Mars 2010

Fiske & Vatten
Oj vilken vinter det blev i
år. Jag har just skottat två
tak, och snön vräker ner
igen. Bra motion och
mycket frisk luft! Men
det går åt en del el, när
temperaturen ofta legat
under minus 20 grader.
Stall och torpargrunder
behöver värmas, så det finns vatten. Och all ved jag huggit med svett och
möda går snabbt åt. Men ändå, hellre snö, vitt och vackert, än att gå i lera
och sörja.
Det händer inte mycket i dammarna nu, de är frusna,
med nästan meterdjup snö på. Och försöker man gå
på dom, eller sjöarna, går stöpet långt upp på kängorna. Isarna är helt värdelösa under detta. Det är bara
den galna grannen som plogat en bana för sina bilar
på sjön. Vinterfiske är det alltså inte tal om. Men jag
håller på att bli en hejare på löparskidor.

Nytt från ”Nätverket”
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En expertgrupp samlas för ett nytt virushot mot kräftdjur. Virussjukdomen WSD, white spot disease, riskerar att slå hårt mot
räka, kräfta, hummer och krabba i svenska vatten. Smittan sprids via råa
importerade kräftdjur som därför varken ska slängas i vatten eller användas som agn. Det gäller också skal och andra rester. Fiskeriverket ser allvarligt på hotet och samlar nu en expertgrupp för att få fram åtgärder.
Nyligen anslogs dessutom fiskevårdsmedel för WSD-forskning.
Nu är det klart att den nya havs- och vattenmiljömyndigheten kommer att
ligga i Göteborg. Miljöminister Andreas Carlgren (c) tillkännagav lokaliseringsorten till Göteborg för den nya myndigheten. Den föreslås ta över
flertalet av Fiskeriverkets uppgifter, liksom den verksamhet som Naturvårdsverket har inom området hav och vatten. Miljöministern sa att det
ännu inte är klart hur avgränsningen av Fiskeriverkets nuvarande verksamhet ska göras. Den nya myndighetens generaldirektör kommer att utses inom kort. www.fiskeriverket.se http://www.regeringen.se/sb/d/12746/a/139092
Det har precis kommit en ny bestämmelse om gäddfisket i hela Östersjön. Sportfisket får fånga max 3 gäddor om dagen, längd 40-75 cm.
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Sjösättningsramper
I förra numret lyfte jag frågan om att det är bra med sjösättningsramper
för fritidsbåtar, men att de måste vara genomtänkt anlagda. Detta gav en
del läsarrespons, och helt berättigade frågor om hur de då ska se ut? Här
kommer lite tips: En sjösättningsramp bör ligga skyddad för hård vind
och stora vågor. Den ska ha ett bra underlag, asfalt eller betong, och den
ska ha en lutning på 10-15 % (1:7-1:10). Bredden ska helst inte vara
smalare än 3 meter. Kom ihåg att rampen ska sträcka sig tillräckligt långt
ut i vattnet. Vätternvårdsförbundet har gjort en fantastiskt fin sammanställning på ramperna runt Vättern, och deras kvalitéer
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/projektwebbar/fiskaivattern/Sjosattningsramper/
http://www.marinflytbryggan.se/sid/tillbehor/ramper.html

Annat kul nytt
Roxens fvof har gjort en fin film om sjöns gäddfiske
http://www.youtube.com/watch?v=fR46e7Cq06k

www.fiskekortet.com har fått nya sjöar på sin
sida. Här kan man direkt och on line på Internet nu boka fiskekort i 48 olika kortvatten.
Detta är ett mycket bra sätt både för en förening att på enklaste väg tillhandahålla sina fiskekort, och för sportfiskaren att finna sina fiskekort.
Snabbt, enkelt, billigt och tydligt! På hemsidan finns också många andra
intressanta tips, som sjösättningsramper och annat. Dessa nyhetsbrev
finns också lagrade här.
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Fisketurismföretagandet har haft en fin utveckling i Östergötland. Man
var tidigt ute, och man har kommit långt. Det finns nu ganska många företag som erbjuder olika former av fiskerelaterade upplevelser, med olika
former av service. En som har dragit ett tungt lass i denna utveckling är
Jonny Andersson inom Kinda kommun och Kinda Turistförening. Jonny
säger att det som saknas just nu är fler fiskeguider! Vi behöver fler duktiga och servicetänkande unga killar och tjejer som vet hur man tar hand
om fisketurister. Kontakta Jonny på Kinda kommun jonny.andersson@kinda.se
En turistanläggning utöver det vanliga är
Nysjöns Fiske i Åtvidaberg. Här finns
kräftfiske, regnbågsfiske, fiskrökeri, restaurang, konferensanläggning, jakt, boende i
härliga fräscha stugor och med härlig badanläggning. Detta ställe lämpar sig både för
företag och familjer. Själv tog jag med min
klan dit när min pappa fyllde 70 år.
http://www.nysjonsfiske.com/

