Februari 2009

Fiske & Vatten
Vi har vinter, riktig vinter! Det är något som jag
gillar. Här i södra Bergslagen finns det några
decimeter snö nu. Det har blivit långfärdsskridskor, och en hel del skidor både på längden och
tvären. Huset där jag bor, eldas med ved, så det
behövs en brasa om dagen för att värma allt nu.
Men hästarna trivs ute i snön och kylan. De ser
ut som raggiga björnar nu.
Jag har börjat få en hel del respons på detta F&V nyhetsbrev, det har
kommit in en del frågor, och någon har kallat detta min ”blogg”. Det har
jag inte tidigare tänkt på, men så kanske det är. Därför ska jag svara lite
på inkomna frågor här idag, och även berätta lite om vårt företag.

Projekten
Som nämndes i förra numret, har vi beviljats medel för en handfull informationsträffar i Örebro och Gävleborgs län. Syftet har varit att få en
bättre bild av hur landsbygdens företag vill gå vidare med fisketurismen.
Gensvaret har varit gott, och en redogörelse ska snart lämnas till Länsstyrelserna.
Vi har också sen före jul inne ansökningar i andra län, om att gå vidare
med entreprenörsutbildningar. Men vi väntar ännu på besked.
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Fiskevattenägareförbundet
Jag har vid flera tillfällen blivit kontaktad både från Fiskeriverket och
enskilda där man frågat mig om var Fiskevattenägareförbundet håller
hus, varför de inte svarar på inbjudningar eller yttrar sig. Tyvärr kan jag
inte svara på det, då jag inte har någon speciell roll där längre.
Men det vi vet, är att man har allvarliga strukturella problem just nu, och
att man håller på att göra om det mesta från grunden. Så vitt jag vet sköts
arbetet nu endast av styrelsen. Men, den som lever får se….

Structor Miljöteknik AB
Många av er känner ju mig sen många år
tillbaks, och kanske undrar vad Structor
Miljöteknik är för ett företag? Vi finns i
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Eskilstuna och Örebro, och vi jobbar i hela södra delen av Sverige. Företaget ingår i Structor-gruppen
www.structor.se/Pages/Content.aspx?id=41&m=100 som nu finns i hela
Sverige. De flesta företagen jobbar med byggrelaterade frågor. Structor
Miljöteknik jobbar speciellt med mycket frågor kring förorenad mark
och byggnader. Men vi jobbar också med detaljplaner, ansökningar till
Miljödomstolen, miljöriskanalyser, saneringsplaner och arbetsmiljö. Idag
är vi 10 anställda, och de flesta är delägare också.
Själv jobbar jag med olika frågor kring vatten och
diverse konstiga organismer. Det handlar om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för olika prövningar, ämnessakkunnig i juridiska tvister, fältundersökningar och annat. Mycket är kopplat till fisk, kräftor
och landsbygdsfrågor.
Vi har också lite utrustning som vi använder
eller hyr ut. Vi har ett par XRF-instrument,
vilka kan mäta tungmetaller direkt på plats i
mark och byggnader. Det är mycket billigare
och snabbare än att skicka in prov för analys. Därtill har vi en så kallad PID. Det är en
form av elektronisk näsa som känner om det
finns kolväteföreningar i luften, alltså oljehaltiga ämnen.
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Vi har också ett par grumlighetsmätare, vilka kontinuerligt mäter grumligheten i vatten. De visar resultatet direkt på datorn, man kan lägga in
larmnivåer och så. Dessa används vid byggande i eller vid
vatten, och kan larma om det
blir ett utsläpp eller läckage. Sen
har vi också fördelaktiga avtal
med laboratorier, vi har bottenprovtagare och en hel del annat
också. Vi är också mycket duktiga på aktuell lagstiftning, och
vet vem som gör vad på olika
håll.

Föredrag och årsmöten
Nu är säsongen för att boka in föredrag och annat till årsmötet. Jag har
lite nya föredrag, och några uppdaterade.
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En intressant fråga är hur lagstiftningen ser ut kring det fiske man hanterar. Jag har gått igenom Fiskelagstiftningen, och det är ganska komplicerat och svårt att hitta där. Men jag har gjort en del sammanställningar,
och kan anpassa det för aktuellt vatten.
Fiskehistoria
Det yngre paret var ute på camping
och fiske. Maken hade fiskat hela
natten, och trött kommit åter,
lämnat båten med alla grejor, och
snabbt somnat. Hustrun vaknade,
det var en fin morgon, så hon sköt
ut båten, och tog med sig en bok att
läsa i soluppgången.
Plötsligt kom där en fisketillsynsman. Kan jag få be att se fiskekortet, sa han. Nä, jag fiskar inte, sa
kvinnan. Jamen båten är full med
fiskrens och alla nödvändiga redskap. Jag blir tvungen att anmäla er
för tjuvfiske.
Då sa kvinnan: Då kommer jag att
anmäla er för våldtäkt!
Va, vadå, sa mannen, jag har ju inte
rört er!
Nä, men ni har alla nödvändiga
redskap!

