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INNEHÅLL

FISKEVATTENFISKvåravåra

Ingen riktig näring?
Sjön Sommen har 44 mil obebyggda stränder. Ändå skärper Länsstyrelsen strand-
skyddet. 

Carin i Gnesta vill bygga upp sin gamla sjöbod för att kunna utveckla fi sket och 
fi sketurismen. Hon får avslag ända upp i högsta instans.

Strandskyddets tillämpning visar hur storstadsperspektivet fl yttar fram sina posi-
tioner på landsbygdens bekostnad. Det har blivit viktigare att strövare och skådare 
ska ha obegränsad rörelsefrihet, än att det ska gå att leva på landsbygdens produk-
tionsmedel. Så resonerar Länsstyrelsen i Östergötland och så resonerar miljö- och 
bygg nämnden i Gnesta.

  

Strandskyddet är bara ett exempel på hur människor som inte bor på landsbygden 
får dominera och styra över landsbygdspolitiken. Den biologiska mångfalden blir en 
asfaltsprodukt snarare än en gräsrotsprodukt och defi nitionen av naturvård formas 
av romantiska föreställningar.

Sveriges fi skevattenägareförbund anser att ett hänsynsfullt och uthålligt brukande 
av areella resurser, däribland fi skevattnen, är den långsiktigt bästa naturförvaltning-
en. En befolkad landsbygd bidrar till öppna landskap och annan biologisk mång-
fald. Motsatsen till brukad natur blir på sikt att kulturlandskapet avvecklas och 
 förfaller och att naturen blir fattigare.

  

En ny strandskyddslag stiftades 2009. Avsikten var att differentiera regelverket så 
att högexploaterade tätbefolkade områden skulle kunna få ett högre skydd medan 
glest befolkade trakter skulle få en liberalare tillämpning. Det har inte fungerat. 
Därför har regeringen nu begärt en utvärdering, med förslag till justerade regler. 
Det är bra.

  

Vad som inte nämns i direktiven är vilken status landsbygdens växande upplevel-
senäringar ska ha. Idag har de traditionella areella näringarna jordbruk, skogsbruk 
och yrkesfi ske generellt lättare att få uppföra ekonomibyggnader vid stränderna, om 
det behövs för näringsverksamheten. Självklart bör fi sketurism och liknande upple-
velsenäringar likställas med andra areella näringar. Annars är slagordet ”fi sketurism 
– en riktig näring” inget värt.

Fiskevattenägareförbundet ser fram emot en sådan förändring när utvärderingen 
av strandskyddet är genomförd.
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Miljöminister Lena Ek om balansen mellan bevarande och brukande:

– Naturskydd behövs och 
balansen är väl avvägd

Miljöminister Lena 

Ek är noga med grän-

serna. Rovdjur som 

lever på land är hennes 

fögderi, medan rov-

djur som äter fi sk lyder 

under ett annat depar-

tement.

Allemansrätten fun-

ge rar bra och behöver 

inte förtydligas; om det 

kommer kanotister och 

trasslar in sig i fi skeli-

norna på premiären i 

Mörrumsån så får man 

lösa det från fall till fall. 

– Om ena parten är 

missnöjd får man pröva 

frågan i domstol, säger 

Lena Ek. 

Just nu utvärderas 

strandskyddsreglerna, 

men miljöministern ser 

inget behov av att upp-

höja fi sketurismen till 

areell landsbygdsnä-

ring, så att upplevelse-

näringar likställs med 

yrkesfi ske, jord- och 

skogsbruk i sitt förhål-

lande till strandskyd-

det.

Nedskärningen av 

HaV:s vattenmiljöan-

slag från 737 till 502 

miljoner kronor är en 

naturlig följd av att vis-

sa projektanslag upp-

hör. På sikt måste även 

kalkningen räkna med 

att få mindre anslag.– Utifrån mitt ansvarsområde fi nns inga behov av ytterligare lagstiftning kring allemansrätten, säger Lena Ek.  

FOTO: PER WESTERGÅRD
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Balansgången mellan be-
varande och brukande 
av landsbygdens natur 

och resurser är en politisk av-
vägning. Och det politiskt ba-
lanserade svaret är att ”man 
ska bruka utan att förbruka”.

– Vi behöver trots detta skyd-
da värdefulla biotoper både på 
land och i vatten, säger Lena Ek. 
Och jag kan inte se att det fi nns 
någon grundläggande motsätt-
ning mellan naturskydd och eko-
nomiskt nyttjande av skog och 
vatten. Det riksdagsbeslut vi har 
idag, om att 16 procent av skogs-
marken ska skyddas och beva-
ras, tycker jag är väl avvägt. 

(Hur mycket produktiv skog 
det i själva verket till slut blir 
beror på om impediment ska 
räknas in i underlaget.)

Även vattenmiljön kan behö-
va fl er reservat, både i salt och 
sött vatten.

– Det fi nns värdefulla vatten-
biotoper som behöver skyddas 
mot exploatering, och då ska 
vi göra detta genom att avsätta 
reservat.

Alldeles före jul tillsatte Lena 
Ek en utredning som ska utvär-
dera den relativt nya strand-
skyddslagen redan efter några år.

– Kommunala företrädare 
upp lever inte den differentie-
ring som var avsikten med den 
nya lagen. Och då ska vi titta 
på det och se vad som kan be-
höva förändras.

Idag har de areella näringarna 
jordbruk, skogsbruk och fi ske ett 
generellt undantag från strand-
skyddsbestämmelserna för bygg-
nader som behövs i näringsverk-
samheten. Fisketurismen räknas 
dock inte dit och byggnader 
för turistisk näringsverksam-
het underställs samma strand-
skyddsprövning som all annan 
be byggelse.

– Fisketurismen räknas inte 
som areell näring, säger Lena 
Ek, och det skulle leda för långt 
att låta turism få en särställning 
i strandskyddet. Däremot anser 
jag givetvis att turistnäringen är 
betydelsefull för landsbygden, 
inte minst som konjunkturba-
lanserande verksamhet för lant-
bruksföretagen.

Allemansrätten regleras av 
sedvänja och praxis. Lena Ek 
tycker inte att det för närva-
rande fi nns något behov av 

förtydligande regler eller gräns-
dragningar.

– Även om allemansrätten är 
lite vag i sina kanter fungerar 
den i stort sett bra.

Det aktuella fallet i Mörrums-
ån är Lena Ek inte närmare 
insatt i. Där gjorde Länsstyrel-
sen på 1980-talet ett undantag 
från allemansrätten på grund 
av störningar för laxfi sket och 
fi sketurismen, som ansågs som 
en kommersiellt betydelsefull 
ägaranknuten verksamhet. Man 
ville till exempel undvika trafi k 
med kanoter som trasslar in sig 
i fi skelinor och minskar attrak-
tionskraften hos den inkomst-
bringande verksamheten. Nu 
återkallas emellertid undantaget 
(se Våra Fiskevatten nr 4-12) 
med hänvisning till att länssty-
relser inte ska göra den typen av 
ekonomiska avvägningar.

– Utifrån mitt ansvarsområ-
de fi nns inga behov av ytterli-
gare lagstiftning eller reglering 

av allemansrätten, säger Lena 
Ek. I enskilda fall är det upp 
till parterna att lösa uppkomna 
problem och tvister. Man kan 
inte utforma en detaljreglerad 
lagstiftning som förutsäger var-
je situation.

Havs- och Vattenmyndigheten, 
HaV, bildades i mitten av 2011. 
Vid en revision i början av 2012 
fi ck myndigheten skarp kritik 
för sin ekonomiska redovisning. 
HaV redovisade tillgångar som 
inte fanns, det saknades intern 
styrning och myndigheten hade 

spräckt sina ramar. Det talades 
till och med om att myndigheten 
var ”konkursmässig”.

Lena Ek är ansvarig minister, 
och hon menar att problemen 
nu är lösta och undanröjda.

– Redovisningsproblemen 
berodde till stor del på över-

”ALLEMANSRÄTTEN 
FUNGERAR I STORT 

SETT BRA”

– Det är rimligt att kalkningsanslaget kommer att minska vartefter miljötillståndet förbättras.

”STRANDSKYDDET 
KAN BEHÖVA                                
FÖRÄNDRAS”

”HAV:S REDOVIS-
NINGSPROBLEM 

ÄR LÖSTA”

Klintakräftan
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Johnny Stål

fl yttningen mellan gamla Fiske-
riverket och nya HaV. Kritiken 
grundade sig alltså mer på tek-
niska orsaker än på misskötsel, 
och nu är det ordning och reda 
igen.

I Centerpartiets nya förslag 
till idéprogram, som fått myck-
et stor uppmärksamhet, sägs 
bland mycket annat att statens 
infl ytande ska minska. I det 
ingår att dra ner på mängden 
myndigheter. Att HaV skulle 
vara en av de myndigheter som 
kan avvecklas avfärdar dock 
Lena Ek. 

– Tvärt om är HaV en myck-
et väl motiverad myndighet 
som har möjlighet att ta hel-
hetsgrepp på vattenmiljön.

Jämfört med 2012 fi ck HaV 
en budgetsänkning i vattenmil-
jöanslagen från 737 till 502 
miljoner kronor för 2013. Till 
stor del beror det på tillfälliga 
projektpengar, förklarar Lena 
Ek, pengar som fanns förra året 
och där projekten nu är avslu-
tade.

– Den långsiktiga trenden är 
att anslagen ökar, säger Lena 
Ek. För sex år sedan var mot-
svarande anslag betydligt lägre. 
I år fl yttas ansvaret för fördel-

ningen av budgetpengarna från 
den centrala myndigheten, HaV, 
ut till respektive länsstyrelse. 
Istället för öronmärkta pengar 
får länsstyrelserna en pott att 
själva fördela mellan olika verk-
samheter. Kritiker har menat att 
det kommer att uppstå regio-
nala olikheter, kattrakande ute 
på länsstyrelserna och minskad 
sammanhållen och enhetlig vat-
tenmiljöpolitik.

– Och det ska du säga till en 
centerpartist, säger Lena Ek. För 
mig är det självklart att infl ytan-
det ska decentraliseras. Fördel-
ningen av vattenmiljöpengarna 
kan med fördel ske regionalt. 
Dessutom är det ju faktiskt så 
att även länsstyrelserna redo-
visar sin verksamhet direkt till 
regeringen, och inte via de cen-
trala myndigheterna.

Kalkningen fi ck i fjol 177 
miljoner kronor och utgör där-
med en betydande del av vat-

– Riksdagsbeslutet om att 16 procent av skogsmarken ska skyddas och 

bevaras tycker jag är väl avvägt.

”KALKNINGS-
ANSLAGET KOMMER 

ATT MINSKA”
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Månggifte, fri invandring och plattare skatt är några av de 
uppmärksammade frågor som ett av riksdagspartierna presen-
terade i ett idéprogram. Frågorna ligger kanske inte i tiden just 
nu, möjligen i framtiden, men debatten visar hur svårt det kan 
vara att låta tankarna löpa fritt och gå på tvärs med rådande 
åsiktshegemoni. De som förslog kvinnlig rösträtt i slutet av 
1800-talet, lediga lördagar och du-tilltal på 1920-talet eller 
fri abort på 1940-talet låg fel i tiden och råkade säkert ut för 
samma avståndstagande.

Oavsett överlevnadsvärdet hos de mest aparta idéerna i pro-
grammet, så fi nns där en rad andra, minst lika radikala, för-
slag. Där sägs till exempel att den politiska makten och statens 
roll ska begränsas.

  

Enligt idéprogrammet fi nns det för många myndigheter och 
för många onödiga lagar och regler. Kan det vara så? Har vi 
inte lärt oss att myndigheter och regler är till för att skydda 
de små och svaga mot de stora och starka? Statens roll är väl 
att bevaka kollektiva och allmänna intressen mot egoism och 
profi thunger? Ju fl er myndigheter och regler desto rättvisare 
samhälle. Eller?

En myndighet tillkommer ofta därför att en grupp politiker 
anser att ett särskilt ämnesområde är angeläget. Att säga nej 
till myndigheten blir då detsamma som att vara emot själva 
ämnesområdet. Det parti och de politiker som drev fram en 
separat djurskyddsmyndighet är snälla mot djur. De politiker 
som var emot myndigheten gillade djurplågeri. Myndigheten 
fi ck trots allt en ganska kort livslängd innan den gick till slakt, 
men nedläggningen var en mycket ovanlig händelse i ett sam-
hälle där antalet myndigheter ständigt ökar.

  

Sedan 2011 fi nns det två naturvårdsverk, ett torrt och ett vått. 
Bara att ställa frågan om HaV:s existens är motiverad riske-
rar att märka frågeställaren som motståndare till vatten- och 
fi skevård. 

Samma sorts kritik råkade tv-programmet Uppdrag gransk-
ning ut för när man ifrågasatte Rädda barnens och andra or-
ganisationers siffror och beskrivningar av barnfattigdomen i 
Sverige: bara att ställa frågan provocerade etablissemanget. 
Frågeställaren pekades ut som en hjärtlös förespråkare för 
ökade klyftor i samhället.

HaV är inte politiskt ifrågasatt. Det framgår inte minst av 
intervjun med Lena Ek här intill. Men det får inte betyda att 
myndighetens existensberättigande ska tas för givet. HaV ska 
leverera ramar för en ändamålsenlig fi skeförvaltning. HaV ska 
inte  förvärra byråkratin, sila mygg och svälja politiskt kor-
rekta kameler och uppträda som EU:s mest nitiska korpral.

Att ifrågasätta
en myndighet

tenmiljöanslaget. Lena Ek an-
ser att kalkningen fortfarande 
är viktig för vissa vattenområ-
den och vissa delar av landet.

– Däremot är det rimligt att 
kalkningsanslaget successivt 
kom mer att minska vartefter 
påverkan minskar och miljötill-
ståndet förbättras.