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
Mitt uppdrag att rigga ett utfiskningsprojekt i Vallentunasjön norr om Stockholm närmar sig nu slutet. Trålbåtar är nu inhyrda och fiskare och
driftsansvarig är upphandlad. Avtal är upprättat
med fiskevårdsområdesföreningen. Båtar och trålar
ska nu göras i ordning och anpassas för just denna
sjö. Efter påsk och islossning ska fisket komma igång.
Vi räknar med att fånga mellan 100-200 ton skräpfisk på 1-2 år. Då ska
sjön få ett betydligt klarare vatten, och fisket kommer också att bli betydligt bättre. Den fångade skräpfisken går till ett av Stockholms största reningsverk, där man gör biogas till bussarna, politiskt mycket korrekt.
Detta projekt har rönt stort intresse, och det är studenter och forskare
som vill följa det. Det kan följas av flera liknande projekt i näringsrika
vatten nära bebyggda områden. Massa ny information väntas i dagarna
på Täby och Vallentunas kommunsidor.

Svartån i Örebro
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I Svartån har man för något tiotal år sedan gjort ett
väldigt trevligt omlöp, så att fisken från Hjälmaren
kan vandra förbi slussen i Skebäck, och ta sig högre upp i ån. Syftet har också varit att se om aspen
vill leka högre upp. Förra sommaren blev man
också klar med fiskväg nummer två, en trappa
precis nedan Kanslibron. Den har jag elfiskat för
att se att den fungerar, och det gör den mycket bra.
Nu till våren ska vi också prova med en fiskfälla,
för att se att fisken verkligen också passerar igenom, inte bara uppehåller sig i den.
I sommar ska vi dessutom nätprovfiska hela Svartån genom Örebro. Och
därtill håller kommunen samtidigt på att planera för en tredje fiskväg
precis uppströms Slottet. När fisken passerar upp även här öppnas en
väldigt lång sträcka med både lungflytande vatten, och mer strömmande,
forsande. Det ska bli mycket spännande att se vilka arter som kommer att
trivas här då.

Årsstämmor
Årsstämmoinbjudningarna duggar nu tätt. Mars och april är de stora månaderna för detta. Den första för mig i år inträffar redan nästa vecka. En
påminnelse är att anmäla förändringar i fvof-styrelsen till Länsstyrelsen.
Länsstyret har en skyldighet att ha ett aktuellt register på alla fvof, men
det är svårt om inte förändringar anmäls.
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

3

C:\Documents and Settings\btn\Mina dokument\EXTERNA UPPDRAG\Fiske &
Vatten\2010\Mars\Mars.doc
Mall: Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ver Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.

Detta nyhetsbrev går också ut som vanlig snigelpost till några
nya mottagare. Om intresse finns att få detta brev även fortsättningsvis, eller till andra mottagare, uppge e-postadress till
mig, så kommer det den vägen fortsättningsvis.

Ånnaboda
Örebro kommuns fritidsanläggning i Kilsbergen väster om Örebro har
problem att få tillräckligt med vatten för att göra snö till slalom och
längdåkning. (Fast just denna vinter har det kommit väldigt mycket alldeles av sig själv!) Vi hjälper till med ansökan om ny miljödom, för att ta
vatten ur flera sjöar än man gör nu. Det är komplicerat då det mitt i slalombacken ligger ett litet vattenkraftverk, och det också finns flera reservat i området. Samråd och tekniska lösningar börjar nu bli klart, och en
ansökan kommer snart att skickas till Miljödomstolen.

Fisketurismprojektet i Stockholms län ”Napp på Nytt”
Nu ligger vi i startgroparna inför vårens träffar. 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. Flera har redan anmält sig.

Fiskejuridisk lathund för fisketuristföretagare
På www.regelhusesyn.nu finns nu en prototyp till en hjälpreda kring fiskelagstiftningen. Eftersom det är undertecknad som gjort den, så tycker
jag så klart den är jättebra! ☺ Där kan man också finna liknande lathundar för jakt, gårdsbutik, ja tio olika verksamheter. Här kan vem som helst
registrera sig. Vill du bli ”testpilot” kontakta anna-marta.hasselwander@sigill.lrf.se
Vattenhälsningar och många

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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