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Fiske & Vatten 
     Juni 2019 

Sommar 

Visst är det så att vi svenskar/skandinaver är uppfyllda av våra års-

tider och vädret? Låt så vara, jag tycker det skulle vara väldigt trist 

att ha samma väder och årstid jämt. Sen sägs det ju att tiden går 

fortare när man blir äldre. Nåt lurt är det ändå, antingen med väd-

ret, eller mig själv. Vi hade en ganska 

fin vinter, sen hade vi sommar i april, 

gräsklipparen släpptes ut och allt. Ja, 

och sen kom det snö igen, dystra spår i 

snön av gräsklipparen. Saker och ting 

kommer lite ur fas. En tidig morgon 

hörde jag samtidigt orrspel, trantrum-

petande och göken. Visst är det härligt 

att bo på landet. 

iFiske 

iFiske.se är idag Sveriges största digitala fiskekortplattform. I appen och 

strukturen finns det utvecklat funktioner för att genom fisketillsynen di-

rekt kontrollera lösta fiskekort. Samtidigt kan förvaltaren följa fisketill-

synen och fiskkortshanteringen i realtid. 

Och på deras hemsida finns också alla mina tidigare nyhetsbrev 

samlade, under fliken Info, nästan som av en händelse. 

Annat intressant och kul 

Numera inträffar ju World Fish Migration Day varje år, i maj. 

Det finns en del mycket fina filmer kring detta. Vandrande fisk 

är inte bara ett biologiskt värde i sig. Fisken skapar också födo-

bas för miljontals människor på olika håll i världen, och de ut-

gör en mycket stor näringstransport av protein och näringsäm-

nen upp och in på en kontinent. 

I förra numret pratade jag lite kring invasiva främmande arter. 

Det finns ju faktiskt många arter i vår närhet och vardag, som 

inte borde vara här. Nu har Naturvårdsverket gjord en bra in-

formationssida kring detta. Även Örebro, slottet, har drabbats 

av invasiva arter eller en alien, se bild, givetvis omgående rap-

porterad på Havsmyndighetens Rappen. 

 

 

 

https://www.ifiske.se/
https://www.youtube.com/watch?v=7tBtz2uv8fI
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/invasiva-frammande-arter-vagledning/Informationsmaterial/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/invasiva-frammande-arter-vagledning/Informationsmaterial/
http://openart.se/2019/sv/startsida/
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/rapportera-arter/rappen---rapportering-av-vattenorganismer.html
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Coming up 

Stor internationell kräftkonferens hålls på Gotland i augusti. Första dagen 

på svenska kring flodkräftor, därefter internationellt. 

Och den 21 oktober är det årets Fish Base konferens på Naturhistoriska 

riksmuseet i Stockholm, i år om fiskar i rörelse. Det brukar vara en av 

årets höjdpunkter för oss fisknördar! 

Vallentunasjön – igen 

Vårfisket går mot sitt slut i Vallentunasjön. 

Man har fått mycket vitfisk på alla bottengar-

nen. Men, man har också fått småmal. Det har 

ju funnits ett antal malar i sjön, med största 

sannolikhet illegalt utsatta. Dessa har fångats 

några gånger varje år, de har lagt på någon dm 

och något kg varje år, och är nu ordentligt 

över en meter och ca 10 kg. Men i år fångades 

sannolika årsungar på 18-20 cm. Inte helt 

oväntat, efter den långa varma sommaren 

ifjol. Malen är ju fridlyst, ska inte röras. Men i 

Vallentunasjön är de utanför sitt naturliga ut-

bredningsområde, och ett resultat av illegala 

utsättningar. Dödas eller sparas, det är frå-

gan?! 

Norconsult idag 

Vi fortsätter jobbet kring nya Hisingsbron i Göteborg. Allt börjar 

nu ta form för den nya bron precis uppströms den gamla. Klickar 

man lite här, finner man bilder och jättefina drönarfilmer över byg-

get och framdrivningen. Min roll här är att säkra att laxen till Sä-

veån inte hindras eller tar skada. Hoten är grumling och att allt pål-

ningsarbete skadar, då det blir väldigt höga ljud och tryckvågor i 

vattnet. Ett spännande projekt! Vi har ett samarbete här med Göte-

borgs Universitet, min gamla Zoologiska Institution, kring laxen 

och de undersökningar som behöver göras. Mycket av referens-

materialet hämtar vi från SERS, SLU:s elfiskeregister. Ett register 

där faktiskt ett icke föraktligt antal elfisken är utförda av under-

tecknad. 

 

Samtidigt känner jag mig lite delansvarig, och får ta på mig skul-

den för att gamla bron är utsliten, och en ny måste till. Under mina 

första universitetsår cyklade jag, eller ibland åkte spårvagn, över 

Göta älvbron, året om, till min Institution. 

 

Foto Per Nilsson. Tack! 