Uppdelningen av ansvarsom-
råden mellan olika departement 
och ministrar är inte alltid kon-
sekvent och logisk, men grän-
sen måste dras någonstans, och 
Lena Ek är noga med att hålla 
och markera gränserna. Sålun-
da hänvisar hon till sin kollega 
landsbygdsminister Erlandsson 
när det kommer till förvaltning 
av fi skbestånd och fi skresursen 
på kusten och i de stora sjöar-
na. Och hon vill defi nitivt inte 
inleda några diskussioner om 

huruvida vattenmiljöanslaget 
skulle kunna förstärkas med en 
fi skevårdsavgift i de områden 
där det nu är gratis att sport-
fi ska. Budgetanslaget är Lena 
Eks ansvar, men en eventuell 
avgift, som delvis skulle kunna 
användas till samma ändamål, 
är Eskil Erlandssons revir.

Samma sorts genomskärande 
upp delning har gjorts mellan 
rovdjur som lever på land och 
äter får och renar, och rovdjur 
som lever i vatten och äter fi sk. 
Vargar är Lena Eks ansvar me-
dan sälar och skarvar är Eskil 
Erlandssons revir.

Rovdjursförvaltningen ligger 
utanför intervjuns överenskom-
na ämnesområden, så det hinner 
vi inte med den här gången, för 
här tar den begränsade inter-
vjutiden slut. 

Lena Ek måste skynda vidare 
till nästa programpunkt i sin 
hårt ansträngda almanacka.

Kvarnängets 

fi skeodling

”FÖR MIG ÄR 
DET SJÄLVKLART 

ATT PENGA-
FÖRDELNINGEN SKA 
DECENTRALISERAS”

”OCH DET SKA 
DU SÄGA TILL 

EN CENTERPARTIST”
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Sommens fvof slutar med ”gammaldags” fi skekort

Kort för 600 000 ska säljas 
digitalt från nästa år

I år säljs både de gamla traditionella fi skekorten ur blocket och de nya digitala korten vid Tranås Turistbyrå men nästa år ska alla kort säljas 

digitalt. Camilla Beck-Altin vid turistbyrån stämmer av rutinerna med Bo Ljung, kassör i Sommens fvof.

Sommens fvof säljer fi s-
kekort för över 600 000 
kronor om året. 2010 

började föreningen sälja digi-
tala fi skekort via iFiske. In-
ternetförsäljningen från kort-
köparnas egna datorer är nu 
uppe i 40  000 kronor, alltså 
fortfarande bara en mindre del 
av den totala omsättningen.

Treårig övergång

2012 inleddes en treårig över-
gång till total internetförsäljning. 
2014 ska även de fysiska försälj-
ningsställena förmedla alla sina 
fi skekort digitalt.

– De kommer att ha en dator 
tillgänglig där kunden får fylla 
i sina uppgifter på samma sätt 
som när man köper fi skekort 
vid sin egen dator inför fi ske-
turen, säger Bo Ljung. Vi ser så 
stora fördelar i detta att vi är 

beredda på att ta besvären och 
möta protesterna från säljstäl-
lena. Förhoppningsvis kommer 
även säljarna att upptäcka för-
delarna.

Gamla kort ofl exibla

Bo Ljung, och fvof:s ordförande 
eric Carpholm, räknar upp de 
viktigaste fördelarna och skälen 
till beslutet.

– Kontanthanteringen är 
ganska besvärlig. När jag åkt 
runt till säljställena kan jag ha 
en portfölj med 100  000 kro-
nor i bilen och in på banken, 
säger Bo Ljung. Och på ban-
ken måste jag förklara varför 
jag bär omkring på så mycket 
pengar; bankerna är heller inte 
förtjusta i att hantera så stora 
summor på en gång. 

– Någon på banken föreslog 
att vi skulle använda Panaxia, 

Nästa år upphör försäljningen av traditionella ”gam-

maldags” fi skekort i Sommens fi skevårdsområde. Alla 

kort ska då säljas via Internet.

– Men mackarna, turistbyrån och övriga försälj-

ningsställen ska fi nnas kvar, säger Bo Ljung, kassör 

i Sommens fvof. Det kommer att fi nnas datorer där 

kunden själv fyller i sina uppgifter och får sitt digitala 

fi skekort, att skriva ut på plats eller ta emot via sms.

Säsongen 2012 påbörjades omläggningen på för-

sök i liten skala.

– Det går inte av sig självt. Spontant såldes inte 

fl er än nio fi skekort på Turistbyrån i Tranås. Flera 

säljställen tycker fortfarande att det är enklare med 

de gamla korten och mackarna kan tycka att det är 

opraktiskt att ha en kunddator stå framme.

– Vi tycker ändå att fördelarna överväger nackde-

larna och kommer att genomföra förändringen, säger 

Bo Ljung.
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Rutinerna för att kont-
rollera fi skekorten 
ute i fält har anförts 

som en av trösklarna för att ta 
steget över till digital försälj-
ning.

– Kontrollanten måste kunna 
hantera en vanlig mobiltelefon 
och kunna skicka ett enkelt 
sms, säger Thomas Abrahams-
son. Det tar 30 sekunder att 
lära sig rutinen för hur en kon-
troll går till.

Fiskaren som köpt ett digi-
talt fi skekort via iFiske får ett 
kontrollnummer som kvitto, 

antingen via sin mobiltelefon 
eller datorn hemma. Det num-
ret ska kortköparen ha med sig 
och kunna ange vid kontroll.

Tillsynsmannen skriver då 
ett sms på sin egen mobilte-
lefon med lydelsen Kontroll 
(mellanslag) och köparens fi s-
kekortsnummer, (ex ”Kontroll 
12345”). Sms:et skickas till 
iFiskes femsiffriga telefonnum-
mer som är 72456. Inom några 
sekunder kommer ett svar med 
ett meddelande som innehåller 
all nödvändig information om 
det aktuella fi skekortet: typ av 

Framtiden är redan här

– Digitala kort är enklare än 
gammaldags fiskekort

– Proppen är på väg att gå ur för de digitala fi skekorten, säger Thomas 

Abrahamsson, iFiske. Allt fl er föreningar upptäcker att korten är väl-

digt enkla att hantera.

och det var ju tur att vi inte 
gjorde…

– Tryckningen av de gamla fi s-
kekorten är också en tungrodd 
och ofl exibel hantering. Man vill 
ju gärna trycka upp en ordentlig 
bunt, och det är inte så lätt att 
ändra fi skeregler eller kortpriser 
på de förtryckta korten. Där är 
de digitala korten överlägsna.

– Vi får också jättebra statis-
tik från försäljningen via Inter-
net, och vi ser i varje ögonblick 
hur många fi skekort som är 
i omlopp. Det är även lättare 
att göra prognoser och enklare 
marknadsanalyser.

– På sikt kommer nog all fi s-
kekortsförsäljning att ske digi-
talt och för oss fi nns det ingen 
anledning att ligga i bakvatten.

Men övergången sker alltså 
inte över en natt. 2012 sålde 
Turistbyrån i Tranås inte fl er än 
nio digitala fi skekort.

– Framför allt beror det på 
att vi började med de digitala 
korten sent på säsongen, säger 

Anna-Lena Holstensson som 
ansvarar för kortförsäljningen 
vid Tranås turistbyrå. 2013 
kommer den digitala försäljnin-
gen att ta över, och jag tycker 
inte att det är besvärligare att 
fylla i uppgifterna i datorn än 
vad det var att skriva ut ett tra-
ditionellt fi skekort.

Turistbyråns personal skriver 
in kundernas uppgifter på da-
torn, medan andra säljställen lå-
ter kunderna själva skriva. Kun-
derna kan sedan antingen betala 
kontant eller med betalkort, pre-
cis som tidigare. Fiskekorten får 
de sedan både som utskrivna 
papperskopior och som sms till 
sina mobiltelefoner.

Fakturering förenklar

– Skillnaden mot tidigare blir 
att fi skevårdsområdet fakture-
rar oss på 90 procent av försälj-
ningssumman utan att behöva 
komma hit och hämta pengar.

– Sammantaget tycker jag inte 
att administrationen blivit tyng-

re med de nya korten. Det här är 
en ganska självklar utveckling, 
säger Anna-Lena Holstensson.

Fiskekorten för Sommen 
säljs för närvarande på 15 olika 
platser, förutom i mackar och 
Turistbyrån också i några livs-
medelsbutiker och ett färjeläge.

Oförändrad provision

– Vi tror inte att vi kommer att 
tappa några säljställen, säger 
Bo Ljung. Kortförsäljningen 
är ett bra dragplåster. Den som 
kommer in för att köpa fi ske-
kort handlar ofta något mer i 
butiken. Och säljarna får snart 
rutin på att visa kunderna till-
rätta. Det kan ta några minu-
ter extra för en kund att fylla 
i uppgifterna, men det kommer 
att fungera.
Ekonomiskt innebär internet-
försäljningen ute på säljställena 
att det egentligen fi nns två mel-
lanhänder, både butiken och 
iFiske blir inblandade i försälj-
ningen.

– Butiken får oförändrad pro-
vision, tio procent, medan vårt 
avtal med iFiske innefattar en 
fast årsavgift för hanteringen 
av de butiksålda korten. iFiske 
slipper ju i detta fall pengafl ö-
det, då kunden betalar sitt kort 
direkt till butikens konto. För 
oss blir det alltså en liten ex-
trakostnad, men det är det värt 
med tanke på fördelarna.

Med jämna mellanrum faktu-
rerar fvof alltså sina försäljnings-
ställen på 90 procent av total-
summan för de sålda korten.

Sommens fvof har fördubb-
lat sin omsättning på tio år. 
2012 sålde föreningen 2  500 
kort, alla kategorier. Dygnskor-
ten kostar 100 kronor, vecko-
korten 250 och årskorten 500 
kronor, med tillägg 500 kronor 
för trolling.

I år ska säljställena introdu-
cera de digitala fi skekorten på 
allvar, för att alltså fasa ut de 
gamla förtryckta fi skekorten 
helt 2014.

– Digitala fi skekort är enkla att hantera!

Thomas Abrahamsson vid iFiske tror att de digitala 

fi skekorten får sitt genombrott i år. Proppen är på väg 

att gå ur.

– Vi får nya föreningar som ansluter sig till systemet 

varje vecka. Man brukar använda klyschan att ”fram-

tiden redan är här”, men i det här fallet stämmer det.

Fortfarande fi nns det dock föreningar och fi ske-

kortsförsäljare som tvekar därför att man tycker att 

man inte förstår hur systemet fungerar.
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Lundgrens Smålandsmjärden

kort, giltighetsområde och gil-
tighetstid.

– Digitala fi skekort är svå-
rare att förfalska än gamla fi s-
kekort eftersom kontrollen sker 
mot vårt skyddade register, sä-

ger Thomas Abrahamsson.
En av de största fördelarna 

med de digitala fi skekorten är 
det förenklade pengafl ödet. För-
eningen slipper hantera kontan-
ter och kan när som helst få en 

överföring av innestående medel 
från iFiske till sitt eget konto.

– De föreningar som ”glöm-
mer bort” att rekvirera sina 
pengar aktivt får en automatisk 
årlig utbetalning från oss, där 

vi bifogar försäljningsstatistik 
och specifi kationer på varje en-
skilt fi skekort. Det ger ett bra 
underlag för föreningen att till 
exempel analysera fi sketrycket 
vid olika tillfällen.

– Man tappar alltså inte kon-
trollen över sin fi skekortsför-
säljning, som några skeptiska 
föreningar anfört, utan man får 
tvärt om en mycket bättre över-
blick och kontroll än tidigare. 

Fångstrapport på köpet

– Därtill kommer fångstrappor-
teringen, en tilläggstjänst som 
föreningen får på köpet. Vi upp-
manar alla fi skekortsköpare att 
skicka in sina fångstuppgifter 
via e-post eller telefon, och vi 
skickar även ut några påminnel-
ser. Köpare av årskort påminns 
ett antal gånger under kortets 
giltighetstid.

Thomas Abrahamsson tror 
att fångstrapportering kom-
mer att bli en naturlig del av 
allt sportfi ske, inte minst som 
underlag för fi skevård och fi s-
keregler.

Ytterligare en fördel med de 
digitala fi skekorten är att den 
anslutna föreningen får mark-
nadsföring på köpet, genom 

De fysiska fi skekorten som måste köpas på ett försäljningsställe ersätts alltmer av digitala fi skekort i form 

av en kontrollsiff ra. Tillsynsmannen kontrollerar fi skekortet med ett sms via sin mobiltelefon.
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Myrica
Missförstånd kan undvikas

Utforma tydliga fi skeregler!
– Många föreningar och kortsäljare har otydliga fi ske-

regler!

Thomas Abrahamsson vid iFiske sitter mitt i fl ödet 

av synpunkter på marknaden för fi skekort, och en 

återkommande synpunkt är att fi skereglerna kan 

vara svåra att tolka och förstå.

exponeringen på iFiskes portal.
– Moderna sportfi skare sö-

ker information och planerar 
sina fi skeresor över nätet och 
sociala medier. Man åker inte 
via turistbyrån för att fråga och 
man åker inte heller runt för att 
leta efter en stugknut med skyl-
ten ”fi skekort säljes”. På så sätt 
har framtiden redan varit här i 
fl era år och de föreningar som 
vill ha nya kunder har snart 
inte längre något val.

Medlemmar i Fiskevatten-
ägarna betalar cirka tio procent 
i försäljningsprovision till iFiske, 
och det tillkommer ingen anslut-
ningsavgift eller årsavgift.

Enklare

– Det ska inte vara dyrare att 
sälja digitala fi skekort än att 
sälja de gamla traditionella 
fi skekorten, säger Thomas Ab-
rahamsson. Men det ska vara 
enklare.

 

Defi nitionen av ”trolling” är 
ett exempel.

– I vissa fi skevatten in-
går dragrodd i begreppet trol-
ling, medan dragrodden i andra 
områden inte omfattas av trol-
lingskortet, eller ingår i något 
annat kort. Det har ställt till 
förvirring, säger Thomas Abra-
hamsson.

Istället för att förutsätta en 
viss tolkning är det bättre att 
skriva ut klart och tydligt vad 
som omfattas av ett visst fi ske-
kort.

