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Fiske & Vatten
Maj 2014
Oj, hur blev det nu? Två brevhuvuden, och länge sen förra brevet.
Jag fick ett mycket fint erbjudande, att bli ordinarie vd hos den kund jag
en längre tid varit tf vd på konsultbasis hos, alltså Fiskhälsan AB. Så jag
antog det. Samtidigt känner jag ju en saknad efter mina gamla, nya vänner, efter bara drygt ett år på Norconsult. Men, jag har kvar en fot där, då
jag har lite pågående projekt, och för att hålla uppe kompetensen.
Nu ska jag driva verksamheten på Fiskhälsan. Bolaget ägs av näringen,
alltså ett antal fiskodlingsföretag. Verksamheten går ut på att ge service
och råd till alla Sveriges vattenbruksföretag, och bistå dessa med ett Hälsoprogram. Den myndighetsstyrda så kallade Offentliga kontrollen ska
från och med i år drivas direkt av Jordbruksverket…..när deras nya regelverk blir klart.
I Sverige finns ungefär 160 fiskodlare idag, och dessa driver en bit över
200 odlingar. Det odlas sportfisk för utplantering, mest regnbåge, öring
och röding, det odlas matfisk, mycket regnbåge, och det finns kompensationsodlingar för att leverera fisk enligt vattendomar, till vattenkraftverken, mest öring och lax. Därtill finns det lite andra odlingar för
utsättning, för att hålla hotade stammar vid liv, och nyare odlingar som
ska odla i slutna vattensystem.
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Det som kontrolleras i odlingarna är att man har friska och sunda fiskar, och att man inte sprider smitta. Det finns mycket besvärliga sjukdomar, som kräver sanering och avdödning, det finns ”vanliga” produktionssjukdomar som man ofta lätt kan medicinera bort, och det finns ett antal oönskade parasiter som kan ställa till det.
Just vattenbruket är kontrollerat av flera olika
myndigheter. Jordbruksverket har det största ansvaret just vad gäller sjukdomskontroll, Länsstyrelserna ger odlingstillstånd och utplanteringstillstånd, och kan kolla djurhanteringen. Livsmedelsverket kollar hanteringen kring matberedningen och på något vis är
nog Havsmyndigheten inblandad också.
Detta kommer att bli min vardag, men det är ingen grå vardag. Varje dag
har nya överraskningar för mig. Läs mer på den hemsida vi håller på att
uppdatera http://www.fiskhalsan.se/
Fiskhälsan FH AB
Box 48
Besöksadress: Skolgatan 8
711 21 LINDESBERG

Tel: 070-693 04 88
info@fiskhalsan.se
www.fiskhalsan.se

2
Då allt blir nytt för i år, nya provtagningsrutiner, nya regelverk, och nya
utförare, kommer vi att upprätta nya avtalskontrakt med alla vattenbruksföretag snarast under våren.
Vallentunasjön
Vallentuna och Täby kommuner fortsätter vården och restaureringen av
Vallentunasjön. I år fiskar vi med sju bottengarn, men slutar under högsommaren, då fångsterna minskar. Därtill går vi vidare med inneslutningsförsök, som vi provade förra året. Vi har ett antal plastdukar vilka
formar en avgränsad rund bassäng från ytan till botten. I dessa bassänger
ute i sjön, kan vi sen manipulera på olika vis, för att se påverkan på vattenkemin, livet och vattnet. Vi provar med mycket och lite fisk, med bottenmuddring, och med vattenbehandling. Sen
följer vi detta intensivt över året. Syftet är att
lära oss mer om de speciella förhållanden som
råder i sjön, för att långsiktigt kunna jobba optimalt med miljömål och pengar.
iFiske
iFiske lanserar du sin app för enklare fiskekort.
Den finns att hämta för iPad och iPhone, och har
funnits ett tag för Android. Den är lätt, och den
är smart, när man vill söka fiskekort, köpa kort,
eller finna nya fiskevatten. Här finns också
massa bra kartor, och man kan lätt lämna fångstrapporter http://www.ifiske.se/
Läs- och sevärt
Gillar du lax, kolla här http://www.wildsalmoncenter.org/press/wsc_news_spring_2013.php
Vackra bilder på kändisar och fisk, ett kul bildgalleri för fiskälskare
http://www.fishlove.co.uk/collections/rankin/dakota-blue-richards-conger-eel#.U2-BTGeKBjp

Nu är amerikanska armén inkallad för att bekämpa, och minska spridningen av oönskade fiskarter http://www.outdoorhub.com/news/asian-carp-report-cost-protect-greatlakes-high-18-billion/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Jan%209%202014%20Daily%20Newswire%20(1)&utm_content
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Och här, en härlig film från 1940 om lakfisket på Vätterns is
http://www.youtube.com/watch?v=KQRX2Lk1100

Ska vi äta vildfångad lax från Östersjön? Ja, fan vet?
http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Debattartiklar/Sorglig-sanning-om-vild-lax-fran-Bottniska-viken/

I höstas genomfördes den stora kräftkonferensen igen i Jönköping. Här
finns sammanfattningen på många bra föredrag http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/fiske/fiskevard/Pages/nationell-kraftkonferens-2013.aspx

Eller som seriefiguren Rocky sa Angående kräftor: ”Först kokar man dom levande, sen krossar man deras händer med nötknäckare, sen slänger man det
mesta…Och det bästa är att det inte är det minsta synd om dom, för hur fan ser dom
ut egentligen?”
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Här finner du ett digitalt sportfiskemagasin http://www.magazinefisheco.se/
Nu kan man klicka på kartan, och se vilka fiskeregler som gäller.
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/SvenskaFiskeregler/
Och nu?
Jag jobbar nu för Fiskhälsan AB, mest. Men jag gör också lite andra
jobb, genom mina kollegor på Norconsult. Det kommer att handla mest
om sjörestaurering, kräftor och lite frågor om fisk- och fiskejuridik, ofta
rörande fiskevårdsområdesföreningar med problem.
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