 

https://www.campusgotland.uu.se/samverkan/bcg/kraftkonferens/#anchor-779926
http://artedi.nrm.se/Fishblog/index.php/2019/05/21/fishbase-symposium-2019/
https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/hisingsbron/nyheter/
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Vid vårens föreningsmöten var jag bland annat ombedd före-

träda en stor markägare i ett större fiskevårdsområde rörande 

att tala för deras motion. Markägaren äger omkring halva 

sjöns fiskerätt på flera 100 ha, men är förhindrad av övriga 

delägare att friare fiska sina egna (signal)kräftor på eget 

skiftat vatten. Man har en kräftfiskearrendator som vill fiska 

tidigare, för priserna är bättre då. Men övriga delägare mot-

sätter sig detta. Man anför att det kan rovfiskas, trots att 

inget provfiske eller fiskedokumentation antyder det. Och att 

det är trevligare om alla börjar samtidigt! Detta är ju ett 

ofog, att hindra ett näringsfiske som inte påverkar någon an-

nan. Och det är en knepig situation om övriga avslår en mot-

ion, då man röstar så att ingen får företräda mer än 20 % av 

rösterna. Det går inte heller att överklaga ett icke fattat be-

slut. Kvarstår då att återkommande nöta och motivera frågan 

kommande år. Eller anföra att det är en inskränkning av 

äganderätten som inte motiveras av fiskevårdsskäl, vilket vi lyckats med 

i andra föreningar. Man kan också helt enkelt skita i förbudet och fiska 

ändå, men det skapar mycket osämja. Att lagföra det då olovliga fisket 

skulle inte möta framgång från föreningens sida. 

 

Nationella Planen – NAPen 

Vi har följt, och bistått kunder, nu när den nya nationella planen kring 

omprövning av vattenkraft kommer att utformas. Här finner man också 

preliminär tidplan för när olika avrinningsområdens vattenkraftverk ska 

kunna prövas. Detta gäller alltså dammar och regleringar som rör vatten-

kraften och där det inte finns moderna miljötillstånd. Andra sorters dam-

mar berörs inte här. 

 

Nya rapporter 

Det har kommit en ny rapport från HaV kring fritidsfisket i Sverige. Ab-

borrfisket är mest populärt, då den finns i hela lan-

det, både i sötvatten och det nästa söta kustvattnet 

runt Sverige. Vi har ju faktiskt 90 000 sjöar, tusen-

tals mil med rinnande vatten, och 240 mil kust (raka 

vägen, oräknat alla öar). ”Det är svårt att vara blyg-

sam när man vet att man är bäst!” som närkingarna 

brukar säga! 

 

Tack 

Läsarkontakter är kul. Ett speciellt tack till Johan 

som lärde mig hur man väver in web-länkar i texten. 

Snyggare ju! 

 

 

 

 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2019-05-06-remiss-gallande-forslag-till-nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft-och-den-strategiska-miljokonsekvensbeskrivningen.html
http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/ny-hav-rapport-fritidsfiskare-faar-olika-napp-2841262
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Och Curt hörde av sig och tycker, med all rätt, att landsbygden 

kan blomma om det ges plats och möjlighet till mer småskaligt 

vattenbruk. Själv tycker jag att alla oanvända gödselbrunnar ute 

på före detta kogårdar, borde kunna fungera utmärkt för fiskupp-

födning och kräftor. Curt tycker också att strandskyddet kan 

släppas på vissa platser så att man kan bygga för fisketurister och 

annan sjönära näringsverksamhet. Själv tycker jag givetvis att vi 

ska skydda och bevara vår miljö och våra stränder. Men bor man 

som jag i en liten landsortskommun, där det går tretton sjöar på 

dussinet som ser likadana ut, bör man absolut kunna släppa en viss 

strandnära och kontrollerad bebyggelse, om inte annat för att skapa lite 

exklusivare boende, och dra inflyttad skattekraft från större städer. 

 

Också tack, och grattis, till Lennart Henriks-

son. Han var först min lärare, sen min kol-

lega på Universitetet, sedermera en mycket 

god vän, där vi rest tillsammans på flera kon-

tinenter, och också skrattat mycket ihop. 

Lennart har nu i år tilldelats flera mycket 

prominenta priser för sitt mångåriga arbete 

kring vattenfrågor. Han fick nyligen Vatten-

vårdspriset Sjöstjärnan. Bakom priset står 

HaV, LRF och SKL. Lennart fick också Våt-

marksstipendiet för ”vattenvårdande insatser 

på alla plan.” Därtill Naturvårdsverkets Miljömålspris som årets inspira-

tör, samt Skogsskölden 2019 från ett skogsförbund. Lennart är unik på 

många vis. Han är den enda jag känner som pratar flytande engelska med 

göteborgsk accent! Grattis Lennart! 

 

Glad sommar! 

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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Gödselbrunn nära mig. 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/vattenpriset-sjostjarnan.html
https://svenskjakt.se/start/nyhet/arets-vatmarksstipendiat-utsedd/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/arets-vatmarksstipendiat-utsedd/
https://www.altinget.se/artikel/de-vinner-miljomaalspriset-2019