– Det framgår heller inte all-
tid om trollingkortet gäller för 
båten eller för en enskild fi ska-
re, kan fl era fi skare fi ska på ett 
trollingkort i samma båt?

Varaktigheten för ett årskort 
är ett annat tvisteämne.

– Den som köper ett årskort 
i oktober kanske förutsätter att 
kortet gäller i 365 dagar från 
köptillfället. Då blir köparen 
ganska besviken om kortet slutar 
att gälla vid årsskiftet. Sådana 
missförstånd har förekommit. 

Samma sak gäller för 24-tim-
marskort. Gäller kortet för 
innevarande dygn eller för 24 
timmar från det klockslag kor-
tet inhandlades? Och när slutar 
ett dagkort att gälla?

– De digitala fi skekorten gör 
det enklare att redovisa och han-
tera olika typer av tidsbegränsa-
de fi skekort, och min egen upp-
fattning är att korten självklart 
ska gälla en hel period från den 
tidpunkt det köptes in, säger 
Thomas Abrahamsson.

FOV
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Förr var husbehovsfi sket 
en viktig del av matför-
sörjningen på Stjärn-

hovs säteri liksom på många 

andra gårdar både i Sörmland 
och i resten av Sverige. Där-
för fanns en sjöbod nedanför 
lagården.

Carin fi ck avslag för sin fi skebod

– Strandskyddet hindrar 
näringsverksamheten

Carin Adlercreutz får inte bygga en sjöbod nedanför 

lagårdsbacken. Boden är avsedd för näringsverksam-

heten, för att kunna utveckla fi sket och fi sketurismen 

på jordbruksfastigheten.

Både kommunen och miljödomstolen har dock av-

slagit en ansökan om dispens från strandskyddet.

– Vis av skadan skulle vi aldrig ha ansökt om dis-

pens från strandskyddet, då dispens inte ska behövas 

för byggnader till näringsverksamheten. Nu har myn-

digheter och domstolar från början missuppfattat 

syftet och fokuserat på fel saker i sina bedömningar.

Till Stjärnhovs säteri hör bland annat tre kilometer 

strand och hundra hektar vatten i sjön Naten mellan 

Gnesta och Flen i Sörmland.

Flera andra pusselbitar fi nns redan på plats i ett 

utvecklingskoncept för fi sketurism.

– Fisket ingår i vår långsiktiga verksamhetsplan, 

säger Carin Adlercreutz.

att fylla.
De senaste åren har Carin 

Adlercreutz och hennes familj 
därför börjat inventera nya in-
täktskällor på fastigheten för 
att få fl er ben att stå på. Fiske-
vattnen är då den resurs som 
kanske ligger allra närmast till 
hands.

Tre kilometer strand

I den avlånga sjön Naten, som 
ligger i anslutning till gårdscen-
trum, har fastigheten tre kilo-
meter strand och hundra hektar 
fi skevatten. Något fi skevårdsom-
råde fi nns inte, så fi skerätten är 
enskild och skiftad. Uppströms 
Naten ligger Malsnaren där en 
fjärdedel av arealen och fi skerät-
ten tillhör Stjärnhov.

– Dessutom har vi en liten 
skogssjö där det tidigare sattes 
ut regnbåge, något som skulle 
vara möjligt att återuppta.

I sjöarna fi nns starka kräft-
bestånd, gös, abborre och gäd-
da. På gården står också redan 
en gäststuga klar att ta emot 
fi sketurister. 

– För egen del har vi fi skat 
kräftor och lite annan fi sk till 
hushållet. Några stora inkom-
ster har vi hittills inte haft från 
fi skevattnen. Men någonstans 
måste man börja bygga upp en 
ny verksamhet, och en fi skebod 
behövs för att förvara redskap, 
båtmotorer och annat som ska 
vara lätt tillgängligt vid sjön. 

I sin ursprungliga ansökan 
anförde Carin Adlercreutz att 
fi skeboden i första hand inte 
ska omfattas av strandskyddet, 
och i andra hand ska få byggas 
med dispens. Jordbruksfastig-
heter har ett generellt undantag 
från strandskyddet om bygg-
naden behövs för jordbruket, 
skogsbruket och fi sket. 

Saknar betydelse

I miljö- och byggnämnden i 
Gnesta kommun kom dock ären-
det att rubriceras enbart som ett 
dispensärende och att gårdens 
fi s ke inte har någon betydelse för 
försörjningen. Kommunen av-
slog ansökan och menade bland 
annat att utrustningen inte behö-

– Fiskeresursen är underutnyttjad, säger Carin Adlercreutz. Men när vi nu vill återuppbygga den gamla sjö-

boden har vi fått avslag i alla instanser med hänvisning till strandskyddet. Det vittnar om ett orimligt god-

tycke som försvårar för landsbygdens utveckling.

– Sjöboden fi nns med på alla 
gamla kartor, men när husbe-
hovsfi sket minskade i betydelse 
förföll boden och revs bort, sä-
ger Carin Adlercreutz.

På exakt samma plats, ned-
anför lagårdsplanen intill 
gårdens brygga, vill Carin nu 
bygga en ny sjöbod, i första 
hand för att kunna utveckla en 
kommersiell verksamhet kring 
gårdens fi skevatten. Där boden 
är tänkt att stå växer nu sly och 
vass.

Växande problem

Stjärnhovs säteri har utarren-
derad jordbruksmark och egen 
skog och fi skevatten, alltså en 
sammansättning av produktions-
medel som är vanlig för svenska 
jordbruksfastigheter. På gården 
förekommer även ridverksamhet 
och uthyrning av hästboxar. 

– Lönsamheten är ett väx-
ande problem. Det fi nns många 
gamla byggnader med kultur-
värden som måste underhållas. 
Även om vi har en del hyresin-
täkter fi nns det alltid stora hål 
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iFiske

ver förvaras vid stranden, utan 
borde kunna förvaras längre upp 
bland gårdens befi ntliga bygg-
nader (man hänvisade bland an-
nat till lagården, som i sin helhet 
disponeras av jordbruksarrenda-
torn).

– Det blev fel fokus i hand-
läggningen från början, och 
det följde sedan med i avslags-
besluten hos länsstyrelsen och 
hos mark- och miljödomstolen. 
Ärendets felaktiga infallsvinkel 
beror på en negativ inställning 

hos kommunen, men möjligen 
kanske också på att vi själva 
inte var tillräckligt tydliga i vår 
ursprungliga ansökan.

I somras beslutade sedan 
mark- och miljööverdomsto-
len att inte bevilja prövnings-

tillstånd, varvid avslaget vann 
laga kraft. I domen sägs att 
sökanden måste kunna visa att 
fi sket ”i beaktansvärd mån bi-
drar till försörjningen” och att 
byggnaden behövs för verk-
samheten.

”Hönan och ägget”

– Det blir som ”hönan och ägg-
get” säger Carin Adlercreutz. 
Det blir väldigt svårt att påvisa 
omfattningen av en verksamhet 
som ligger på planeringsstadiet.

En annan nyckelfråga är att 
kommersiell fi sketurism borde 
ingå i defi nitionen fi ske och 
alltså omfattas av det generella 
undantaget från strandskyddet. 
Så är det inte idag.

– En välskött fi sketurism kan 
ju omsätta betydligt mer än vad 
traditionellt fi ske för avsalu nå-
gonsin skulle kunna göra i de 
här sjöarna. Och turism är ju 
bara ett annat sätt att nyttja fi s-
kevattnet som produktionsme-
del. Det borde vara självklart 
att fi sketurism ska likställas 
med fi ske som näringsverksam-
het i förhållandet till strand-
skyddet. Men här fi nns uppen-
barligen utrymme för godtycke 
och olika tolkningar.

Sjöboden skulle ligga där det idag växer vass och sly nedanför lagårdsbacken intill fastighetens brygga.
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Sommens fvof protesterar mot utvidgat strandskydd

– Landsbygdsutveckling 
och fi sketurism försvåras

Sjön Sommen har 44 mil strandlinje. Några promille är 

bebyggd. Resten är blandad natur. Östergötlands läns-

styrelse har nu beslutat att utvidga strandskyddet från 

100 till 150 eller 300 meter. Jönköpings länsstyrelse, dä-

remot, anser att man kan behålla det generella strand-

skyddet på 100 meter. Länsgränsen går genom sjön.

– Ett utvidgat strandskydd försvårar framtida utveck-

ling av fi sketurism och innebär en omotiverad in-

skränkning av äganderätten, säger Stefan Andersson, 

sekreterare i Sommens fi skevårdsområde. Länsstyrel-

sen missbrukar sin möjlighet att, om det fi nns särskilda 

skäl, göra undantag från de generella reglerna.

Fvof är även kritisk till länsstyrelsens remissförfarande.

– Miljöorganisationerna fi ck fl era adresserade remis-

ser både på lokal och på  regional nivå, medan berörda 

markägare, de egentliga sakägarna, informerades 

genom en liten undanskymd annons i lokaltidningen 

där det angavs en adress till länsstyrelsens hemsida.

– Ett utvidgat strandskydd motverkar utvecklingen av landsbygden, säger Stefan Andersson och Hans Car-

lander i Sommens fvof. Vi ser Länsstyrelsens beslut som en partsinlaga och som en inskränkning av ägan-

derätten.

Nya strandskyddsla-
gen trädde i kraft 
2007. Lagen medger 

en differentierad och fl exi-
bel tillämpning. Där trycket 
är hårt ska tillämpningen 
vara restriktiv, till exempel i 
storstädernas skärgårdsom-
råden. I glesbygden ska till-
lämpningen vara mer liberal, 
bland annat för att öka att-
raktionskraften och underlät-
ta för ekonomisk utveckling.

Den gamla generella gränsen 
fl yttades i 2007 års lag från 150 
till 100 meter, men med möjlig-
het för länsstyrelserna att ut-
vidga zonen till 150 eller 300 
meter, om det fi nns särskilda 
skäl, som i så fall måste anges. 
2015 ska de nya bestämmel-
serna vara genomförda i hela 
landet.

Nu har länsstyrelsen i Öster-

götland alltså beslutat utvidga 
strandskyddet för en stor del 
av Sommen inom det egna lä-
net 2015. Samtidigt gör läns-
styrelsen i Jönköping en annan 
bedömning och tycker att det 
räcker med hundra meter.

– 50 meter närmare stranden 
kan ha stor praktisk betydelse, 
säger Stefan Andersson, fvof. 
Sommen ligger i ett attraktivt 
vildmarksområde. Fvof säljer 
fi skekort för 650  000 kronor 
om året, bland annat till många 
turistande utlänningar. De be-
höver stugor att bo i och de vill 
ha sjöutsikt.

Inskränker äganderätten

Hans Carlander, tidigare vd för 
Boxholms skogar och tidigare 
även aktiv i Fiskevattenäga-
reförbundet, anser att strand-
skyddet också är en principiell 
fråga. Att utöka strandskyddet 
utan välgrundade skäl är en in-
skränkning i äganderätten.

– Exemplet Natura 2000 vi-
sar hur det kan gå, säger Hans 
Carlander. Natura 2000-områ-
dena inrättades från början på 
”mjuka” grunder. Enligt läns-
styrelsen bildades områdena för 
att markera naturvärden, men 
med försäkran om att det inte 
skulle innebära några inskränk-
ningar i markägarnas rådighet. 
Men sedan dess har positio-
nerna fl yttats fram och på vissa 
håll hanteras nu Natura 2000 
mer och mer som naturreservat. 
Vid bildandet av ”äkta” natur-
reservat får markägaren alltid 
någon form av kompensation 
eller intrångsersättning, vilket 
myndigheterna kan kringgå 
med Natura 2000.

– Jag får samma känsla inför 
länsstyrelsens strävan att utöka 
strandskyddet. Man vill komma 
åt mark för att lägga restriktio-
ner och inskränka nyttjandet 
utan att betala.

Emma Hagström vid länssty-
relsen i Östergötland anser dock 
att både friluftslivet och de höga 
naturvärdena gynnas av ett ut-
vidgat strandskydd. Sommen är 
av riksintresse både för friluftsli-
vet och för naturvärdena.
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– Upplevelsevärdena ökar 
om strandskyddet sträcker sig 
till mellan 200 och 300 meter. 
Och erfarenheten visar att ju 
närmare stranden bebyggelsen 
ligger desto större är risken för 
att det anläggs båtplatser, stigar 
och annan påverkan på omgiv-
ningen, säger Emma Hagström. 
Därmed inskränks och avsnörs 
allmänhetens fria tillträde till 
strandzonen. 

Stefan Andersson i Sommens 
fvof anser däremot att det inte 
är i enlighet med den nya lagens 
andemening att införa ett näst 
intill generellt utvidgat strand-
skydd för en sjö.

– Ett utvidgat strandskydd 
måste motiveras i varje enskilt 
fall. Enligt riksdagens beslut 
krävs särskilda skäl, och vi an-
ser inte att man kan hävda sär-
skilda skäl för så stor del av 
44 mil strand runt en sjö i ett 
mycket glesbefolkat område.

Idag är några promille av 
Sommens strand bebyggd. Det 
fi nns några få nyare fritidshus-
områden och en del äldre bebyg-
gelse, främst längs vägen mellan 
Boxholm och Malexander, samt 
byggnader i anslutning till jord-
bruksfastigheterna.

– Räknar man ihop all be-
byggelse påverkas högst någon 
kilometer av strandlinjen.

Länsstyrelsens ursprungliga 
förslag gick ut på att strand-
skyddet skulle utvidgas för stör-
re delen av Sommens stränder i 
Östergötland. Sommens fvof är 
kritisk till hur remissförfarandet 
gick till när länsstyrelsen kun-
gjorde planerna.

Snedfördelning av remisser

– Det var som att länsstyrelsen 
beräknade i förväg varifrån de 
skulle få in positiva respektive 
negativa svar, och inrättade re-
misslistan därefter, säger Stefan 
Andersson.

Sålunda fi ck både Natur-
skyddsföreningen och Frilufts-
främjandet remissen adresserad 
både till länsnivå och till lokal 
nivå. LRF fi ck däremot bara en 
remiss till länsorganisationen, 
och de enskilda markägarna 
och fi skevattenägarna fi ck ing-
en remiss alls. De informerades 
istället genom en liten annons 
i Corren, med hänvisning till 
länsstyrelsens hemsida.

