Juni 2009

Fiske & Vatten
Det blev plötsligt vår, och sen snabbt också sommar. När upplevde man
sommartemperaturer senast, redan i april? Nu sjunger studenterna om
sina lustiga dagar redan, och lärkan slår sin drill i skyn. Badat har jag redan gjort, men det var lite fusk, för det var i varmare länder.
Jag har också varit ute på några
sjöar i olika båtar, och även hunnit fiska lite med familjen. När
man väl har hittat på alla prylarna, och fått ordning på dom, och
kommit ut, är det ju ett så väldigt trevligt sätt att undgås med barnen på.

Projekten
Våra turistfiskeprojekt, i form av några träffar i några län, är nu slutförda
och slutredovisade. Sen får vi se om detta leder till någon fortsättning. Vi
har ju lite annat på gång också, i flera län. Då det tar väldigt mycket kraft
att skapa och söka projekt, med oavlönad tid, ska vi nu ägna oss åt lite
annat ett tag.

Fiskevattenägareförbundet
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Fiskevattenägarnas riksförbund kämpar på. Någon lösning på verksamhetsfinansieringen och ledardebaclet har ännu inte synts. Det går mot att
upprätta ett centralt register. Målet är också att få en enhetlig medlemsavgift, men det blir nog mycket svårt, då det idag skiljer så mycket mellan länen, både vad gäller avgiftens storlek, och dess utformning. Därtill
finns det många olika krafter på olika håll, som drar alla frågor, mot att
just deras väg, är den rätta. Ja, den som lever får se, frågan är om förbundet överlever?

Fiskejuridik
Jag har fått ett nytt roligt och viktigt uppdrag. LRF, med Sigill, ger ut
handböcker för lantbrukare och landsbygdsföretag. Jag har fått uppdraget
nu att sammanställa fiskelagen, alla lagregler kring fiske, som kan beröra
oss på landsbygden. Detta ska ske enligt samma utformning som man tidigare tagit fram andra ”Husesyn” handböcker. Detta ska finnas klart i
höst.
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För kunds räkning har också en tvist vunnits i Tingsrätten. Något oväntat
har det målet överklagats till Kammarrätten. Vi får se om det får något
prövningstillstånd där. Tvisten rör om man får upplåta eget fiske inom ett
fiskevårdsområde.
Mål som rör fiske och vatten är ofta komplicerade. Det beror dels på lagstiftningen då det kan beröra många olika lagrum, men också på att alla
parter är ovana vid dessa tvister, och hur de ska handläggas. Detta gör
inte sällan att handläggningstiderna blir mycket långa. Jag har å annan
kunds räkning flera anmälningar för olaga vattenverksam inlämnade till en Länsstyrelsen. Inget har ännu skett på ett år!
Ytterligare en kund har blivit åtalsanmäld, då han varit lite väl kreativ vad gäller byggande i vatten, och hur han tolkar egna befintliga
vattendomar. Där finns nu, förutom en åklagarutredning, också ett
föreläggande om återställning. Samtidigt söker man ny dom, med
de nya förhållandena.
Ett problem är helt klart att likartade frågor kan bedömas väldigt
olika i olika län. Ibland måste markägare ha en dom på att man får
bygga en enkel brygga, på andra håll smäller man upp både bryggor, bodar och fixar till stranden, utan att någon höjer på ögonbrynen. Men, om någon anmäler något sådant, då måste ALLTID
myndigheterna gå vidare med det som ett ärende.
Det hävdas ibland att det är lönlöst att hålla efter tjuvfiskare. Bifogat visar annorlunda.

Intressant bok
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I år är ju det internationella Darwinåret. Detta för
att det är 200 år sedan han föddes, och också 150
år sedan hans revolutionerande bok om arternas
uppkomst kom ut. Vi som är intresserade av
Darwins teori om alla organismers gemensamma
ursprung, ekologi, och inte minst fisk, kan med
behållning läsa en ny mycket trevlig bok. Boken
heter:
Darwins idé
Den bästa idé någon någonsin har haft och hur
den fungerar idag
Av Staffan Ulfstrand, Östlings bokförlag Symposium AB
Jag vill påstå att den som är intresserad av naturvetenskap, oberoende av
om man har det som hobbyintresse, eller mer som profession, båda kan
finna nöje i denna bok.
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…och annat läsvärt
Fiskeriverket har gett ut lite nya skrifter och information, som kan vara
läsvärt:
http://www.fiskeriverket.se/service/publikationer/fiskeriverketinformerar/finfo2009/finfo20091.4.eb0890
71203345e694800044.html
http://www.fiskeriverket.se/download/18.44f3ea68120379b1edf800044/faror_med_levande_agn_webb.p
df
http://sottochsalt.fiskeriverket.se/Article.asp?ArticleId=133

Den som vill veta mer om någon eller några av Sveriges 92 000 sjöar eller 56°000 mil vattendrag kan finna en hel del intressant på SMHI:s
hemsida. Här kan man finna uppgifter om väldigt många sjöar, såsom
djup, yta och annat. Gå in på www.smhi.se, klicka på Hydrologi, sen Datainsamling. Här finns ett antal olika register att se om ens egen sjö finns
med, och vad som i så fall kan stå om den. Är man osäker på vilken sjö
av flera med samma namn som avses, jämför man sjöns X och Y koordinater med de som finns på den egna topografiska kartan.

Uppdrag på gång
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Att tvingas söka vattendom enligt Miljöbalken är ofta något som kan
komma som en kalldusch för vissa exploatörer. Allt
byggande i eller nära vatten måste antingen anmälas,
eller sökas vattendom på, om det inte är fullständigt
uppenbart att det inte kränker enskilda eller allmänna
intressen. För ett par år sedan kom vissa lättnader och
förtydliganden i regelverket, för små entreprenader.
Dessa framgår i
http://www.regeringen.se/sb/d/8718/a/80251

- Tror du fiskar har känslor?
- Visst! Det
finns ju lipsillar!

Länsstyrelserna har nu börjat inventera länen efter pågående vattenverksamhet som saknar tillstånd. Det handlar då ofta om äldre små vattenkraftverk och andra dammanläggningar. Det är mycket vanligt att man
tror man bedriver sin verksamhet som en ”hävdvunnen” rätt, men så är
sällan fallet. ”Hävd” räknas efter prövning bara om det pågått sedan sent
1800-tal, och inget är ändrat sen dess. Alltså att man inte har byggt om,
ändrat eller bytt ut någonting. Vi håller på att bistå med att upprätta ansökan för kunders räkning.
Ett annat för mig stort, intressant och nytt uppdrag är att åt Vallentuna
och Täby kommuner rigga en utfiskning av Vallentunasjön. Sjön är
mycket näringsrik, och man har ett grumligt vatten med återkommande
elaka algblomningar. Därför avser man att försöka fiska bort minst 80
% av alla vitfisk, för att på så viss få ett klarare vatten. Teorin är att om
man kraftigt minskar mängden vitfisk, ökar deras byten, djurplankton.
Dessa djurplankton kan då äta mycket mer växtplankton, det som utgör
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”grumlet” och vips blir vattnet klarare. Under året ska detta testas, det
ska provfiskas, men ska upprätta kontrollprogram och upprätta avtal.
Sen, när isen släpper nästa år är det tänkt att det stora fisket ska påbörjas.
Men före dess ska mycket göras, bland annat fixa trålar till fisket.
Vi har också ett saneringsuppdrag. En gammal för länge sedan avslutad
industriverksamhet läcker föroreningar. Man har under åren schaktat ut
överblivet spån och annat, med inblandade miljögifter i en vik i en sjö.
Detta ska nu efter att Länsstyrelsen undersökt det hela, tas bort. Risken är
då stor att föroreningarna sprider sig ännu mer i sjön. Det ska då sättas
upp en skärmduk, som förhindrar att det blir grumligt och kommer ut
mer skit. För att funktionskontrollera detta kommer vi att ha våra registrerande grumlighetsmätare monterade. Så fort det går galet får vi då ett
larm, och larmplanen kan aktiveras.

Hemmaplan
Ytterligare en båt köptes, av grannen, så nu har
jag en i varje sjö. Det är trevligt när barnen
kommer, eller man vill lägga ut nåt nät. Några
stora abborrar att filéa är gott till lunch.
Mina dammar frodas också. Fåglarna kommer,
stränderna blir gröna, och rådjuren dricker. Jag
ser allt från köksfönstret och braskaminen, och det blir många promenader runt dom, med hunden ofta, och med frun ibland.
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Nu är det sommar, och ibland är det sol. Ledigt ska det bli,
en tid i sommarstugan, turer på sjön, som vanligt lite pollenallergi om det blir soligt och torrt, men också en god
bok, fiske och bad.
Vattenhälsningar och många soliga sommarhälsningar
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