December 2009

Fiske & Vatten
Nu vill jag önska ett riktigt Gott Nytt År! Fast egentligen är detta tänkt
att vara den sista rapporten för 2009. Vi kan väl säga att det är skickat
med B-post, och därför lite försenat, haha.
Jag hör till dom som gillar vinter. Efter en mycket grå och trist period
fram till Lucia ungefär, har vi nu härligt vinterväder. Här i södra Bergslagen är det ca 40 cm torr fin snö nu, och under trettonhelgen, som kallast – 32,6, burr! Men snön kom snabbt, och därför är det väldigt dåliga
isar under snön. Därför är vinterfiske ännu, mindre klokt på många vatten här omkring.

Nytt från ”Nätverket”
Fiskeriverket har tillsammans med Lunds Universitet undersökt hur det
går med nordliga utsättningar av signalkräftor. Det visar sig att det inte
går så bra. Risken är stor att man med olagliga utsättningar av signalkräftor först sprider pesten till
flodkräftsvatten, och att sen signalkräftorna ändå
inte överlever på sikt. Man tror att de inte lyckas reproducera sig när det blir för långa kalla vintrar.
http://aktuellt.fiskeriverket.se/Newsletter.asp?Id=520
HTU

UTH
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Man har ändrat lite i reglerna för fisket i de stora sjöarna. Beslutet innebär bland annat att ryckfiske från
is efter lake förbjuds och att nät skall vittjas minst en
gång var femte dygn. Bestämmelserna trädde ikraft den 21 december
2009.
En ny studie visar på vilken betydelse fisken har för mängden fastsittande alger i havet. http://sottochsalt.fiskeriverket.se/Article.asp?ArticleId=147 Man visade att när
det saknas stor fisk, ökar mängden mindre fisk, och dessa äter då upp
väldigt mycket snäckor och andra djur, som annars skulle beta alger.
HTU

UTH

Det finns en hel del intressant att läsa på Fiskeriverkets hemsida. Det jag
inte lyckats hitta där, är att Fiskeriverket ska läggas ner. Man föreslår att
det bildas en ny havsmiljömyndighet, och att Fiskeriverket därmed försvinner 2011. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02MJ202
HTU

UTH

Årsstämmor
Vi närmar oss nu perioden med årsstämmor. Jag brukar vara ute på ganska många stämmor runt om i landet. Ibland pratar jag om fiskevård, och
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jag har något föredrag just om detta, om
behövs fiskevård, eller behövs det inte? Jag
har också föredrag om kräftor, fiskerilagstiftningen och lite annat. Ganska ofta efterfrågas det information kring fiskevårdsområdesföreningens förvaltning, lagstiftning
och hur man kan ändra regelverk, stadgar
eller skifta ut fisket på vissa fastigheter.

Olle hade haft en blank fiskedag
och gick in om affären på vägen
hem och köpte en fisk. När butiksägaren tog fram fisken frågade Olle om han kunde kasta
fisken till honom.
- Varför det.
- Jo, för då behöver jag inte ljuga för frugan när jag säger att
jag har fångat den

Det kommer att bli en del förändringar av Lagen om fiskevårdsområden.
Detta kan innebära att fiskevårdsområdesföreningar behöver ändra stadgar eller beslut.
Jag tror att det finns en hel del fiskevårdsområdesföreningar som kan lösas upp. Det finns föreningar som inte håller några årsstämmor, och det
finns föreningar som inte säljer fiskekort för mer än några tusenlappar
om året. I många fall är det också svårt att få tag på folk till styrelsen.
Därför bör små eller inaktiva föreningar fundera på om man verkligen
behöver finnas kvar. Eller om man ska gå ihop med någon annan förening i närheten. Det är ju faktiskt den sista valda styrelsen som har det
juridiska ansvaret, för vad som händer, eller inte händer, och för de
pengar som troligen finns någonstans, och som tillhör medlemmarna.
Dessa frågor har blivit tydliga då jag håller på att gå igen stadgar och
verksamhet för något hundratal fiskevårdsområdesföreningar över landet.