– Man får intrycket att läns-
styrelsen själv är part i målet 
och att man blivit miljöorgani-
sationernas förlängda arm.

Emma Hagström anser inte 
att remissen gått ut selektivt.

– Vi skickade remissen till 
alla berörda föreningar och 

Mer än 99 procent av Sommens stränder är obebyggda och sjön är välskött och väl skyddad från förore-

ningar. Ändå anser Länsstyrelsen i Östergötland att strandskyddet bör utvidgas till 150 eller 300 me ter.

Nya strandskyddslagen 
träd de i kraft 2009. La-
gen har inte fungerat så 

som det var tänkt. Därför vill 
regeringen och miljöminister 
Lena Ek redan ha en utvärde-
ring och översyn av reglerna. 
Särskilt ska de lokala och re-
gionala myndigheternas till-
lämpning av reglerna gran-
skas. Regeringen vill säkra 
”ett transparent beslutsystem 
och motverka oskäliga lokala 
och regionala skillnader i 
tillämpning och beslut”.

Uppdraget ska vidare om-
fatta en analys av reglernas 
konsekvenser ”för glesbygdens 
tillväxt- och utvecklingsmöj-
ligheter…”.

De båda myndigheterna ska 
föreslå ändringar i författning-
en och uppdraget ska redovi-
sas före 1 augusti.

– Det är bra att strand-
skyddet granskas, säger Fis-
kevattenägarnas förbundsdi-
rektör Thomas Lennartsson. 
Det fi nns fl era exempel på hur 
nitiska myndigheter lägger 
onödiga hinder i vägen för nä-
ringsutveckling på landsbyg-
den. Vi hoppas nu också att 
fi sketurismen ska kunna jäm-
ställas med övriga areella nä-
ringar när det gäller att kunna 
uppföra strandnära byggnader, 
till exempel gäststugor vid sjö-
stränder.  

Nya strandskyddslagen
behöver redan omprövas
Regeringen har begärt en utvärdering av strandskyd-

det. I uppdraget till Naturvårdsverket och Boverket 

ingår att analysera konsekvenserna av lättnader i 

strandskyddet utanför högexploaterade områden. 

Uppdraget ska redovisas 1 augusti.

till de största markägarna. Det 
vore ett alltför omfattande ar-
bete att skicka personliga brev 
till alla markägare runt sjön. 
Därför valde vi att annonsera 
en kungörelse i lokalpressen.

Sommens fvof, som fi ck en 
remiss, kom att organisera mot-
ståndet mot det utökade strand-
skyddet.

Samlande kraft

– I det här fallet blev vi en sam-
lande kraft för bygdens intres-
sen, säger Stefan Andersson, 
och vi har försökt vara ganska 
tydliga i vårt remissvar.

Remissvaret lämnades i sep-
tember och understryker att 
länsstyrelsens förslag är dåligt 
underbyggt, att det friluftsliv 
som myndigheten vill värna is-
tället försvåras genom ett utvid-
gat strandskydd och att ett ut-
vidgat strandskydd motverkar 
en levande landsbygd.

– En annan oklar fråga är 
hur särskilda strandskyddsom-
råden påverkar nyttjandet av 
vattenområdet utanför själva 
strandlinjen. Länsstyrelsen får 
kanske för sig att även begrän-
sa möjligheterna till fi ske och 
till bryggor och andra anlägg-
ningar för fi sket i anslutning till 
stränderna.

Sommen har mycket goda 
kvalitetsvärden enligt beräk-
ningsgrunderna i EU:s vatten-
direktiv.

– Det beror på att markä-
gare, fi skerättsägare, kommu-
nerna och hela bygden sedan 
länge vårdat och värnat Som-
mens vatten och omgivningar. 
Här fi nns redan särskilda krav 

på till exempel enskilda avlopp. 
Naturvården fungerar. Min 
personliga åsikt är att myndig-
heterna borde fokusera sina in-
satser på områden som behöver 
förbättras och som inte håller 
högsta kvalitet.

Länsstyrelsen fattade sitt be-

slut om strandskyddets utform-
ning den 13 december, och tiden 
för att överklaga gick ut 7 ja-
nuari.

– Även valet av tidpunkt med 
utrymme att överklaga över jul 
och nyår känns som ett taktiskt 
drag, säger Stefan Andersson. 
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Pia Laula och Martin 
Berglund deltog i ett 
pro jekt om gäddfi ske-

turism i Västerbotten. Bor 
man vid Umeälvens strand 
och har tolv kilometer fi ske-
vatten bakom ryggen så vore 
det slöseri att inte ta vara på 
den resursen.

– Många turister vill bo i en 
genuin landsbygdsmiljö med 
riktigt lantbruk. Det har vi fått 
höra fl era gånger. 

Egentligen skulle gäststugan 
ha byggts samtidigt som lagår-
den byggdes om för mjölkpro-
duktion. Men lagårdsbygget 
tog all kraft och blev mer om-
fattande än beräknat, så stugan 
fi ck vänta.

– Men i år ska den upp, sä-
ger Martin. Det ska bli en tu-
riststuga med hög standard för 
fyra-sex personer. Förmodligen 
bygger vi bara en stuga och sat-

sar på högsta kvalitet i stället 
för kvantitet.

Det betyder att fi skepaketen 
kommer att omfatta helpension 
med både lunch och middag. 
Pia är, bland mycket annat, ut-
bildad kock.

Martin sitter med i styrel-
sen för Umgransele fi skevårds-
område, och där är turistsats-
ningen väl förankrad. Området 
sträcker sig mellan kraftverken 
vid Rusfors och Bålforsen i 
den tungt utbyggda Umeälven, 
en sträcka på tolv kilometer. 
Gäddorna står tätt längs strän-
derna. Dessutom ingår ett fem-
tontal tjärnar och små sjöar i 
fvo, med både put and take och 
naturliga fi skbestånd.

 Började med köttdjur

Pia och Martin började arren-
dera gården Granselelund 1988, 
med inriktning på köttdjur. 1994 

Pia och Martin nysatsar på 
gäddturism och mjölkkor i 
Lappland
21 september 2011 ledde Pia Laula och Martin Berg-

lund in 42 mjölkkor i sin nyrenoverade lagård. Sam-

tidigt har minst två svenska mjölkgårdar avvecklats 

varje dag de senaste 50 åren.

De bor i byn Umgransele väster om Lycksele i Lapp-

land.

Härnäst på projektlistan står att bygga en gäststuga 

för italienska fi sketurister som vill fi ska gädda i Umeäl-

vens kraftverksmagasin. Varken mjölkproduktion eller 

gäddfi ske är självklara nysatsningar i Lappland.

– Stugan blev försenad av att lagården blev dyrare 

än beräknat, säger Martin, men under 2013 ska den 

bli klar. Bredbandskabeln är redan framdragen.

Pia marknadsför även turridning i skogarna längs 

älven och hon vet hur man kör ut virke ur skogen med 

nordsvenska hästar.

– Vi tror att kombinationen med mjölkproduktion 

och turism är en framtidssatsning. Man behöver inte 

alltid följa strömmen och göra som alla andra.

Pia Laula och Martin Berglund har gått mot strömmen och satsat på mjölkproduktion väster om Lycksele i Lappland. Mjölkproduktionen ska 

kombineras med fi sketurism och turridning.



17VÅRA FISKEVATTEN • Nr 1  2013

LINI

fi ck de köpa gården och fortsat-
te på samma spår. Pia lönearbe-
tade som personlig assistent och 
Martin tog jobb i skogen. Jord-
bruket drevs på deltid. 

Turridning

Pia har också ett genuint häst-
intresse. Hon började mark-
nadsföra turridning längs älven 
och på de vackra skogklädda 
sandåsarna norr om älven.

– Vårt långsiktiga mål har 
hela tiden varit att kunna leva 
helt och hållet på gårdens pro-
duktionsmedel. Det är förstås 
tvärt emot alla trender med ned-
läggning av mindre enheter på 
landsbygden.

Granselelund har 28 hektar 
egen skog, 100 hektar arrende-
rad jordbruksmark och eget fi s-
kevatten i älven, vilket med tra-
ditionella beräkningsgrunder är 
för lite för att försörja en familj 
och sysselsätta två personer på 
heltid.

– Vi hade samtal med en gles-
bygdscoach från LRF, vi har 
utbildat oss i gäddfi sketurism 
och har på olika sätt försökt 
att hitta möjliga nischer och ut-
vecklingsvägar, säger Pia.

Det hela utmynnade 2009 i 
en investeringsplan för att byg-
ga om och ut den befi ntliga la-
gården från kött- till mjölkpro-
duktion och att även bygga en 
modernt utrustad gäststuga för 
turister nere vid älvstranden.

Misstro

Under tiden som två till tre 
mjölkgårdar läggs ner varje 
dag, något som pågått de se-
naste 50 åren, skulle det alltså 
satsas på ny modern mjölkpro-
duktion här i Umgransele väster 
om Lycksele i Lappland. En och 
annan skeptiker uttalade sin 
misstro mot företaget.

Det fi nns många sorters fi sk längs stränderna i Umeälvens kraftverksmagasin. Martin hjälper till att kroka 

av en liten regnbåge.

–  Men det är gäddorna som ska bli vår stora attraktion.

 – Här ska gäststugan för de italienska fi sketuristerna stå.

Bredbandskabeln är redan dragen och bygget ska komma igång så 

snart som möjligt.

21 september 2011 kom de 
42 SRB-korna av högsta kvali-
tet, köpta från en nedlagd gård 
med en välskött besättning. Be-
sättningen har sedan dess utö-
kats till 64 kor.

Slitigt

– Vi slet de sista dagarna för att 
få allt klart till dess korna skulle 
komma. Vi byggde och spikade 
till långt in på natten den 20 sep-
tember, minns Pia och Martin.

Mjölkningen sker med en ro-
bot och ett avancerat datorpro-
gram som bland mycket annat 
visar mjölkfl ödet ur varje spe-
ne, vilket gör att mastiter och 
andra infektioner kan upptäck-
as på ett tidigt stadium. 

– Vår genomsnittliga produk-
tion det första året har varit 31 
kilo per ko och dag. Vi är gan-
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Sportfi skarna

ska nöjda men det kan bli lite 
bättre. Trots allt känner vi oss 
fortfarande som nybörjare.

Meningen är att allt grovfo-
der ska produceras på gården, 
men 2012 var ett svårt och reg-

nigt år. Skörden gav runt 600 
balar ensilage men det går åt 
runt 1 000 balar på ett år.

– 2013 är vi bättre förbered-
da och då har vi även restaure-
rat en del av skogsmarken till 
bete där korna kan ”hämta in” 
sin egen mat.

På sätt och vis, tycker Pia och 
Martin, var det bra att gäststu-
gan inte byggdes samtidigt med 
lagården. Det kunde ha blivit 
för mycket på en gång. Fördröj-
ningen med två år har gett lite 
andrum.

Förberedelser klara

– Men i år är det dags, säger 
Martin. Alla förberedelser är 
klara, el- och bredbandskabel 
fi nns på plats, liksom avlopps-
anläggning. 

Bygglovet var heller inget pro-
blem, även om det fi nns olika 
politiska uppfattningar om hur 
strandskyddet ska tillämpas i 
glesbygden. 

– Mjölkproduktion, stuggäs-
ter, fi ske och turridningen kom-
mer att bli integrerade delar som 
kan avlösa varandra. Vi tror att 
kombinationen ska fun gera så 
att vi kan få lönsamhet i alla 
delar av företaget, och fram-
för allt i helheten. Det här är 
vår dröm som håller på att gå i 
uppfyllelse, säger Pia Laula och 
Martin Berglund.

Turridning längs älven är en av Pias aff ärsidéer.  Hästarna ingår i turistsatsningen. 
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Kjell Dahlberg och 
Svante Eliasson har 
åkt tvärs över sjön från 

Klimpfjäll och satt sex nät. 
– Vi använder 16-varvs mas-

kor och riktar in oss på por-
tionsstora rödingar och öring-
ar. Det fi nns betydligt större 
rödingar på över fyra kilo, och 
det har fångats öringar på över 
tolv kilo. Men halvkilosfi skar-
na är de bästa och den mest 
typiska storleken för Kultsjön.

Det är på väg mot höst och 
morgonen är vacker med små 
lätta regnskurar omväxlat med 
blå himmel och sol mellan 
molntussarna. När Kjell dragit 
upp de sex näten ligger det nio 
nästan jämnstora rödingar och 
fyra öringar i båten.

– Som du ser fi nns det gott 
om fi sk i sjön.

Kultsjödalen skär in i fjäll-

världen upp mot norska grän-
sen. På hösten brukar gästgive-
rierna vara fyllda av utländska 
ripjägare. Särskilt italienska jä-
gare brukar söka sig hit, men i 
höstas var det ont om ripa och 
fl era hotellrum stod tomma.

Sportfi sket ökade

Däremot ökar tillströmningen 
av sportfi skare från både när 
och fjärran. Det som en gång 
var ett förstört och utdömt 
kraftverksmagasin har åter-
hämtat sig och förvandlats till 
en riktigt attraktiv fi skesjö.

– Fiskekortsförsäljningen har 
fått ett jättelyft de senaste åren 
och omsättningen har legat 
mellan 180 000 och 250 000 
kronor, säger fvof:s ordförande 
Conny Larsson.

Den första nybyggaren som 
vandrade längs Malgomaj de 12 

Förvandlingen i Kultsjön

Plötsligt återvände de stora 
fiskarna till det förlorade 
kraftverksmagasinet
– Öringen är tillbaka och rödingen har blivit större. 

Kultsjön ligger i södra Lappland några mil från 

norska gränsen. 1960 dämdes den 3,5 mil långa sjön 

för att reglera vattenfl ödet för kraftproduktionen 

i Ångermanälven. Vattenståndet varierar med fem 

meter mellan lägsta och högsta nivå.

