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Fortsatt torrt, fortfarande!
Ja, det är fortfarande torrt. Nästan varje gång väderleksprognosen signalerar regn, kommer det regn, men oftast väsentligt mindre än utlovat. Det
dammar ute på vår grusväg, och har redan gjort det länge. Annars brukar
det pendla mellan lera och damm. Det är lätt att se vem som bor på landet, på bilen! Det blev ingen vårflod, för det fanns minimalt med snö,
trots ganska djup tjäle och sen vår. Men vår brunn håller vattnet utan problem, hittills.
Hönsen har fått kycklingar, och sprätter förnöjt runt. Nån
rovfågel och räv får ibland sig ett skrovmål, men det hör naturen till. Våra gammelsvenska höns är faktiskt väldigt
”street wise” och är inte mycket på öppna ytor.
Kräftor igen
Om man har ett patologiskt intresse av kräftor, bör man absolut anmäla sig till kommande nordiska kräftkonferens
http://www.uef.fi/en/web/iaacruise2017 denna gång till sjöss.
DN 28/12 -16

Vallentunasjön
Med bottengarn ute för att fånga lekfisk, har vi redan tagit
nästan 10 ton vitfisk. I år i samarbete med Klara Vatten. Vi håller också
på att rigga ett försök med slam, och därmed fosforrening sjön.
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Efter förra nyhetsbrevet fick
jag följande trevliga mailförfrågan i retur. Vi kom överens
att jag bifogar det här, som ett
litet upprop:
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Hej. Alltid lika trevlig läsning! Intressant om Vallentunasjön...ska bli spännande att se på några
års sikt om det blir bättre vattenkvalitet? Jag jobbar ju sedan 12 år med projektet Sibbofjärden
(en 550 ha arrenderad sjö med total catch & release fiske och begränsat fisketryck). Du som är
ute mycket: har du stött på någon liknande verksamhet i Sverige? Skulle vara intressant att få
höra någon annans erfarenhet vad som händer i
ett vatten där man inte tar upp fisk alls under en
längre tidsperiod.
Mvh Jean Jältsten Skärgårdsguiderna i Sverige
AB (@fiskeguiderna på Insta)
Big Fish Sweden AB (@bigfishsweden på Insta)
+46(070)-5120405
www.skargardsguiderna.se www.bigfishsweden.com

Då jag inte har något eget exempel till Jean, hoppas jag ni läsare har?!
Och vårt restaureringsarbete röner uppskattning och intresse http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/finns-i-vallentunasjon-vet-du-egentligen-hur-rikt-djurliv-vihar/repqdc!HwcyQYM86uwNb3zVvLHRw/

och http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/16870 sidan

12-13.
Fiskodlingen rinner ut
Som jag tidigare berättat, har Jordbruksverket tagit fram en plan för hur
man utvecklar svenskt vattenbruk. Implementeringen av planen har lett
till den största tillbakagången någonsin i svenskt vattenbruk! Några domar i Mark och Miljööverdomstolen http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter-pressmeddelanden/Fiskodling-i-oppna-kassar-ar-inte-tillatlig/?utm_campaign=AktuellH%C3%A5llbarhet-Direkten_170314_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=a3b0338120db4b098c4f3cf62cd62223&elq=d1a55c349952405fb12cd9141c4bccd0&elqaid=6274&el

tycks vara spiken i kistan för fiskodling
i kassar! Det är där som en stor del av den svenska fiskodlingen sker idag. Man anser att odlingarna har en alltför
stor miljöpåverkan.
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Istället vill myndigheterna att man gör landbaserade RAS
odlingar, som jag nämnde i förra nyhetsbrevet. Det är bara
det att det idag inte finns färdig teknik och kunnande för
detta, för att kunna producera en produkt som är konkurrenskraftig med importerad odlad
fisk (från Norge). Och nya odlingar
startas http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/odlar-fisk-med-milj%C3%B6n-i-fokus-1.4339892

Det blir spännande att se om kanske denna blir den
första att lyckas med produktion och lönsamhet!
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Fiskodlingsfrågor handläggs idag entusiastiskt och livfullt
från flera olika myndigheter, utan inbördes samordning eller
korrespondens. Vi har ett fall där en odling inte får flytta
fisk, då en sjuk fisk har hittats i vattensystemet, men ingen
mer vid uppföljande provtagning. Men odlingen får inte heller slakta fisken. Fortsätter man mata den, spräcker man odlingstillståndet, och slutar man, så blir man anmäld för vanvård! Ett typiskt Moment 22! Ett problem i sammanhanget
är myndigheternas väldigt långa handläggningstider av
handlingarna, av överklaganden, är då att den lämpligaste tiden för att sälja fisken, snabbt passeras. Svensk fiskodling är idag de nya
minkfarmarna, alltså lite paria!
Smått och gott
Snart börjar badsäsongen. Baddräkt är bra, och cyklop är då ett
roligt tillbehör https://www.youtube.com/watch?v=RrHA1MxA4Hw WWF har en
sida bara om fisk http://www.wwf.se/wwfs-arbete/hav-och-fiske/wwfs-fiskguide/1243694wwfs-fiskguide-nar-du-ska-kopa-miljovanlig-fisk?utm_source=Google%20Grants&utm_con-

Här finns en
hel del matnyttigt och intressant, men också saker som man
kan ifrågasätta. Främst att man ska vara försiktig med att äta
signalkräftor, och inte äta flodkräftor alls. Att inte kunna värdesätta och äta flodkräftorna, tar bort en del av fiskerättsägarnas intresse att vårda dem. Likaså ska man låta bli att äta
svenska gäddor!? Det har jag ingen alls förståelse för.
tent=GG_Kommunikation_Fiskguiden&utm_campaign=WWF%20SEARCH

Man ska ju äta fisk, det är nyttigt och gott och en bra form av
protein. Är det svårt med inspirationen, prova http://www.ica.se/recept/fisk/

En obemannad ubåt letar nu fisk i
svenska vatten http://www.forsk-
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Norconsult idag
Det är mycket frågor kring vattendomar, kring miljötillstånd, kring villkor och kring nya lagkrav rörande vatten. Det rör dammar som ska byggas upp,
det rör dammar som ska rivas ut, och det kan röra
dammar som ska öppnas eller få fiskpassager. Ofta
är det komplexa frågor, med motstående intressen,
med konflikter mellan miljö, kultur, människors vardagssituationer, myndigheters krav och kostnader,
samt ägare kontra allmänhet. Ofta behövs utredningar av olika möjligheter, både avseende kostnader och miljöeffekter. Ändå blir sällan alla som anser sig berörda nöjda. Det kräver ofta lyhördhet och
diplomati.
Jag är också inblandad i ett projekt i Norge. Man förstärker en järnvägsslänt längs floden Glomma, och vill inte det att ska förstöra
bottnar eller läcka ut grumligt vatten. Det kollar vi.
Många ljusa trevliga sommaroch vattenhälsningar, och
kanske lite god grillad fisk.

Björn Tengelin
Fiskeribiolog Miljökonsult
Norconsult AB
Stortorget 8
SE-702 11 ÖREBRO
Tel: +46 (0)10-141 83 93
070-693 04 88
bjorn.tengelin@norconsult.com
www.norconsult.se
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