Det är också rätt tid för att utbilda fisketillsynsmän. Jag håller sådana utbildningar ibland. Det går att göra i studieförbundsregi, eller
som två intensiva dagar på sal.
Frågor kring kräftor är också alltid aktuella. Nu finns nya skärpta
förslag kring hur man ska få flytta och hantera signalkräftor.
Många föreningar är också intresserade av fiskevårdsfrågor, att
upprätta fiskeplaner, och att provfiska. Jag har all information och
underlag för detta.

Kräftor
I veckan hade Fiskeriverket sin träff med avnämargrupperna kring
sötvattenskräftor. Undertecknad brukar företräda Fiskevattenägareförbundet, men dessa avstod det i år.

Som tidigare jobbar Fiskeriverket med bevarandeprogrammet för flodkräftor. Men nu ska man också börja med program kring signalkräftorna.
När vi har diskuterat hur kräftsäsongen var 2008 så visar det mesta på att
det var en bra säsong, på de flesta håll.
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Fiskevårdsområden
Jag har en del uppdrag för några större fiskerättsägare. På flera håll är
man intresserad av att gå in och skifta ut oskiftade fastigheter. På så vis
är det lättare att få avkastning från sitt vatten. Det har visat sig svårt nu
att få hjälp med utskiftningsfrågor från Lantmäteriet, då man inte gjort
mycket såna på många år nu. Detta är något vi blir tvungna att bråka om
ibland.
§ 9 INKOMSTFÖRDELNING
Del av föreningens årliga behållna avkastning
skall enligt fiskestämmans beslut användas till
fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan
gagna medlemmarnas intressen. Återstoden
skall – om inte fiskestämman beslutar annorlunda – efter stämman fördelas mellan delägarna
enligt andelsberäkningen i fiskerättsförteckningen.

Likaså börjar större fiskerättsägare aktivt
gå in och ifrågasätta hur eventuellt överskott används. Många föreningar kan inte
dela ut överskottet till medlemmarna, eller
vill inte, eller tror det är krångligt. I många
fall slänger man bokstavligt talat nästan
pengarna i sjön istället, i ofta meningslös
fiskevård. Nu börjar krav ställas på effektiv förvaltning, och ekonomisk utdelning
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när så är möjligt. Det är bra tycker jag. Jag har lösningar på hur man delar ut överskottet.
Det blir nu också vanligt speciellt i vatten med bra kräftbestånd, att man
där vill upplåta dessa direkt till kund. Detta kan då också skapa oro i fiskevårdsområdet. Men, allt detta handlar ju om att långsiktigt förvalta och
skapa avkastning från en gemensam resurs.

Kurser
Aktuella kurser under våren är en träff, Träff för fisketillsynsmän, fiske-

vattenägare, styrelser för fiskevårdsområden, fiskevårdsföreningar
och företrädare för polisen, som fiskevattenägareförbundet i Örebro håller
den 12 mars.
Svensk Veterinärmedicinsk Anstalt SVA har en kurs 30 mars-1 april Seminarium om fisk- kräft- och mollusksjukdomar Titta mer på Kurser på
www.sva.se
I Örebro på Universitetet hålls också en träff Mark- och vattenrening som
affärsidé den 2 mars. Se mer på www.susbiz.se

Självhjälp
Jo, det blev en våtmark hemma på gården. Den är klar nu, och blev på
1,5 ha. Den har till delar finansierats med bidrag från Länsstyrelsen just
för våtmarker. Jag trodde det skulle ta väldigt lång tid få den fylld, då det
område som avvattnas är väldigt litet, men den blöta hösten gjorde att
den fyllde sig på fem dagar, hoppsan!
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Den är flikig som en norsk fjord, men har flackare stränder. Den lämpar
sig just nu mycket bra för skridskor och skidor, och som grannens snöskoterbana. ☺
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Då det tydligen finns ett visst intresse för detta lilla nyhetsblad har jag i
samarbete med www.fiskekortet.com fått hjälp lägga ut tidigare utskick
där, under fliken Kräftor. Fiskekortet.com är en hemsida där man kan
köpa fiskekort över ”nätet”. Här har många fiskevårdsområden valt att
lägga ut sin kortförsäljning. Idag är det 46 föreningar som säljer på detta
sätt, och antalet ökar. Denna lösning av fiskekortsförsäljningen är perfekt
där det är långt till närmsta försäljningsställe, eller där man inte vill stiga
upp i ottan bara för att någon knackar på och vill köpa kort.
Vill du få med något mer namn på sändlistan för F&V, bara
meddela mig.
Frågor av allmänt intresse ska jag också föröka svara på.

Vattenhälsningar och

soliga hälsningar

Björn Tengelin
Bettorpsgatan 10
SE-703 69 Örebro
SWEDEN
Tel: (+46) 019-676 26 06
Mobil: 070-693 04 88
Fax: 019-676 26 29
bjorn.tengelin@structor.se
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