– Regleringen blev början till många års försämring 

av fi sket, säger Hans Einarsson, sekreterare i Kult-

sjöns fvof, och vi hade inte så stort hopp om att nå-

gonsin få tillbaka lika bra fi ske som före regleringen.

1988 bildades Kultsjöns fi skevårdsområde. Efter 

några års experimenterande med fi skutsättningar 

och försök med decimeringsfi ske inriktades fi skevår-

den istället på att begränsa nätfi sket.

– Huruvida det minskade nätfi sket är huvudorsa-

ken till fi skbeståndens återkomst vet vi inte, men nu 

har vi i alla fall fått tillbaka öringen, och rödingens 

medelvikt har ökat från 130 till 230 gram.

Svante Eliasson och Kjell Dahlberg husbehovsfi skar i Kultsjön. Sedan nätfi sket begränsades har öringen kommit tillbaka och rödingens medelvikt ökat.

– Minskat nätfi ske har säkert betydelse, men det kan fi nnas fl er orsaker till att fi sken har återhämtat sig så överraskande bra.
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milen in från Vilhelmina bosatte 
sig på norra stranden i närheten 
av nuvarande Klimpfjälls by. Där 
bröt han ny mark och grundade 
ett litet jordbruk, men jakten och 
fi sket var viktigast för försörj-
ningen. Så plötsligt en dag kom 
ytterligare en nybyggare och bo-
satte sig på södra stranden. Trots 
att Kultsjön kryllade av fi sk blev 
de avundsjuka på varandra och 
ansåg att den 3,5 mil långa sjön 
inte hade utrymme för två fi ska-
re. Det slutade med handgemäng 
mitt på sjön varvid den ena sänk-
te den andres båt.

Hundra år senare, i mitten 
av 1900-talet, hade bygdens 
folkmängd ökat. Då fanns åtta 
byar med sammanlagt över 300 
fi skerättsägare som samsades 
om fi sket. Olika åsikter har det 
dock alltid funnits gott om.

1960 blev Kultsjön en del av 
den svenska elproduktionen. 

Kraftverket i Stalon byggdes 
och vattnet från sjön leddes ner 
genom en 1,8 mil lång tunnel. 
Vattenfall fi ck samtidigt rätt att 
reglera sjön med en amplitud 
på fem meter, från fyra meter 
under till en meter över det 
gamla medelvattenståndet.

Vattendomen blev klar runt 
1990 och då fördelades 17 mil-
joner kronor mellan fi skerätts-
ägarna.

Blygsamma ersättningar

– Med dagens mått mätt blev 
ersättningen för fi skeskadorna 
väldigt blygsamma, säger fvof:s 
sekreterare Hans Einarsson. Och 
vad är egentligen fi sket värt för 
livskvaliteten och för en levande 
bygd?

Det ganska omfattande hus-
behovsfi sket, som tycktes uthål-
ligt före sjöns reglering, fortsatte 
även efter utbyggnaden av vat-

tenkraften och de nya förutsätt-
ningarna. Fisket blev ganska 
snart sämre. Rödingen ”krymp-
te” och öringen försvann nästan 
helt och hållet.

– Provfi sken visade att det 
i stort sett bara fanns småfi sk 
kvar. Rödingen hade utvecklat 
tusenbrödrabestånd och allt fär-
re fi skar nådde upp till fångst-
bara vikter.

Föreningen försökte på olika 
sätt att komma åt problemet, 
bland annat genom att försöka 
mängdfi ska småröding. Men 
varken metoderna eller resulta-
tet blev särskilt bra. Inte heller 
utsättningar av vuxen öring gav 
något resultat.

– 1988 lyckades vi efter långa 
diskussioner och mycket möda 
att bilda ett fi skevårdsområde för 
hela Kultsjön och dess bifl öden, 
säger Conny Larsson. Och efter 
ytterligare diskussioner fi ck vi 

igenom en begränsning av nätfi s-
ket. Förutom att vi införde fi ske-
förbud under vissa perioder och i 
vissa områden fi ck vi stöd för ett 
tak på 15 nät per fastighet.

– Det kan tyckas som en 
blygsam begränsning, men 
när jag var liten hände det att 
pappa och jag satte ut 100 nät 
på rad i sjön, och vissa perioder 
gick det inte att ta sig fram med 
båt därför att det låg nät över-
allt, säger Hans Einarsson.

Nätfi sket har även minskat 
av demografi ska skäl. Tra-
ditionen fi nns kvar hos den 
äldre generationen, men det 
uppväxande släktet har andra 
intressen, till exempel har Kjell 
Dahlbergs dotter Sandra fl yttat 
till Stockholm och gör karriär 
som tv-profi l. Hon sätter sällan 
nät i Kultsjön.

– Om det nu är det minskade 
nätfi sket eller om det är andra 
faktorer som påverkat utveck-
lingen vet vi inte. Men efter 
att ha varit nästan helt borta 
kom öringen plötsligt tillbaka 
till sjön för några år sedan, och 
rödingens medelvikt vid prov-
fi skena har ökat från 130 till 
230 gram. Man har sagt oss att 
Kultsjöns fi ske blivit unikt för 
en reglerad sjö med så stora va-
riationer i vattenståndet, säger 
Conny Larsson. 

Andra faktorer

Att fi skens återkomst enbart 
skulle bero på det minskade nät-
fi sket tror inte föreningen; det 
måste fi nnas andra positiva 
faktorer.

– Vid Saxåns inlopp till Kult-
sjön byggde Vattenfall en liten 
tröskel och en spegeldamm 
som består av ett översvämmat 
område med långsamt ström-
mande vatten och konstant vat-
tenstånd. Där tror vi att det 
kan vara väldigt gynnsamt för 
småfi sk att växa upp. Det skul-

Conny Larsson, Hans Einarsson och Kjell Dahlberg gläds åt Kultsjöns återhämtning.

Scand Silver Eel
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Vattenbrukscentrum 

Norr

Gotlandskräftan

le kunna vara en delförklaring 
till öringens återkomst.

Men någon entydig förklaring 
till fi skbeståndens goda trend 
fi nns alltså inte.

– Ibland måste man accep-
tera att naturens vägar är out-
grundliga och inte kan förkla-
ras in i minsta detalj. 

Klimpfjäll har en skidanlägg-
ning som tillsammans med få-
geljakten och fi sket är turistis-
ka dragplåster. Fisketurismen 
är egentligen bara i sin begyn-
nelse. 

Potentialen fi nns

– Vi ser potentialen, men det 
fi nns fortfarande inte någon 
entreprenör som inriktat sig en-
bart på fi sketurism. Föreningen 
skulle gärna samarbeta med 
företag som vill utveckla fi ske-
turismen, säger Conny Larsson.

Priserna på fi skekort är alltid 
ett hett ämne för diskussion. Ett 
dagkort kostar för närvarande 
60 kronor och skulle förmod-
ligen kunna kosta det dubbla 
utan att någon hitrest sportfi s-

Kultsjön vid Klimpfj äll utgör regleringsmagasin för kraftproduktionen i Ångermanälven. Vattenståndet varierar med fem meter.

kare skulle tveka. Men där fi nns 
ett lokalt och regionalt motstånd 
mot höjningar. Veckokortet kos-
tar 280 och årskortet 800 kro-
nor.

– Så som vi har kommit att be-
driva fi skevården har föreningen 
just nu relativt små utgifter. Vi 
ersätter förstås tillsynsmännen 
för sina utgifter men vi sätter 
alltså inte längre ut någon fi sk i 
sjön, och så länge återväxten är 

god fi nns inget skäl att sätta ut 
fi sk. Fiskerättsägarna har därför 
kunnat få lite avkastning på sitt 
ägande, och vi prenumererar på 
Våra Fiskevatten åt hela styrel-
sen, som består av ganska många 
personer.

– För närvarande är vi alltså 
ganska nöjda med tillvaron, sä-
ger Conny Larsson, ordförande 
i Kultsjöns fvof. 

Portionsrödingar är karaktärsfi s-

ken för Kultsjön och Kjell Dahl-

berg är nöjd med dagens fångst.

– Men det fi nns betydligt större 

rödingar i sjön och det har gjort 

sportfi sket väldigt attraktivt.
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Största satsningen någonsin på miljöanpassad fi skvandring

10 000 laxar passerade 
Stornorrfors kraftverk

Stornorrfors kraftverk är enda hindret 

för de laxar och havsvandrande öringar 

som vill fortsätta vidare upp i den 40 

mil långa outbyggda Vindelälven. I 

höstas tog sig över 10 000 laxar förbi 

den 22 meter höga dammen, via en 350 

meter lång nybyggd trappa. 

Allt inräknat har miljöanpassningar 

i och kring dammen och kraftverket 

kostat fl era hundra miljoner kronor.  

Bakom åtgärderna ligger en omfattan-

de forskning som ger unika kunskaper 

om de viktigaste faktorerna som styr 

laxens lekvandring. 

Genom kraftverkets turbiner pas-

serar som mest en miljon liter vatten i 

sekunden. Ändå kan man locka laxarna 

att välja den åtta kilometer långa ur-

sprungliga älvfåran mellan dammen och 

utfl ödet från turbinerna, för att sedan 

fortsätta uppför trappan med sitt jämfö-

relsevis blygsamma fl öde på 1 200 liter 

per sekund.

Vattenfall, SLU (Sveriges lantbruksu-

niversitet), Region Västerbotten, Läns-

styrelsen, kommunerna i älvdalen och 

Ume-Vindelälvens fi skeråd, med 4 500 

samverkande fi skerättsägare, är huvud-

aktörer i Sveriges ojämförligt största 

satsning på miljöanpassad fi skvandring.

Stornorrfors är Umeälvens nedersta kraftverk och regleringsdamm. Den ligger nedströms sammanfl ödet med den outbyggda nationalälven 

Vindelälven. Passagen förbi dammen är därför strategiskt avgörande för Vindelälvens laxar och havsöringar.

Stig Westbergh är fi ske-
rättsägare vid Ekorrse-
le tio mil upp i Vindel-

älven. Han jobbar heltid med 
att driva olika projekt kring 
älven, inom det övergripande 
programmet ”Från Kust till 
Fjäll”. Mycket möda har lagts 
på att bland annat återställa 
fl ottledsrensade bifl öden och 
förbättra lek-och yngelplat-
ser för lax och havsöring. För 
att skapa en smidig plattform 
för arbetet bildades Vindeläl-
vens fi skeråd 1994.

Eftersom den outbyggda 
Vindelälven är ett bifl öde till 
Umeälven, och sammanfl ödet 
ligger uppströms Stornorrfors 
kraftverk, har organisationen 
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utvidgats och heter numera 
Ume-Vin delälvens fi skeråd. Rå-
det består av 40 fi skevårdsområ-
den och samfälligheter, och över 
4 500 fi skerättsägare. Alla har det 
gemensamma intresset att, för 
turismens, kulturens, naturens 
och det egna fi skets skull, göra 
Vindelälven till en högproduk-
tiv och attraktiv laxälv. Upp-
vandrande laxar som tagit sig 
upp för trappan i Stornorrfors i 
Umeälven har därefter fri väg in 
i den orörda Vindelälven 40 mil 
ända upp till Ammarnäs i Väs-
terbottensfjällen.

Avgörande för om det ska bli 
någon nytta med alla restaure-
ringar och biotopförbättringar 
i Vindelälven och de nedre de-
larna av Umeälven är att vand-
ringsfi sken faktiskt kan passera 
Stornorrfors, Sveriges största 
kraftverk (räknat i produce-
rade kilowattimmar) och avgö-
rande hinder mellan kusten och 
lekområdena. 

Vattendom saknas

– Trots att det nya kraftverket 
byggdes 1958, för mer än 50 år 
sedan, fi nns ingen slutlig vat-
tendom, säger Stig Westbergh. 
Ärendet är komplext och berör 
så många att det inte gått att 
avsluta. Därför har vi från fi s-
kerättsägarnas sida varit positi-
va till att komma vidare genom 
samråd och förlikning.

Det blev också Vattenfalls stra-
tegi. Istället för att sätta sig på tvä-
ren och säga nej har kraftbolaget 
i det här fallet gjort frågan om 
Stornorrfors till ett stort sam-
verkansprojekt och ett skylt-
fönster för miljöanpassad fi sk-
vandring. Förutom att bygga 
en helt ny fi sktrappa, som i sig 
själv har kostat en bra bit över 
hundra miljoner kronor, satte 
Vattenfall in 25 miljoner som 
en grundplåt i ett åtgärdspaket 
för att förbättra förutsättning-
arna för fi skvandringen. De 
pengarna har i olika projekt 
sedan ”växlats upp” med bland 
annat EU-medel och regionala 
pengar till en totalsumma på 45 
miljoner kronor. 

Uppströms och nedströms

I den åtta kilometer långa ur-
sprungliga älvfåran mellan 
kraftverksdammen och utlopps-
kanalen från turbinerna har det, 
i ett av projekten, byggts fi skvä-
gar och trappsteg i tre forsar.

– Det ska underlätta uppvand-
ringen mot dammen så att fi sken 
lättare ska kunna nå den nya 
fi sktrappan, säger Åke Forssén, 
fi skmästare och platschef för Vat-
tenfall vid Norrfors laxodling.

D
e stora forsarna i Umeäl-
vens nedre del har his-
toriskt varit laxens port 

till de vidsträckta lekområ-
dena i hela avrinningsområ-
det. Hela fallhöjden för fors-
sträckan är 75 meter.

Första kraftverket vid forsen 
togs i drift 1923 och då bygg-
des även den första fi sktrappan. 
1958 färdigställdes Stornorrfors 
kraftverk som fortfarande är 
Sveriges största vattenkraftsta-
tion, räknat i producerade kilo-
wattimmar. Då ålades Vatten-
fall att kompensera skadorna 
på fi skreproduktionen genom 
att odla och sätta ut lax- och 
öringsmolt. Kravet gäller fort-
farande och i fjol satte Vatten-
fall ut nära 100 000 laxsmolt 

och 25 000 öringsmolt från 
odlingen, som ligger strax ned-
ströms kraftverksdammen.