Sjösättningsramper

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

Fisketurism är en angelägen och växande fråga. Allt fler tätortsbor, och
turister från andra länder vill fiska i våra vatten. Dels för dessa, dels för
de närboende, är det viktigt med service och tillgänglighet. Vill vi ha besökare som fiskar, bör vi också bistå med sjösättningsramper. Dessa bör
finnas några i varje större sjö. De kan ligga på privat mark, och det kan
vara mot avgift. Det viktiga är dock att de är lättillgängliga, lätta att hitta,
och SÄKRA! Tänk på att det
finns många som har stora båtar, men små bilar, och då ofta
med framhjulsdrift. Det är då
också viktigt att det inte är för
brant, och att det finns fast underlag. Gissa om jag många
gånger har haft det besvärligt
med att få upp båtar, eller fått
bistå andra….☺

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB
Adress:
Bettorpsgatan 10
703 69 ÖREBRO

Telefon: 019-676 26 00
Fax: 019-676 26 29
Hemsida: www.structor.se

Organisationsnr: 556622-0736

2

Vallentunasjön
Projektet att biomanipulera Vallentunasjön fortskrider enligt plan. Vi
håller nu på att rigga för att man under två säsonger ska fiska vitfisk så
mycket det bara går. Syftet är alltså att få ett betydligt klarare vatten genom att reducera vitfiskbeståndet med ca 80 %. Politikerna i Täby och
Vallentuna vill att detta ska komma igång redan nu till våren, och det ska
vi då ordna.
Vi handlar nu upp partrålare och experter och håller på att ordna allt
praktiskt kring avtal, hamnplats, ombyggnad av båtar och trålar, och att
ordna omhändertagande av all fångad fisk. Vi tror vi kommer att få sammantaget över två säsonger mellan 100-200 ton. Denna fisk kommer som
det ser ut nu att gå till ett reningsverk, där man gör biogas, alltså väldigt
politiskt korrekt. http://www.taby.se/Miljo-natur-halsa/Restaurering-av-Vallentunasjon/

Potentiellt forskningsprojekt eller examensarbete
När ovanstående projekt inleds någon gång kring påsk 2010 finns mycket
goda möjligheter för att studera storleken på en sjös fiskbestånd genom
fångst/återfångst, och genom successiv utfiskning. All rovfisk, främst då
gösen, ska ju hela tiden släppas tillbaks. Det finns mycket annat intressant också, och det finns riktligt med förundersökningar. Vattenkemiska
undersökningar kan göras, plankton, makrofyter, fågel, fiskens tillväxt
och säkerligen även mycket annat. Kontakta mig om intresse finns.

Lutfisk
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Hur många vet vad lutfisk är för något, så här i Juletider? Följande har jag kopierat med länkar från
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lutfisk Lutfisk är en maträtt som består av torrfisk som lagts i lut, för att därefter blötläggas innan den slutligen kokas. Luten som används är
en vattenlösning av
natriumkarbonat (soda)
och kalciumhydroxid (släckt
kalk). Proceduren från det att
man lägger fisken i lut tills det att
man har fisken på matbordet tar
över två veckor. Idag används i
Sverige fisken långa eller sej,
men tidigare gjorde man lutfisk
på torsk, gädda, gös, braxen, lake
och sik. I Norge används skrei
(torsk från Lofoten). Fisken avluSTRUCTOR MILJÖTEKNIK AB
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Vilken snygg fisk du har!
- Ja, det är en läcker-ål.

tas genom att den i några dygn får ligga i kallt vatten, som byts en gång
per dygn. Om den inte har avlutats tillräckligt får lutfisk en egenartad,
genomskinlig lyster och en dallrande konsistens. Den främsta orsaken till
att många inte gillar lutfisk torde vara att de har serverats dåligt avlutad
fisk, som alltså har en geléaktig konsistens. Dåligt avlutad fisk krymper
åtskilligt vid kokningen, och är den riktigt dåligt avlutad försvinner den
helt: det finns bara spad kvar.
Lutfisk är basisk och hjälper därför att neutralisera det överskott av
saltsyra som fet mat kan orsaka. Den har, innan den blivit avlutad, ett så
högt pH-värde, någonstans mellan 11 och 12, att lutfisk troligen är världens mest basiska livsmedel. När den väl konsumeras har dock pHvärdet genom avlutningen sjunkit avsevärt. Vill du läsa mer, kolla också
http://www.lutfisk.nu/vad_varje.shtml

Fisketillsyn
Det är viktigt att ha någon form av tillsyn i bra
fiskevatten. Därför utser många fiskevårdsområdesföreningar egna fisketillsynsmän. (Här kan
det vara på sin plats att förtydliga att det heter
just tillsynsmän, inte tillsyningsmän. Det senare
är nog någon form av skräddare istället!) Dessa
fisketillsynsmän ska ha genomgått en kortare
utbildning, varefter de kan förordnas av Länsstyrelsen.
https://www.fiskeriverket.se/download/18.1cb5b8de10fc4b40c748000959/198
5-3-keu.pdf
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Denna utbildning görs antingen i form av en
studiecirkelkurs, eller genom en intensivutbildning över 1-2 dagar. Ofta kan respektive läns
Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen svara på
hur man har valt att göra, då det varierar lite
mellan länen hur man ser på detta. Själv håller
jag ibland intensivkurserna, för större föreningar, bolag eller stiftsfolk.

