Oktober 2009

Fiske & Vatten
Det är redan flera veckor sedan den första isen lade sig, dock tillfälligt,
på mina dammar. Attans vad allt går fort, men det har ändå varit en fin
höst, mycket klart och soligt väder, och en hel del svamp. Det är först de
sista åtta åren av mitt liv som jag bott på landet, och det är väldigt trevligt. I höst har jag flera gånger gått ut och fångat mig lite fisk på spö och
nät på eget vatten, till detta egen färskpotatis, sallad, morötter, svampsås,
och till efterrätt glass på egna bär. Då känner man sig, rik, nöjd och miljövänlig.

Intensiv höst
Hösten, och då framför allt september, har
varit mycket intensiv, med mycket jobb på
olika håll.
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Mitt uppdrag åt Täby och Vallentuna
kommuner att testa möjligheterna att reducera vitfiskbeståndet i Vallentunasjön
har tagit mycket tid. Genom att kraftigt
och snabbt fiska ner vitfiskbeståndet kan man skapa ett klarare vatten,
vilket är mycket positivt i stadsnära miljö. Vi har under sommaren och
hösten genomfört ett stort antal undersökningar av sjön tillsammans med
fiskevårdsområdesföreningen, och därefter på försök
provat utfiskning som metod
med dels trålare från ett liknande projekt i Ringsjöarna i
Skåne www.ringsjon.se dels
med en speciell elfiskebåt
www.fiskeresursgruppen.com
Båtarna från Skåne kom på
lastbil, och fick lyftas i sjön.
Men, allt höll på att gå om intet, då det dagarna innan
framkom att det finns en främmande och invasiv art i
Vallentunasjön, vilken ingen vill ha spridd, nämligen
zebra- eller vandrarmussla.
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/ryggradslosadjur/snackorochmusslor/svenskasotvattensmusslor/vandrarmussla.1785.html
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Goda råd blev då dyra. Vi kontaktade Skånes
Länsstyrelse, och de sa, att togs trålarna till
Stockholm och vårt vatten, kunde de stanna där
sen. Vi tog då kontakt med de tre svenska experter på detta som finns, och alla hade olika svar.
Men, i absolut sista stund fick vi klartecken, båtarna gjorde ett fantastiskt jobb och fångade mer
än sex ton skräpfisk på mindre än fyra dagar.
Därefter skickades de på högtryckstvätt med saltsyra, sen en lång torkning. Men nu är de hemma hos sig igen.

Ovanliga arter, och vanliga provfisken
Tekniska Verken i Linköping har som en del i sitt kontrollprogram provfiskat Stångån genom Linköping. Detta var andra gången jag fick möjlighet att genomföra provfiske i Stångån. Vid en tidigare annan undersökning hittade vi världens tätaste bestånd av nissöga, en liten nattaktiv
och nedgrävd fisk, stor som en liten blyertspenna.
Nu fick vi dels flera aspar, en av de största
mört och karpsläktingarna, numera skyddad i Stångån. Därtill fick vi också en
vimma, kanske ännu mer ovanlig, men tidigare observerad i
Svartån. Vimman känner man
lätt igen på sin lite annorlunda
nos.
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En fiskevårdsområdesförening
har med litet bistånd provfiskat
sitt vatten, nämligen sjön Lonnen utanför Karlskoga. Detta gjordes av föreningsmedlemmarna med lite
kringboende, och var en mycket uppskattad aktivitet. Nu vet man hur
fiskbeståndet ser ut, och kan planera sin fiskevård med utgångspunkt från
det.
Jag har köpt in en omgång provfiskenät som jag kan hyra ut till självkostnadspris, och även bistå med instruktioner och utvärdering.

Fiskevattenägareförbundet
Sveriges Fiskevattenägareförbund ligger fortfarande i ryggläge. Men
man har fått en ny styrelse, och en ny riksförbundsordförande. Han är
östgöte, Lars Wiström, välkänd och välsedd fisketuristentreprenör och
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engagerad i länsförbundet i Östergötland. Fortfarande efterlyser vi ett
kansli och någon som sköter verksamheten.
När jag är ute och träffar föreningar och medlemmar, får jag mycket frågor, men jag har väldigt lite svar, tyvärr.

Fiskejuridik
Genom LRF:s Miljöhusesyn, finns snart ett antal hjälpredor i form av
handböcker kallade ”Husesyn”. Dessa är hittills: Att starta företag, Entreprenad, Fiske, Gårdsbutik, Hotell, Jakt, Livsmedelsförädling, Restaurang, Skog och Uthyrning av bostad/lokal.
Undertecknad har format den om fiske, där man kan se den fiskelagstiftning som kan vara viktig att veta, om man ska bedriva företagsamhet kring fiske. Materialet ska bli tillgängligt för alla kring
årsskiftet, då allt väntas klart.

Mycket tjyvfiske i år
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Det hävdas ibland att det är lönlöst att hålla efter tjuvfiskare. Bifogade rubriker visar annorlunda.
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Uppdrag på gång
Sedan ett år hjälper jag SveaSkog med att gå igen alla deras fiskevårdsområdesföreningar i landet, några hundra, för att man ska kunna se att
man har de intäkter man anser sig kunna få, samt för att se om det fiske
som inte ingår i den gemensamma upplåtelsen kanske går att upplåta
själv, och då avser vi ofta kräftorna.
I Örebro jobbar vi dels med Svartån, och har provfiskat den gamla fiskvägen/omlöpet vid slussen, dels har vi också provfiskat den nya trappan
vid slottet. Allt tycks fungera bra, och till sommaren
ska vi också nätprovfiska
Svartån igen, vilket vi också
gjort för något tiotals år sedan.
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Vi jobbar också med att fixa
vatten till snökanonerna för
både slalombackarna och
längdåkningsspåren i Kilsbergen. Vattenbehovet har
ökat kraftigt de sista åren, då
ny teknik gör det möjligt att snabbare göra mer snö. För detta behövs
tillgång till mycket mer vatten än vad man har idag. Här jobbar vi dels
med ett mindre anmälansärende, dels med en större ansökan till Miljödomstolen. Detta är en komplicerad historia, för mitt i allt ihop finns
också ett gammalt
kraftverk, som också
behöver söka vattendom, på samma vatten.

Kräftsäsongen
I år har jag inte arbetat så mycket med kräftor, förutom att jag pysslat lite med mina egna,
samt varit på några goda kräftmiddagar. Men vad jag hört och sett, har
kräftfisket på flera håll gått mindre bra i år. På vissa håll har fångsterna
varit dåliga, men på ganska många håll lite under medel. Det vi har lärt
oss genom åren, är att just signalkräftora tycks vara mer varierande i sin
förekomst mellan åren. Det svänger alltså mycket mer mellan åren. Och
att det inte behöver betyda något speciellt, utan att det ligger mer i den
artens natur.
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Det vi ändå kan se, är att det var ganska blåsigt i augusti, och dåligt fiskeväder, vilket troligen också har inverkat. Men det som är positivt är att
det är allt vanligare att vanliga och mindre affärer säljer
svenska kräftor nu. Vi ser också att det blir allt vanligare att
fiskerättsägare skapar och upplåter kräftfiske för allmänheten. Detta ger ett betydligt större värde på kräftorna. När
kräftfisket endast nyttjas som en rekreation, mot ersättning,
är kunden inte alls så känslig om kräftfångsterna varierar
mellan åren. Det är just att fånga några kräftor, som är upplevelsen, inte att få jättemånga.

Hemmaplan
Jo, jag har hittat Nemo, den lilla
clownfisken i filmen. Jag hade
förmånen att få komma till Röda
Havet på en höstsemester och lite
dykning. Det var fantastiskt att
uppleva alla fiskar, färger, korallrev och det
varma vattnet. Nu klarar man hösten fint. (Jo, jag drabbades som alla
andra av lite av Tutankamons hämnd, förstås!)
Vi har numera varg hos oss. Under sommaren tog en varg ett lamm på
granngården, 300 meter från oss. Den natten hörde vi våra hästar gallopera runt i mörkret, vilket de inte annars gör. Sen fick vi klart för oss
orsaken. Jag hoppas så klart få se den med egna ögon någon gång, och
hoppas att den inte tar några kattor.
Vattenhälsningar och många

C:\Documents and Settings\btn\Mina dokument\EXTERNA UPPDRAG\Fiske &
Vatten\2009\Juni\Oktober 2009 B.doc
Mall: Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ver Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.

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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