Mer än 50 år senare saknas 
dock fortfarande en slutlig vat-
tendom. Istället är det provi-
soriska vattenhushållningsbe-
stämmelser och, framför allt, 
en förlikning från 2008 som 
lett fram till de pågående åt-
gärderna. 

En miljon liter

Intaget till kraftverket ligger 
uppe i den stora dammen, någ-
ra kilometer från själva damm-
vallen. Vattnet till turbinerna 
leds därifrån genom en fyra ki-
lometer lång tunnel. Flödet är 
i genomsnitt 450 000 liter per

sekund, men kraftverket kan 

90 år av elproduktion i Sveriges 
största vattenkraftverk

Stornorrfors är det nedersta kraftverket i den ut-

byggda Umeälven. Det outbyggda bifl ödet Vindeläl-

ven mynnar i Umeälven ovanför Stornorrfors. Därför 

har dammen och kraftverket blivit så strategiskt 

betydelsefullt för hela avrinningsområdet.

Flödet i den ursprungliga älvfåran, ”torrfåran”, varierar mellan 10 000 

och 50  000 liter per sekund. Därmed har man lyckats få hälften av 

alla laxar som märkts vid kusten att vandra hela vägen upp och förbi 

kraftverksdammen. Slutmålet är att få en ännu högre uppvandrings-

procent, kanske upp mot 80 procent.

När den nuvarande dammen 

byggdes 1958 ålades Vattenfall 

att sätta ut 100  000 laxsmolt 

och 25 000 öringsmolt.  Fiskarna 

kläcks och odlas vid Norrfors lax-

odling.

svälja upp till en miljon liter 
vatten i sekunden.

Den åtta kilometer långa ur-
sprungliga älvsträckan från dam-
men ner till utfl ödet från kraft-
verket har blivit ”torrfåra” där 
minivattenfl ödet under fi skarnas 
vandringsperiod nu varierar 
mellan 10 000 och 50 000 liter 
per sekund. Vattenmängden i 
torrfåran har komponerats efter 
studier av hur laxens vandringar 
påverkas av olika fl öden.

Stornorrfors kraftverk pro-
ducerar 2,3 TWh (miljarder 
kWh) el per år. Genom de sam-
lade insatserna för fi skvand-
ring, med nya fi sktrappan som 
den enskilt största åtgärden, är 
Stornorrfors nu också på väg 
att bli ett uppvisningsprojekt, 
ett europeiskt ”show case” 
för framgångsrik fi skvandring 
i kombination med storskalig 
vattenkraft.

I ett parallellt samverkans-
projekt ska överlevnaden för-
bättras för nedströmsvandran-
de laxungar, smolt, och för de 
vuxna fi skar som lekt och ska 
ut i havet. En 110 meter lång 
smoltavledare ska förhopp-
ningsvis få den utvandrande 

fi sken att välja den nya fi sk-
trappan istället för att fortsätta 
följa huvudfl ödet in via turbi-
nerna.

Nå ända fram

Det övergripande målet med 
hela batteriet av projekt är att 

merparten av alla laxar som 
återvänder till vattendraget ska 
nå ända fram till sina lekområ-
den, och att merparten av all 
utvandrande fi sk, både smolt 
och färdiglekta vuxna fi skar 
ska klara sig oskadda genom 
att välja fi sktrappan istället    

forts  
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En yrkesfi skare utanför 
Umeälvens mynning 
har hjälpt till att märka 

och återutsätta mellan 50 och 
150 laxar per år. De märkta 
laxarna har sedan kunnat föl-
jas på sin väg upp i älven.

Innan projekten kring Stor-
norrfors inleddes och innan den 
nya trappan byggdes tog sig un-
gefär 30 procent av de märkta 
laxarna upp och förbi kraft-
verksdammen. Sju laxar av tio 
misslyckades eller valde att inte 
simma uppströms och genom 
trappan till Vindelälvens lekom-
råden.

– Framför allt beror det på 
att de inte hittade vägen in i 
den gamla älvfåran med sitt lil-
la vattenfl öde, eller så har de av 
olika skäl valt att inte fortsätta 
säger Hans Lundqvist. Istället 
hamnade de i återvändsgrän-

 för turbinerna. I paketet lig-
ger också att ge havsöringen 
förutsättningar för långsiktig 
överlevnad; havsöringen har 
idag ett betydligt mer utsatt 
läge än vad laxen har.

– Senaste höstens uppvand-
ring på drygt 10 000 laxar är 
90 års ”all time high” säger 
Åke Forssén, och det visar att vi 
nått långt i våra ambitioner. Nu 
återstår att få smoltledaren att 
fungera rent praktiskt, och att 
få till en bra och realistisk lös-

ning som underlättar passagen 
förbi utfl ödet från turbinerna 
vid Baggböle, så att laxarna 
väljer den gamla älvfåran istäl-
let för att simma upp och ner i 
kraftverkstunnelns utfl öde.

Huvudalternativet är här 
att koncentrera lockvattenfl ö-
det från gamla fåran så att det 
blir lättare och mer attraktivt 
för laxarna att välja den vägen 
när de upptäcker att huvudfl ö-
det från turbinerna är en åter-
vändsgränd.

.

Smoltledaren består av fl ytelement som förhoppningsvis ska fungera 

under 2013

Unik forskning på laxens vandringsbeteende

– Kunskapen hjälper oss skapa 
optimala betingelser

Tekniken att märka fi sk har öppnat dörren för den 

omfattande forskning som kunnat kartlägga vand-

ringslaxarnas rörelsemönster. I försöken används 

både passiva och aktiva märken. Fiskar med passiva 

pittags registreras när de passerar i närheten av en 

aktiv antenn. Aktiva radiomärken sänder själva ut 

signaler som kan tas emot på fl era hundra meters 

håll.

– Projekten kring Stornorrfors har gett oss unika 

möjligheter att öka kunskaperna om laxfi skarnas 

vandringsbeteende i restaurerade vattendrag, säger 

professor Hans Lundqvist, prefekt vid institutionen 

för Vilt, fi sk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversi-

tet, SLU, i Umeå.

Forskningen har bland annat lett fram till att fl ödet 

i den gamla älvfåran kan tillåtas variera mellan 50 

kubikmeter per sekund varannan vecka och 10–20 

kubikmeter per sekund varannan vecka.

Hans Lundqvist är forskningsle-

dare vid SLU.

– Laxens vandringsmönster är en 

avgörande fråga för miljöanpass-

ningen av kraftverk och regle-

ringsdammar. 

Stig Westbergh och Åke Forssén kan konstatera att uppvandringen 

av lax slagit rekord i den nya trappan vid Stornorrfors. Hela fi skvand-

ringsprojektet är resultatet av en förlikning mellan Vattenfall och öv-

riga intressenter. Någon slutlig vattendom fi nns inte.
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den vid utfl ödet från turbinerna 
där de sedan åkte ”jojo” upp 
och ner tills de tröttnade. Vissa 
laxar har gjort den lönlösa re-
san hundratals gånger.

– Genom att följa de märkta 
fi skarna kunde vi testa vid vilka 
fl öden laxarna blev tillräckligt 
”triggade” för att upptäcka och 
välja den gamla älvfåran.  

Modellering av förhållandet 
mellan laxens uppvandring och 
vattenfl ödet visade att 80  000 
liter per sekund var optimalt för 
att fl est laxar skulle söka sig in 
i gamla älvfåran och vidare upp 
mot fi sktrappan. Ett så stort 
fl öde innebär dock ett stort av-
bräck i kraftproduktionen. 

Varannan vecka

Lösningen blev istället att va-
riera fl ödet i den gamla älv-
fåran; varannan vecka rinner 
50 000 liter och då lockas ändå 
en betydande del av laxarna att 
välja den gamla älvfåran. Övri-
ga veckor är fl ödet 10–20 000 
liter, vilket är tillräckligt för att 
locka fi skarna sista biten in i 
trappan.  

Alla åtgärder har anpassats till 
fl ödesvariationer mellan 10 000 
och 50  000 liter per sekund. I 
den åtta kilometer långa torr-
fåran har uppvandringen dess-
utom underlättats vid tre forsar 
där man byggt trösklar och poler 
där fi sken kan vila. 

– Vi såg att många fi skar fi ck 
besvär med att passera forsarna 
i det relativt låga vattenfl ödet 
och ibland följde med ström-
men tillbaka ner igen. Projekt-
gruppen rekommenderade där-

Fiskhälsan

Sten Oscarsson och Lisa Brännäs arbetar vid Norrfors fi skodling och väljer ut avelslaxar till kompensations-

odlingen bland de 10 000 fi skar som tog sig upp för den nya fi sktrappan under 2012. Odlingen är ett komp-

lement till den naturliga reproduktionen.

Genom att märka laxarna med 

aktiva radiomärken eller passiva 

pittags kan forskarna undersöka 

fi skarnas rörelsemönster och se 

vilka faktorer som styr vägval och 

vandringsbeteende

för åtgärderna för att underlätta 
vandringen, med lyckat resultat.

Uppvandringsprocenten för 
de märkta fi skarna har med de 
här åtgärderna ökat från 30 till 
cirka 50 procent. Fortfarande 
återstår dock en nöt att knäcka. 
Det måste bli ännu enklare att 
välja rätt väg upp i den gamla 
älvfåran med sitt lilla fl öde, 
jämfört med att simma in i ut-
loppstunneln från turbinerna.

Två alternativa lösningar har 
diskuterats. Det ena alternativet 
är att spränga och bygga en helt 
ny fi sktrappa som mynnar nära 
tunneln.

Koncentrera lockvatten

Det andra alternativet är att 
koncentrera gamla älvfårans 
fl öde till ett samlat utlopp så 
att det uppstår ett tillräckligt 
starkt lockvattenfl öde nära tur-
binkanalens sammanfl öde med 
gamla älvfåran. För närvaran-
de betraktas den lösningen som 
huvudalternativet. 

– Om vi lyckas med den ut-
maningen så tror jag vi kommit 
så långt vi kan med att under-
lätta laxens uppvandring förbi 
Stornorrfors, säger Hans Lund-
qvist. 

Men uppvandringen är 
bara halva problemet. Hans 
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Lundqvist anser att nedströms-
vandringen förbi ett kraftverk 
betyder minst lika mycket för 
laxstammens överlevnad och 
utveckling.

– Inte minst de färdiglekta 
vuxna laxarna, kelten, måste få 
en säkrare väg ut. Om merpar-
ten av kelten hamnar i turbiner-
na och dör efter sin första lek 
missar man andra och tredje 
leken. Därmed går man också 
miste om de riktigt stora lax-
arna som är attraktiva både för 
fi sket och för reproduktionen.

Likaså är det förstås viktigt 
att smolten kommer helskinnad 
ner till havet från sina uppväxt-

lokaler i Vindelälven. Även om 
en betydande andel av smolten 
trots allt överlever passagen ge-
nom kraftverket är det alltför 
många som dör på vägen. 

Följa utvandringsmönster

Huvudprojektet för nedströms-
vandringen är alltså att leda den 
utvandrande smolten och kelten 
ner i fi sktrappan genom att läg-
ga ut en 110 meter lång vajer-
förankrad ledarm av hopkopp-
lade fl ytelement. Under 2012 har 
det varit tekniska problem med 
smoltledaren, men målet är att 
den ska vara igång till våren 
2013.

I Vindelälvens nedre del fång-
as en del av den utvandrande 
smolten i en fälla och märks med 
sändare. På så sätt kan man följa 
utvandringsmönstret och se hur 
vägvalen fördelar sig.

– Under den korta tid som led-
armen fungerade iakttogs stora 
ansamlingar av smolt ovanför 
fi sktrappan, vilket är hoppingi-
vande, säger Hans Lundqvist. 
Om det visar sig att ledarmen 
fungerar även på vuxen fi sk är 
allt gott och väl. Annars får vi 
fortsätta att söka andra lösning-
ar för kelten.

Institutionen för Vilt, fi sk och 
miljö vid SLU i Umeå bedriver 

även annan laxforskning, som 
inte har direkt med Stornorr-
fors att göra.

– Ett av våra större projekt 
handlar om felvandring. Vi kart-
lägger hur stor andel av de lax-
ar som går in i älvöppningen 
som egentligen tillhör en annan 
genetisk laxstam och som alltså 
härstammar från ett annat vat-
tendrag. Och där har det visat 
sig att väldigt många laxar är 
inne och ”nosar” i fl era älv-
mynningar på sin väg hem till 
den rätta älven. Det kan ha be-
tydelse, inte minst för hur fi sket 
bör bedrivas i älvmynningarna, 
säger Hans Lundqvist. 

Trappan unik i Europa

Här rinner några promille av 
Umeälvens totala vattenflöde

Den nya trappan i Stornorrfors har sin förebild i Co-

lumbiafl oden i västra Kanada. Något liknande fi nns 

inte i Europa. I varje trappsteg fi nns både ett överfl ö-

de och ett undervattensfl öde. Genom trappan fl ödar 

1,2 kubikmeter vatten per sekund. Vid trappans myn-

ning tillförs ytterligare mellan tio och 23 kubikmeter 

och då skapas ett tillräckligt stort lockvattenfl öde.

Fisktrappan förbi Stor-
norrfors kraftverks-
damm har kostat Vat-

tenfall en bra bit över hundra 
miljoner kronor att bygga. 
Den är unik i sitt slag i Eu-
ropa. 

Nivåskillnaden mellan trap-
pans övre och nedre del är 22 
meter. Hela trappan är 350 me-
ter lång och består av 77 iden-
tiska steg med bassänger. Tidi-

gare teorier om att vissa steg 
ska vara större och fungera som 
en slags viloplatser har inte till-
lämpats här. 

Uppvandringen av fi sk sker 
i huvudsak mellan 20 maj och 
30 september med en koncent-
ration i juli, augusti och halva 
september.

Nedvandringen av smolt sker 
vanligtvis från mitten av maj till 
slutet av juni. Det förekommer 

När laxarna tagit sig uppför trappan passerar de ett observationsut-

rymme med stora fönster och en automatisk fi skräknare.