LOVA
Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag som ska
minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och
Västerhavet. Det kallas för LOVA, vilket står för
Lokala vattenvårdsprojekt. Kommuner och ideella organisationer ska kunna
ansöka om medel. http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Satsning-pa-havsmiljo/Safinansieras-havsmiljoarbetet/LOVA---bidrag-for-havsmiljon-i-Osterjon/ Det finns ganska mycket
pengar avsatta för detta, och åtgärderna kan självklart ske ganska högt upp på
land i olika avrinningsområden. Vi har en ansökan inne för handläggning i
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Stockholms län för tillfället, där vi provar om restaureringsarbetet i Vallentunasjön passar in för detta.

Ånnaboda
I Kilsbergen utanför Örebro är nu snöproduktionen igång igen. Det visade sig ju förra året, i samband med att vi bistod kommunen med en ny
vattendom, att det fanns en gammal dom som
fallit i glömska. Detta ledde till en anmälan,
samt ett nyttjandeförbud. Från en mindre sjö
togs vatten för konstsnöproduktion, dels till en
slalombacke, dels för längdåkningen.
Nu har vi ordnat ett avtal så att vi tillfälligt kan
ta mindre mängder ur en annan sjö. Därtill har
vi också jobbat mycket hårt för att återställa
det som felades i gamla domen, så att man för
denna säsong åtminstone kan utnyttja det vatten som man får ta där. Samtidigt jobbar vi också mycket hårt med att
söka ny vattendom för alla snöanläggningar. Detta kräver då överpumpning av vatten mellan flera sjöar. Detta ska förhoppningsvis vara klart till
nästa vinter. Men vägen dit är lång, med miljöundersökningar, samråd,
tekniska lösningar och handläggning av Miljödomstolen. Det enda som
kan sinka det hela nu är troligen en bångstyrig rättshaverist.

Provfiskenät
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Som tidigare nämnts införskaffade jag
förra året några provfiskenät. Dessa
finns att tillgå även kommande sommar,
för främst föreningar som vill provfiska.
De är ordentligt dyra, och de slits en hel
del, så jag hyr/lånar ut dem till ett självkostnadspris på ca 5000 kr/vecka. Det finns sex nät med kringutrustning
i form av flöten och instruktioner att tillgå. Boka gärna i god tid.

Fiskevattenägareförbundet
Ojojoj! Flera har ringt mig under senhösten och frågat mig om Fiskevattenägareförbundet, var de tagit vägen, varför det är så tyst, varför det inte
går att få tag på någon, och framför allt, om det inte ska bli någon nystart
någon gång. Jag har träffat flera föreningar som inte kan få den hjälp de
söker. Tyvärr blir jag alla svaret skyldig. Inte heller jag lyckas få kontakt,
eller vet något om vad som sker, om det nu sker något.
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Fisketurismprojekt i Stockholms län
I dagarna har vi fått tillstyrkt medel från Länsstyrelsen i Stockholm att gå
vidare med den förundersökning kring intresset för att utveckla fisketurismen i Stockholms län, som vi genomförde för ett par år sedan. Denna
förstudie visade att det finns ett stort intresse från befintliga fiskeguider,
att skapa och bygga upp samarbete med boendeanläggningar. Likaså
finns det förvånansvärt många olika boendeanläggningar som vill satsa på fisketurism i samarbete med professionella guider. Därtill vill
alla parter skapa bättre regelverk och en
gemensam marknadsföringsbas.
Detta arbete omfattar ett antal gemensamma
träffar där man ska just bygga upp något mer
strukturerat kring turistfiske. Och detta gäller
både längs kusten, och i insjöarna. Det finns
mycket utrymme för profilering av nya bokningsbara produkter. Ni som är intresserade
av att delta i detta, hör snarast av er till undertecknad, gärna på mail. Det gäller både
företag i Stockholms län, och i angränsande
län, då vi kommer att samverka med dessa. Vi
inleder med en heldagsträff, kostnadsfri, där vi
drar upp riktlinjer, går igenom önskemål, och
presenterar er, oss och programmet. Därefter
följer en handfull träffar under våren, med olika teman, där vi kommer att ta ut en deltagaravgift på dem som vill delta
då. Vi kallar programmet ”Napp på Nytt”.
Vattenhälsningar och många
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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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