ofta agerar jag stämmoordförande 

också. 

Upprop: Material kring 

fiskebrott önskas! 

Jag håller kurser i fisketillsyn 

ibland, alltså utbildar fiske-

tillsynsmän. Jag har också 

träffar för fisketillsynsmän, 

där vi går igenom lite fall, 

och nya regler. Vid dessa 

träffar brukar jag visa exem-

pel på bra och dålig fisketill-

syn, och bra och dåligt arbete 

från Polis och åklagare. Men, det går inte att centralt söka på anmälda 

fiskebrott, för att se vilka fiskebrott som anmälts, hur de handlagts, och 

hur det dömts i olika tingsrätter. För att finna detta måste man besöka 

varje tingsrätt separat, och åtminstone senaste gången, gå igen flera tusen 

”kort”, ett för varje mål, för att där kanske finna två till fem brott som 

utgör fiskebrott mot olika lagar och fiskeförordningar. Alltså ”mycket 

skrik för lite ull” som bondmoran sa när hon klippte grisen. 

Jag önskar fortsätta samla information kring olovligt och olaga fiske, för 

att på så vis dels få en överblick, dels kunna bedöma hur bra eller dåligt 

fisketillsynen fungerar. Materialet utgör sen grund för informationsträf-

far, och kanske någon sammanställning. 

SNÄLLA, skicka in uppgifter till mig om anmälda fiskebrott, redogör 

kort för om myndigheterna gått vidare eller lagt ner undersökningarna, 

och hur eventuell dom ser ut. Det går bra att skicka pdf.kopior. Allt av 

intresse till åtminstone fem år tillbaks i tiden. 

Nya och pågående jobb 

När jag blivit lite varmare i kläderna på Norconsult kommer jag att mer 

ingående beskriva kompetenser och pågående jobb som berör fiske och 

vatten. Till dess kan jag nämna: 
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 Vi har mycket erfarenheter och pågående uppdrag kring 

fiskvägar vid dammar 

 Vi utför dammsäkerhetsberäkningar och flödesberäkningar 

 Vi kan våtmarker och ordnar ansökningar och planer kring 

EU-stöd 

 Vi deltar i planarbete med beräkningar och GIS-

applikationer 
 

Isen på sjöarna var först med snö, men blev sen blöt 

Det töade, det snöade, det regnade, sen blev det stöp 

Nu kan man skida och sparka så fint 

Endast i kanterna så är det lite glint 

Ett långt jullov med fiske och mat och frisk luft 

Nu börjar nya året med jobb, med möten, med resor, det blir tufft 

 

 

Vatten och vinterhälsningar  

OBS! Ny kontaktväg! 

Bjrn Tengelin 

Fiskeribiolog Seniorkonsult 

Norconsult AB 
Klostergatan 3 
SE-703 61 Örebro 
SWEDEN 
Tel: (+46) 019-611 91 37 
SMS: 070-693 04 88 
Fax: 019-16 94 92 
bjorn.tengelin@norconsult.com 
www.norconsult.se 
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