I trappan sitter fl era aktiva antenner som registrerar fi skar med passiva 

individuella pittags. På så sätt kan man följa enskilda fi skars rörelse-

mönster även i själva trappan.
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alltså att årets leklaxar möter 
avkomman från leken för två 
år sedan.

Trappans funktion är avgö-
rande för laxens, och öringens, 
framtid i hela Vindelälven.

Inför projektet att bygga en 
ny trappa samlades en interna-
tionell grupp forskare och tek-
niker. 

– Självklart kan man inte byg-
ga en så betydelsefull konstruk-
tion utan att konsultera världens 
samlade erfarenheter, säger pro-
fessor Hans Lundqvist. 

V-format sammanfl öde

En av nyckelfrågorna blev hur 
lockvattnet skulle riktas in i sam-
manfl ödet, diffusorn, vid trap-
pans mynning. Istället för att låta 
lockvattnet fl yta förbi vinkelrätt 
mot trappan har man nu byggt 
ett sammanfl öde med liten vin-
kel. Lockvattnet och trappan 
mynnar alltså mot varandra i ett 
”V”. På så sätt har laxarna rätt 
rörelseriktning när de kommer in 
i trappans mynningsområde. 

Lockvattnet, som alltså varie-
rar mellan tio och 23 kubikme-
ter per sekund, passerar genom 
ett minikraftverk och utnyttjas 
dubbelt, både för kraftproduk-
tion och för att underlätta fi sk-
vandringen.

Genom den nya fi sktrappan rinner 1 200 liter vatten per sekund. Men för att locka fi skarna till trappans 

mynning tillförs ytterligare mellan 10 000 och 23 000 liter vatten per sekund i ett v-format sammanfl öde. 

Det är vatten som utnyttjas dubbelt eftersom det också passerar genom ett minikraftverk.

I övre delen av trappan fi nns 
stora akvariefönster där man 
kan se de passerande fi skarna. 
Där fi nns också en automatisk 
räknare som registrerar alla pas-
serande fi skar. Räknarens bilder 
visar fi skarnas art och kön och 
om de har vilt eller odlat ur-
sprung. På fl era ställen i trappan 
sitter antenner som registrerar 

alla märkta fi skar och som visar 
fi skarnas rörelsemönster i trap-
pan, till exempel om de tar raka 
vägen upp eller om de släpper sig 
tillbaka och vandrar upp fl era 
gånger.

– Satsningen i Stornorrfors 
ger en unik möjlighet för forsk-
ningen att kartlägga laxvand-
ringens hemligheter in i minsta 

detalj. Alla anordningar och hela 
infra strukturen är unik i sitt slag. 
Kunskapen kommer att kunna 
tillämpas i andra utbyggda vat-
tendrag och för att förbättra 
förutsättningarna för all laxre-
produktion i framtiden, säger 
Hans Lundqvist. Därmed gyn-
nas vildlaxen i ett långsiktigt 
perspektiv.

Regleringsdammen be-
hövde byggas om och 
kompletteras.

– Det behövdes ytterligare 
en utskovslucka för att uppfylla 
kraven för ett 10  000-årsfl öde, 
säger Leif Ask. Den gamla fi sk-
trappan var också i stort behov 
av restaurering.  Sammantaget 
kunde de akuta behoven kom-
bineras med förlikningsprojek-
tet för vattenhushållningen.

Flera skäl

Ungefär 150 miljoner kro-
nor har själva fi sktrappan vid 
Stornorrfors kostat. Därtill 

kommer de 25 miljoner som 
är Vattenfalls insats i förlik-
ningsprojektet ”Från Kust till 
Fjäll”.

– Det är en stor summa, sä-
ger Leif Ask, men det fanns allt-
så fl era skäl till att åtgärderna 
behövde genomföras.

Valde förlikning

Att fullfölja och fastställa en slut-
lig vattendom för Stornorrfors 
hade varit en stor och mångårig 
process. Bland sak ägarna fi nns 
tusentals fi skerättsägare, kom-
muner och myndigheter. Därför 
blev förlikningen en alternativ 

Vattenfall har satsat 175 miljoner 
i fiskvandringsprojektet
– Stornorrfors är unikt, säger Leif Ask, projektledare 

för Vattenfall Vattenkraft, bland annat passerar vatt-

net från Vindelälven som är en av Sveriges national-

älvar, vilket gör stora satsningar särskilt angelägna. 

Det fi nns fl era bakomliggande skäl till Vattenfalls 

unikt stora satsningar på fi skvandringen vid Stornorr-

fors.

Den nya utskovsluckan är vanligtvis öppen varannan vecka under 

vandringsperioden. Då rinner ytterligare cirka 27 000 liter vatten per 

sekund genom den gamla älvfåran. Utskovsluckan var samtidigt ett 

krav för att klara ett ”10 000-årsfl öde”.

lösning.
– När möjligheten till sam-

arbete och förlikning uppstod 
valde Vattenfall att fullfölja den 
linjen, säger Leif Ask.

EU:s vattendirektiv kan 
komma att driva fram anpass-
ningar och förändringar vid 

många Vattenkraftverk. 
– Givetvis måste vi följa lagar 

och förordningar om miljöan-
passningar, men för Vattenfall 
och andra kraftverksägare inne-
bär direktivet ökade kostnader 
för att producera vattenkraft.
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Strax före 1 april kom-
mer årets första fi skle-
verans från Linnébyg-

dens fi sk- och kräftodling. 
Odlingen ligger inom fi ske-
vårdsområdet, i Helge å bara 

några kilometer nedströms 
Gustavsfors.

– Vi har byggt upp områ-
dets verksamhet kring put and 
take med odlad regnbåge, säger 
Mattias Bengtsson, ordförande 

Ny regnbåge varje vecka

– 200 000 är en lagom 
omsättning
Varje vecka under säsongen sätts 60 kilo fångstfär-

dig regnbåge ut i Helge å vid Gustavsfors i södra 

Småland. Fiskevårdsområdet omsätter nästan 

200 000 kronor på fiskekorten och använder i stort 

sett alla pengar till utsättningar och annan fiske-

vård och service.

Ordförande Mattias Bengtsson och kassören Ingrid 

Fridh är överens om att verksamhetens omfattning 

för närvarande är alldeles lagom.

– Däremot saknas stugor där långväga fi sketurister 

kan bo i närområdet. Fler och fl er tyskar och danskar 

hittar hit men de får ofta bo i Älmhult eller på andra 

platser ett par mil från fi skevattnet.

Karl-Axel Karlsson vid Linnébygdens fi sk- och kräftodling levererar 50–60 kilo regnbåge varje vecka till Gustavsfors fvof, där Ingrid Fridh är kas-

sör och Mattias Bengtsson är ordförande.

i Gustavsfors fvof. Det fi nns 
även öring i ån, och möjligtvis 
harr efter gamla utsättningar, 
men vi skulle aldrig kunna ha 
ett så omfattande och attrak-
tivt fi ske utan de regelbundna 
utsättningarna av regnbåge.

Därför fortsätter ”fi skbilen” 
att komma varje vecka med 
50–60 kilo ny regnbåge i stor-
lekarna från 0,6 till ett kilo. Le-
veranserna pågår ända fram till 
i oktober. Sammanlagt köper 
föreningen ungefär 1,5 ton fi sk 
under en säsong. Fisken sprids 
över den sju kilometer långa 
åsträckan som ingår i fi ske-
vårdsområdet.

Mattias Bengtsson är 35 år 
och valdes till ordförande för 
ett par år sedan.

– Styrelsen är enig om att vi 
ska satsa på fi sket, se till att det 
alltid fi nns gott om fi sk, rusta 
upp i omgivningen och fi xa 
iordning längs stränderna. Och 

vi har fått bra gensvar med till-
strömning av fi skare både från 
närområdet och från framför 
allt Danmark och Tyskland, sä-
ger Mattias Bengtsson.

”Lite annorlunda”

Ingrid Fridh är kassör i fören-
ingen.

– Min bror är fi skerättsägare, 
men inte jag själv. De tyckte väl 
ändå att jag kunde passa som 
kassör och när jag fi ck frågan 
så tänkte jag att det låter ju lite 
annorlunda, så varför inte…

Försäljningen av fi skekort 
har ökat för varje år och kom 
2012 upp i nära 200 000 kro-
nor.

– Största utgiftsposten är 
förstås sättfi sken. Linnébyg-
dens fi sk tar 70 kronor per kilo, 
men då fördelar de och sprider 
fi sken längs hela åsträckan, en 
service som vi är nöjda med, 
säger Ingrid Fridh.



29VÅRA FISKEVATTEN • Nr 1  2013

Sammanlagt säljer förening-
en ungefär tusen fi skekort per 
år, varav mellan 25 och 30 är 
säsongskort som kostar 1 500 
kronor. Resten är antingen tre-
dagarskort för 300 kronor eller 
dagkort för 140 kronor. Varje 
fi skare får ta högst två fi skar 
per dag.

– Man måste förstås utfor-
ma fi skeregler och priser så att 
verksamheten inte går back, 
säger kassören Ingrid, men vi 
har ingen ambition att gå med 
något stort överskott. En del av 
pengarna har gått till spänger, 
vindskydd och annan service 
längs fi skesträckan. 

Nästan alla fi skekort säljs via 
”parkeringsautomaten”, den fi s-
ke kortsautomat som står vid 
föreningens klubbstuga cent ralt 
i området. 

– Vi har tagit del av informa-
tion om sms- och internetförsälj-
ning, men känner oss inte mogna 
för det än. Automaten har funge-
rat bra. Den tar enbart betalkort, 
det blir ingen kontanthantering 
och pengarna hamnar direkt på 
kontot. För en kassör är det ra-
tionell och bra hantering, säger 
Ingrid Fridh.

Efterlyser stugentreprenör

Verksamheten är inte kopplad 
till någon organiserad turism. 
Fvof samverkar inte med någon 
lokal turistentreprenör.

– Det beror bland annat på 
att det saknas stugor och annat 
boende här i närområdet, säger 
Mattias Bengtsson. Och det är 
förstås en brist. Vi skulle gärna 
se en utveckling på det områ-
det. Vi har haft en del diskus-
sioner med Älmhults kommun 
om hur boendet skulle kunna 
lösas, och vi får se vad det kan 
bli i framtiden. Älmhult har ju 
redan stor dragningskraft på tu-
rismen, kanske kan även fi sket 
få en större roll.

En annan kittlande tanke är 
att det någon gång i framtiden 
ska bli möjligt att sportfi ska ef-
ter mal. Vattnet i Helge å kom-
mer från Möckeln, ett av ma-
lens kärnområden i Sverige, 
och det har hänt att en och an-
nan mal tar sig nerför ån och av 
misstag låtit sig fångas.

– Hur avlägset ett sådant fi s-
ke kan vara vet jag inte, kanske 
förblir det bara en dröm, säger 
Mattias.

Fiskleverantören, Linnébyg-
dens fi sk- och kräftodling, drab-
bades för två år sedan av ett el-
avbrott som slog ut stora delar 
av den odlade fi sken.

– Det var tufft för oss, säger 
Karl-Axel Karlsson, odlingens 

ägare. Vi har tvingats börja om 
från början och det är två års 
väntan på intäkterna i den här 
branschen.

Nu är verksamheten i vart 
fall igång och leveranserna har 
börjat.

– Eftersom vi befi nner oss 
inom Gustavsfors fi skevårdsom-
råde var det naturligt att priori-
tera det egna området.

Målet för odlingen är att kom-
ma upp i samma produktion 
som före strömavbrottet, cirka 
15 ton sättfi sk om året.

– Intäkterna går till sättfi sk och infrastruktur, säger Ingrid Fridh och Mattias Bengtsson. Vi har bland annat 

byggt spänger och vindskydd. Däremot saknas tillräckligt med stugor och boende alldeles i närområdet, 

något som säkert skulle kunna öka vår omsättning ytterligare. 

Fisken sprids över en sju kilometer lång sträcka och förra året sålde 

föreningen fi skekort för 200  000 kronor. Andelen utländska fi skare 

ökar. De fl esta kort säljs via en automat vid klubbstugan.
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Som barn fi skade Hans 
Klementsson fl odkräftor 
i Skärsjön. Den 30 hektar 

lilla sjön ligger mellan Hässle-
holm och Osby i norra Skåne. 

– 1972 fi skade vi åtta-tio tjog 
fl odkräftor, men det var sista 
gången. 1973 fanns inte en kräf-
ta kvar. Allt talade för att pesten 
slagit till. 

”För mycket gissningar om kräftorna”

Hans tror mer på naturliga 
variationer

Hans Klementsson har följt kräftbestånden i 

Skärsjön sedan han var barn.

– Det förekommer alldeles för mycket gissningar 

och sprids för många myter om vad som påverkar 

kräftbestånden, säger han. Det enda som är riktigt 

säkert är att allt i naturen förändras, både på grund av 

yttre påverkan och på grund av arternas egen dyna-

mik. 

Alla arter från lämlar till älgar har sina cykler, och 

varför skulle kräftorna vara ett undantag. Hans Kle-

mentsson menar att man inte ska göra anspråk på att 

kunna förklara allt. Ibland måste man acceptera att 

sambanden är så komplexa att de inte går att förklara.

– Man ska vara ödmjuk inför naturens variationer och 

inte sprida lösa spekulationer om kräftbeståndens fl uk-

tuationer, säger Hans Klementsson. 

Nedströms Skärsjön fanns sig-
nalkräftor. Men redan då hade 
experterna olika uppfattningar 
om huruvida kräftorna kunde 
vandra längre sträckor mot 
ström men.

– Det var många som var-
nade för att pesten lätt kunde 
spridas med båtar och redskap 
och att fåglar och däggdjur bar 
med sig pesten från smittade till 
osmittade vatten. Andra exper-
ter ansåg att pesten framför allt 
sprids av smittade kräftor. 

Det dröjde till 1991 innan fi s-
kerättsägarna i Skärsjön tog sig 
samman och bildade ett fi ske-
vårdsområde, dock utan statliga 
bidrag för att ”hålla kommu-
nens fi ngrar borta” och för att 
behålla den totala beslutsrätten.

– 1993 tog vi ut tusen kronor 
från var och en av de femton fi s-
kerättsägarna, oavsett andelstal 
och storlek. För pengarna satte 
vi ut 3 000 könsmogna signal-
kräftor. Vår strategi var att inte 
fi ska på sättkräftorna, och inte 
heller på första generationens 
avkomma.

Väntade sju år

– Vi väntade därför i sju år, till 
år 2000, då alla samlades till ett 
kollektivt fi ske med 80 burar.  
Fångsten blev cirka fyra kräf-
tor per bur och vi hade en rejäl 
kräftskiva vid en av de vackras-
te platserna intill sjön

– Sedan har vi upprepat sam-
ma sak varje år. Det har visat 
sig att tidpunkten då kräftfi sket 
kommer igång kan variera mel-
lan olika år, sannolikt beroende 
på temperatur och väder, men 
där fi nns nog även andra fak-
torer som spelar in. Ena veckan 
kan man få en enda kräfta per 
bur inom ett visst område. Näs-
ta vecka kan samma fi ske ge tio 
kräftor per bur.

Skillnaderna i fångst behöver 
alltså inte ens bero på faktiska 
skillnader i kräftbeståndet mel-
lan olika år, menar Hans Kle-
mentsson. Det kan helt enkelt 
vara så att man missat kräftor-
nas uppehållsplatser och vand-
ringsmönster.

– Överhuvudtaget tycker jag 
att man ska vara försiktig med 
att dra tvärsäkra slutsatser om 
varför kräftbestånden tycks gå 
upp och ner, iakttagelserna kan 
bero på tillfälligheter. 

Följaktligen tycker Hans Kle-
mentsson att det sprids alldeles 
för många myter om kräftor, 
inte minst om hur kräftbestån-
den ska beskattas.

Motstridiga teorier

– Jag har hört vissa experter ut-
tala sig om att ett kräftbestånd 
ska beskattas så hårt det bara 
går, för att gallra och minska 
konkurrensen om föda och för 
att på så sätt undvika att det 
uppstår bestånd med tusenbrö-
der. Jag har också hört experter 
som säger motsatsen, att över-
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Sävenfors

fi ske kan leda till att beståndet 
minskar. Och så fi nns det en 
tredje ståndpunkt som går ut 
på att det över huvud taget inte 
går att påverka bestånden med 
fi ske, och att det alltså saknar 
betydelse hur man fi skar.

Tre teorier

– De här tre motsägelsefulla teo-
rierna kan framföras med sam-
ma övertygelse av olika exper-
ter, så det är inte konstigt om 
det sprids en massa myter och 
vanföreställningar.

– En annan vanföreställning 
som jag läst i fl era skånska tid-
ningar nu under hösten, är att 
man måste fi ska hårt på hanar 
som är större än tio centimeter 
eftersom de är aggressiva kan-
nibaler på mindre kräftor. Den 
myten trodde jag var utrotad 
vid det här laget då det ju fi nns 
övertygande belägg för att det 
faktiskt är de mindre kräftorna 
som angriper de större kräftor-
na under skalömsningen.

Den slutsats som Hans Kle-
mentsson vill dra av alla spekula-
tioner och teorier är att ”krisen” 
för signalkräftorna sannolikt är 

överdriven. Orsakerna till att 
fi sket i många sjöar försämrats 
under ett antal år kan bero på 
många samverkande faktorer 
som förmodligen inte går att 
bena ut eller förklara entydigt. 
Det är sannolikhet inte någon 
större katastrof som drabbat 
signalkräftorna.

Ingen slutlig förklaring

– Det har blivit för mycket 
”snillen spekulerar” och för lite 
ödmjukhet inför naturens varia-
tioner, säger han. Därför tror jag 
inte heller att forskningen kan 
komma fram till någon slutlig 
lösning eller förklaring på var-
för och hur bestånden fl uktu-
erar. Forskarna kan säkert hitta 
olika samband för enskilda fak-
torer, men de kan inte lösa natu-
rens dynamik i sin helhet.

Vad tror Hans Klementsson 
själv då? Några egna åsikter 
har han väl?

– Ja, beträffande fi skets inver-
kan på etablerade kräftbestånd 
så tror jag faktiskt inte att det 
har så stor betydelse. Det krävs 
väldigt stora ansträngningar för 
att fånga mer än några procent 

Mellan 1973 och 1993 var Skärsjön tom på kräftor. År 2000 kunde fi s-

ket återupptas igen.

Vad som är en ”normal” kräftfångst är en relativ fråga.

av ett helt bestånd. Fisket är allt-
så en liten faktor i det stora hela.

– Beträffande pestens sprid-
ning så är jag böjd att tro att 
det är kräftorna själva som 
sprider pesten, antingen de fl yt-
tas av människan eller tar sig 
fram av egen kraft. Båtar, fåglar 
och andra spridningsmetoder 
har nog haft försumbar bety-
delse. Men nu spekulerar jag 
förstås, och det var ju det vi 
inte skulle göra.

– Beträffande kannibalism så 

fi nns det däremot ganska bra 
vetenskapliga belägg för att det 
är de små kräftorna som angri-
per de stora, och att motsatsen 
är ogrundade myter.

Vad som kan anses som ”nor-
mal” kräftfångst i en viss sjö är 
en statistisk fråga som måste 
räknas fram under lång tid. Vad 
som är bra och dåligt är alltså 
en relativ fråga.

– Därför ska man vara försik-
tig med att dra för snabba slut-
satser, säger Hans Klementsson.
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Sveaskog

I februari 2011 visades ”Fis-
kedrag” i TV4 Sport, där 
producenten Mikael Odell 

fi skar med spö på statens en-
skilda fjällvatten. Odell hade 
inte löst fi skekort eller annat 
tillstånd och han anmäldes och 
åtalades för olovligt fi ske.

Odell fi skade i sällskap med 

en medlem av Rans same-
by, och samerna har rätt att 
husbehovsfi ska i de aktuella 
vattnen. Länsstyrelsen menade 
dock att sportfi ske, på det sättet 
det bedrevs i TV-programmet, 
inte omfattas av samernas rätt 
till husbehovsfi ske. All fi sk som 
fångades på bild släpptes dess-

Huskvarna

Tingsrätten friade för tjuvfi ske

”Sportfiskaren satte 
tillbaka fisken”
TV-fi lmaren Magnus Odell friades i tingsrätten från 

tjuvfi ske på statens vatten i Vindelfj ällens natur-

reservat. Länsstyrelsen anmälde Odell för olovligt 

fi ske efter TV-programmet ”Fiskedrag” och åklagaren 

väckte åtal. Lycksele Tingsrätt ansåg dock att brottet 

var ringa, särskild som all fi lmad fi sk släppts tillbaka 

och att fi skerättsägaren, staten, därmed inte drabbats 

av någon nämnvärd skada.

Domen är överklagad.

utom tillbaka enligt ”catch and 
release”.

Odell motiverade återutsätt-
ningen av fi sk med att man inte 
bör visa i TV hur man dödar 
fi skar eftersom det skulle kun-
na uppfattas som obehagligt av 
all mänheten, och att de visade 
scenerna bara var en liten del av 
sammanlagt tre dagars samiskt 
husbehovsfi ske, där Odell age-
rade som medhjälpare.  

Den medverkande samen 
var ken syns eller hörs i tv-pro-
grammet, men har bevisligen 
varit med och han åtalades för 
medhjälp till det olovliga fi sket. 

Tingsrätten kostaterar att 
Odell har hjälpt till vid samernas 
lagliga fi ske, men att han utöver 
det gjort sig skyldig till tjuvfi ske 
genom att sportfi ska, och att det-
ta sportfi ske ligger utanför ramen 
för samernas husbehovsfi ske.

Tingsrätten konstaterar dock 

också att fallet är ringa och att 
åtalet ska ogillas. Bland annat 
säger Tingsrätten att Odell inte 
tagit upp någon fi sk för egen 
del utan släppt tillbaka fi sken. 
”Någon fi sk av värde för fi ske-
rättshavaren har med andra ord 
inte försvunnit. Omfattningen 
av det olovliga fi sket är alltså så 
begränsat att fi sket inte kan an-
ses ha inkräktat på något egent-
ligt fi skevårdsintresse.”

Märklig bedömning

– Domstolen gör en märklig be-
dömning genom att värdera tjuv-
fi skets skada olika be roende på 
om fi skaren behåller eller släpper 
tillbaka fi sken, säger Fiskevatten-
ägarnas förbundsdire ktör Tho-
mas Lennartsson. Sportfi ske mäts 
inte primärt efter hur många kilo 
fi sk man får med sig hem. Värdet 
ligger framför allt i upplevelsen, 
och skadan för fi skerättsägaren 
består främst i uteblivna fi ske-
kortsintäkter och ett äganderätts-
ligt intrång. 

– En konsekvens, om domen 
skulle bli vägledande, är att be-
ståndsransonering genom catch 
and release får till följd att fi s-
ket ska betraktas som värdelöst 
och gratis.

Domen i Lycksele tingsrätt är 
överklagad till Hovrätten för 
övre Norrland och har alltså 
inte vunnit laga kraft.

Avtal med Sveaskog

Sveaskog och Fiskevatten-
ägareförbundet har träffat 
en ny överenskommelse om 

medlemskap. Sveaskog går på 
nytt in som organisationsmed-
lem från 2013.

– Förbundet ska först och 
främst sköta den näringspoli-
tiska bevakningen kring fi ske-
vård och fi skerättsliga frågor, 
säger förbundsdirektör Tho-

mas Lennartsson. Men vi ska 
också bistå i rådgivnings- och 
utvecklingsfrågor kring för-
valtningen av Sveaskogs fi ske-
vatten.

Statligt ägda Sveaskog är Sve-
riges största fi skevattenägare med 
många utvecklade och utveck-
lingsbara fi skevatten. Mörrums 
Kronolaxfi ske är Sveaskogs mest 
kända enskilda fi skevatten.
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Försäkring

Egen

Sveaskog delar upp 
fi skekorten
Sveaskogs Sverigefi skekort upphörde vid årsskiftet. Istäl-

let säljs nu specifi ka fi skekort för vissa av de vatten som 

tidigare ingick i Sverigefi skekortet. Övriga vatten i det 

gamla Sverigefi skekortet ska utvecklas på annat sätt.

Fiskevattenägareförbundet 
planerar att anordna en natio-
nell kräftkonferens i novem-
ber, i samverkan med HaV, 
 SLU och Jönköpings länssty-
relse. SLU:s projekt Signalkräf-
tans utveckling avslutas under 
2013 och resultatet kan vara 

intressant för många fi skevat-
tenägare. 

– Det fi nns ett stort intres-
se för ökade kunskaper, inte 
minst kring signalkräftans be-
ståndsutveckling, säger Fiske-
vattenägarnas förbundsdirek-
tör Thomas Lennartsson.

Kräftkonferens i höst

Sveaskog är Sveriges största 
fi skevattenägare. Det klassis-
ka Mörrums Kronolaxfi ske 

är fl aggskepp bland vattnen.
Sedan statens vatten förval-

tades av Domänverket har fl era 
olika koncept prövats. Under 
1990-talet etablerades Sverige-
fi skekortet för alla vatten som 
inte specifi kt utvecklats eller 
förvaltats på annat sätt.

1 januari upphörde eran med 
Sverigefi skekortet. I fem områ-
den säljs nu istället särskilda fi s-
kekort. Områdena fi nns i Halle-
Hunneberg, Malingsbo-Kloten, 
Hornslandet, Käringberget och 
Arvidsjaur-Älvsbyn.

Inom Sv easkog pågår inven-
tering och utveckling av fö-
retagets fi skevatten runt om i 
Sverige.
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Bok

Gratis hemsidor på förbundets 

portal

Nedre Ljungan 
tidigt ute
Nedre Ljungans fvof var en av de första föreningar 

som lämnade underlag till en egen hemsida under 

Fiskevattenägareförbundets portal. I april ska porta-

len öppnas. Den innehåller olika delar för riksförbun-

det, länsförbunden och medlemmarna.

Alla medlemmar i Fiskevatten-
ägareförbundet kan utan 
kostnad få en egen hemsida 

kopplad till förbundets portal. 
Varje medlems hemsida har en 
öppen allmän del med informa-
tion som presenterar föreningen 
och fi skvattnen. Informationen 
kan vara ganska omfattande 
och detaljerad med till exempel 
fi skeregler, fi skekortspriser, för-
säljningsställen och kontakt-
personer. Det går även att lägga 
in länkar, exempelvis till internet-
försäljning av fi skekort. 

Föreningarnas hemsidor har 
även en intern del som kräver 
inloggning, för kommunikation 
inom föreningen och mellan 
med lemmarna.

– Det är ypperligt att vi kan 
få hjälp med en egen hemsida, 
säger Kenneth Ottosson i sty-
relsen för Nedre Ljungans fvof. 
Den tekniska delen kan vara 
svår att ha koll på och sköta 
fortlöpande på egen hand.

Nedre Ljungans fvof fi nns 
redan med på en hemsida för 
Sundsvalls kommun och expo-
nerar sig även via iFiske genom 
försäljningen av digitala fi ske-
kort.

– Men vi ser förbundets por-
tal som en viktig ingång via In-
ternet.

Underhållet av hemsidans 
in nehåll, uppdatering av fi ske-
kortspriser, fi skeregler och an-
dra nyheter ska göras av fören-
ingen själv, men introduktion 
och första inläggning sker med 
hjälp av förbundskansliet och 
förbundsdirektör Thomas Len-
nartsson.

Thomas Lennartsson upp-
manar nu alla medlemmar som 
ännu inte skickat in sitt under-
lag att skicka in material till 
sina egna hemsidor. Individuella 
hemsidor är en medlemsförmån 
som ska underlätta marknads-
föring och kommunikation kring 
fi skevattnen.

– Även föreningar som redan 
har egna hemsidor har förstås 
nytta av att ansluta sig. Vi kan 
då länka vidare från portalen. 

– I samband med att portalen 
öppnas introduceras även Fis-
kevattenägareförbundets nya 
hemsida. Vi siktar på att det 
ska ske under april. