September 2008

Fiske & Vatten
Sommaren kom, och sommaren passerade. Är det bara jag som tycker
det går fortare för varje år? Jo, det var en sommar med alla sorters väder.
Både varmt och kallt, blött och torrt. Och åska, men ingen drivis faktiskt.
Jo, jag har fiskat förstås, inte mycket med spö, men en del med nät, i sjön
vid gården, och också sjön vid sommarstugan. Bäst gillar jag sik och
abborre. Några kräftburar har jag också haft ute, men med klent resultat.
Men barnen fiskar mycket, och det är kul att se.
Denna sommar har dottern blivit en fena på att
filéa abborre och rensa all sorts fisk. Hon har ett
stort antal gäddor, abborrar, och några fina öringar på sitt samvete nu. Men, vissa bakslag har
också skett. En krok i fingret föranledde en sen
tur till ambulanscentralen i Sälen!

Kräftor
Årets kräftsäsong har varit mycket bra. Nästan alla rapporter
pekar på att det har varit bra eller mycket bra i år. Försäljningen har mestadels gått bra också.
Det som är spännande nu är att allt fler säljer via några av de nya större
kokerierna. På så vis når kräftorna handeln kokta och paketerade och får
då ett tydligare varumärke.
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Motorvägen nya E 18
Snart ska nya E 18 från Örebro och vidare väster ut invigas. Den nya
sträckningen passerar ett antal vattendrag. Tre av dessa har vi kontrollerat nu i två år, och ska i dagarna ut för tredje året. Det finns en kontrollstation uppströms, och en station nedströms nya vägen i varje bäck. Här
tas vattenprov, vi elfiskar, och vi tar prov på bottendjuren. Syftet är att se
att helst ingen större påverkan sker från motorvägsbygget. Denna form
av undersökningar är det normala när större byggnationer passerar eller
påverkar vatten.

Projekten
Vi kämpar vidare med att få igång nya, gamla och andra fisketuristiska
projekt. Det går lite långsamt, men det beror på det nya regelverket, och i
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väntan på lite mer bestämda besked, måste vi i första hand försörja oss
själva. Att få till nya projekt är tids- och resurskrävande, och den tiden
får vi aldrig betalt för. Därför måste vi saxa med verksamhet, så att vi till
Jul ändå kan köpa några julklappar till barnen.
Men, vi har haft möten och kontakter med Örebro län, och Gävleborg
under sommar och höst. Sen hoppas vi få lite mer besked från Stockholm
snarast. Därtill finns förfrågan från något mer håll. Så vi är hoppfulla om
att det så småningom blir projekt.
Men, det är också viktigt att vi vet hur efterfrågan är, och att behovet
finns. Det är ju det vi ska visa för myndigheterna. Vi har fått besked från
alla gamla entreprenörer i Örebro och Gävleborg, men finns det andra än
dessa, och även i andra län, meddela mig omgående, tack!

Bråviken
Norrköpings Hamn, tillsammans med Sjöfartsverket ska bygga ut hamnen i Norrköping, samt bredda och fördjupa inseglingsrännan genom
Bråviken. Detta var uppe till prövning förra veckan i Miljödomstolen.
Denna typ av frågor är komplicerade, och berör många lagrum. Muddringen ska utredas, vem som är vatteninnehavare ska tydas ut, vilka som
fiskar, alla olika miljöintressen. Därtill ska det man muddrar upp också
deponeras någonstans. Och då ska även det klarläggas i alla steg.
Detta blir inte lättare då man ska muddra bottnar som man vet har belastats med en hel del miljögifter genom åren. Dessa kommer då i omlopp igen om det vill sig illa. Sen ställer ju 500 ton dynamit till en del
skada på fisken också.
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Jag har tidigare företrätt sökanden, alltså Sjöfartsverket i dessa frågor,
men på annat håll. Nu bistod jag några fiskerättsägare så de får skälig
ersättning för intrång, bortfall och skador.

Klarälven
Kraftbolaget som äger dammen i Höljes i Klarälven, har gjort vissa dammförstärkningar under
året. För att testa hur vattnet nu påverkar alla förhållanden gjordes för några veckor sedan en provtappning av så mycket vatten som det hittills genom åren mest har runnit i älven. Under mindre än
en timme öppnade man alla dammluckorna och
släppt under en mycket kort stund ut 900 kubikmeter vatten per sekund. Det var en mycket mäktig
syn.
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Min roll i sammanhanget var att se till att alla de förbättringar som gjorts
för laxen och öringen inte tog skada. Så vitt vi kan se nu fanns inga problem, och det var inte heller väntat.

Vattendom på slalombacke
I Kilsbergen väster om Örebro finns en slalombacke. För att kunna göra
konstsnö på vintern, både för längdspåren och slalombacken, pumpar
man vatten från en sjö precis intill. I samband med att kommunen nu ska
sälja anläggningen, ska man också öka kapaciteten på snöproduktionen.
Man behöver alltså kunna pumpa mer vatten, för att kunna hålla skidåkningen öppna för alla örebroare. För detta behöver man en ny miljödom.
Denna jobbar jag med nu. Vi ska då belysa eventuella effekter för fisket,
ägarna och miljön i övrigt.

Föredrag
Nu efter sommaren börjar efterfrågan på föredrag och kurser komma
igång igen. Föredrag och bildspel finns för intresserade kring kräftor,
fiskevård, fisketillsyn, och en hel del annat. Intresserade är välkomna att
höra av sig.

Självhjälp
Efter mer än 20 år som rådgivare kring fiske och vattenfrågor, har
jag nu äntligen både fått möjligheten, och fått tummen ur, att prova mina kunskaper på mig själv. På gården där jag bor finns en
gödselbrunn som inte används. Den är nu urskrubbad och fylld till
knappt hälften. Där simmar nu några regnbågslaxar tillsammans
med några kräftor. Nu får vi se hur de klarar sig…..
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Vattenhälsningar

Björn Tengelin
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