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Fiske & Vatten
November 2013
Nu är det höst, ja nästen vinter. Det har varit en någorlunda acceptabel
november, hittills, en hel del klara dagar faktiskt. Och fortfarande inga
stora regnmängder. Jag har fått lite fisk i mina dammar, och de verkar
trivas bra. Men, snart kommer isen, då får vi se hur det går.
Hösten har varit intensiv, mycket resor och möten och långa dagar. Men
det är roligt och intressant också, och det är alltid trevligt att få förtroendet att återkomma till gamla kunder.
Vallentunasjön
Efter fjärde fiskesäsongen har redskapen tagits upp för vintern. Allt har
gått väldigt bra i år. Vi fiskade lite kortare säsong, för att optimera kostnaderna, och fick totalt lite drygt 11 ton vitfisk. Vi ska nu ha vårt årliga
expertgruppsmöte, när vi berättar om våra preliminära resultat, och där vi
får lite synpunkter och reflektioner från sakkunniga. Dessa träffar har
varit väldigt värdefulla.
Under vintern kommer vi att göra den kompletta utvärderingen, och också börja planera
för 2014. Gjorda insatser hittills har uppskattats av alla berörda, och politiken har reserverat medel för någon form av fortsatt restaurering av sjön. Vi fokuserar på ett fortsatt fiske, men ännu mer optimerat. Därtill
fortsätter arbetet med att minska näringstill-
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förseln från land.
Vi kommer ytterligare att utveckla redskapen med vår leverantör, samt
fokusera mer på lekfisket. Under
2013 har vi testat att göra försök i
sex stycken inneslutningsbassänger, mycket stora plastpåsar ute
i sjön. Vi kommer att fortsätta
kommande år med att göra olika
simuleringar, där inneslutningarna
kommer att vara med och utan fisk,
bottenmuddrade, och där man provat att fälla ut näringsämnena.
Kring detta finns ett ambitiöst konNorconsult AB – Klostergatan 3, 703 61 Örebro
019 – 611 91 30, fax 019 – 16 94 92, Org nr 556405-3964,
www.norconsult.se

2

trollprogram från ett ackrediterat laboratorium.
Andra intressanta restaureringsprojekt kan du läsa om här
http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Rovfiskprojektet/tabid/536/Default.aspx

Örebro kommun och Svartån
I Svartån genom Örebro finns som tidigare nämnts tre fiskvägar numera.
Längst ner, från Hjälmarens yta, finns ett omlöp. Högre upp, på båda
sidor Slottet, finns det fisktrappor. När omlöpet var klart, var jag med
och gjorde detaljjusteringar och ett elprovfiske.
Därefter, för att slutgiltigt bevisa att omlöpet inte
bara innehöll fisk, utan att fisk faktiskt passerade
hela vägen igenom uppströms, beställde vi en
fiskfälla. Detta var 2002.
Nu har vi letat upp den gamla fiskfällan, för att
kunna kontrollera alla fiskpassagerna. Några delar
hade försvunnit över åren, men vi gjorde nya, och
anpassade fällan så den går att nyttja i alla tre passagerna. Avsikten är att vid den intensiva fiskvandringen på våren, kunna flytta fällan mellan
ställena, och också fiska med den på lite olika sätt.
Nu för tiden använder man ibland olika registerande kameror och sensorer. Men, då vi hade kvar den gamla fällan, valde
vi detta sätt som ett mycket billigare alternativ mitt i stan.

Annat kring fisk och vatten
Man har fångat en kulful fisk en Blobfish. Den
har utsetts till världens fulaste fisk! Ja kanske!
Den fångas oftast på nät på djupt vatten utanför
Australien.
En intressant dansk film om laxförvaltningen
och fisket i Östersjön finns här http://tv2bornholm.dk/nettv?area=programmer&program=perspektiv&filter=perspektiv&videoID=160949

Var är bläckfisken?
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http://www.youtube.com/watch?v=aoCzZHcwKxI&goback=%2Egde_782117_member_276158458%20-%20%21

Fiskefrämjandet i Stockholm jobbar mycket med fiskevård runt Stockholm, kolla mer på
http://www.youtube.com/watch?v=aoCzZHcwKxI&goback=%2Egde_782117_member_276158458%20-%20%21

Här kan man söka delfinansiering av utvecklingsprojekt kring fisket.
Sjöodjur? http://video.se.msn.com/watch/video/har-moter-han-sjoodjuret/1jjokhtl7
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Vad kostar ett fiskekort?
Och hur utvecklas priserna? Detta är en återkommande fråga, och ett kärt
diskussionsämne. Och det finns väldigt många olika åsikter, fiskekortssorter och priser. Därför är det med glädje jag läser på iFiske
http://www.ifiske.se/index.php/sv/articles/snittpriser om detta. Här genereras automatiskt
snittpriser för ingående vatten. I november 2013 såg snittpriserna ut så
här:
Fiskekort, pris i kr
2012
2013
79,38
84,57
Dygnskort
172,50
Dygnskort (Trolling) 176,92
168,82
164,09
3-dygns-kort
193,04
198,30
Veckokort
323,29
321,81
Årskort
683,33
651,25
Årskort (Trolling)
Det man kan utläsa här, är att ”vanliga kort” som dag- och veckokort, går
upp lite, men att årskorten är ganska likartade. Och man kan se att övriga
kort har svårt hålla priset. Det finns en uppsjö av olika kort, och kombinationer, men jag rekommenderar varm, att minimera utbudet. Dagkort
och årskort, och kanske veckokort, resten kan man glömma. Kanske
också någon form av trollingtillägg, eller reglerat ett spö per kort. Vill
man tjäna pengar på turister, utan att missgynna lokalbefolkningen, kan
man ha höga dagkortspriser, men låga årskortpriser.
Men betänk, detta är inte höga priser. Jämför gärna med liftkortspriser,
biopriser eller vad fiskeutrustningen kostar. Det finns alltså utrymme för
högre priser. Med ökade
intäkter ökar också intresset och möjligheterna för
fiskevård och bättre fiske.
Man betalar inte för den
mängd fisk man fångar,
utan för möjligheten att
kanske fånga en fisk, alltså
för upplevelsen.
Rättsfall
Tjuvfiske bedrevs utanför en fiskodling. Trots avvisning fortsatte fisket.
Polis tillkallades, varpå fyra personer greps, och böter delades ut på plats
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http://www.folkbladet.nu/337892/tjuvfiskare-fick-betala-boterna-pa-plats

En tjuvfiskare av kräftor, fick 30 dagsböter á 120 kr, alltså 3 600 kr, tillkommer 500 kr till Brottsofferfonden. Detta skedde i Dalarna.
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På ett sportfiskevatten i Karlskoga greps en kvinna, då hon
fiskade utan fiskekort. Hon dömdes till 30 dagsböter á 90 kr,
alltså 2 700 kr, plus 500 kr till Brottsofferfonden. Redskapen
beslagtogs.
Undertecknad bistod i ett fiskemål i Alingsås i höst. En notorisk tjuvfiskare och rättshaverist hade fått sina redskap beslagtagna av tillsynsmannen. Vad gör tjuvfiskaren då? Jo, han anmäler tillsynsmannen för stöld av redskap, och tar ut ersättning
från sitt försäkringsbolag, trots att redskapen finns i beslag hos
polisen. Målet är alltså ett civilmål. Självklart förlorar tjuvfiskaren, vilket han också gjorde i målet kring själva tjuvfisket.
Självklart överklagar tjuvfiskaren båda målen, men får avslag
även där.
Fiskhälsan AB och vattenbruk
Undertecknad fortsätter som tf verksamhetsansvarig för Fiskhälsan AB. Fiskhälsans uppdrag kommer att göras om från
grunden, då ny föreskrift för vattenbruket nu håller på att tas fram. För
näringen ska det inte innebära några större förändringar, men näringen är
väldigt orolig för vad kostnaderna blir. Likaså ska alla odlingar delas in i
nya riskkategorier, och utfallet här är hittills oklart.

Top 20 Reasons
WHY FISHING IS
BETTER THAN SEX:
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#17 - It is perfectly acceptable to pay a professional to
Fish with you once in a
while.
#16 - The Ten Commandments don't say anything
against Fishing.
#15 - If your partner takes
pictures or videotapes of
you Fishing, you don't have
to worry about them showing up on the Internet if you
become famous.

Matfiskproduktionen ökar i Sverige med 4 % mellan åren 2011
till 2012. Det odlades då 12 500 ton matfisk, och värdet på dessa
var ca 340 mkr. Regnbågen dominerar starkt, med röding på
andra plats. Flest fiskodlingar finns i Norrbotten. Till denna produktion kommer också odlingen av sportfisk, samt kraftbolagens
kompensationsodling.

Jag åkte till:
Kroatien. Målet var att titta på hur man jobbar med vattenkraften,
och dess miljöproblem. Vi besökte ett pumpkraftverk, där man
utvinner el, när elpriset ät högt, sen på natten när elpriset är lågt,
pumpar man upp vattnet igen. En dag ägnade vi också åt en nationalpark, där världens nästa
äldsta vattenkraftverk ligger,
och där det finns en mycket
skyddsvärd miljö runt om. Där fanns
forsar, fall, klart vatten och massa fisk.
Vi passade också på att vidareutbilda
oss på undervattensundersökningar.
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Nya och pågående jobb
Vi jobbar mycket med omprövning av vattendomar
Dammsäkerhet är viktiga frågor
Intresset för sjörestaureringar fortgår
Företaget har flera uppdrag kring ombyggnation och nybyggnation av vattentorn. Vi jobbar i Örebros landmärke, Svampen
Vi har flera undervattenmätningar genom dykning och fotografering
Nyligen hölls en förrättning kring utskiftning av samfällt
fiske
Gäss, sångsvanar, knipa och ormvråkar
De har flugit sin kos
Skata, kråka, kaja och domherrar
De finns kvar där hemma hos oss
Hönsen ruggar och hästarna får björntjock päls
Kossan går in och rådjuret går ute och ylar
Det är nu dagarna går snabbt som på räls
Snart är vintern här med snö och med kyla

Vatten- och hösthälsningar

Bjrn Tengelin
Fiskeribiolog

Norconsult AB
Klostergatan 3
SE-703 61 Örebro
SWEDEN
Tel: (+46) 019-611 91 37
SMS: 070-693 04 88
Fax: 019-16 94 92
bjorn.tengelin@norconsult.com
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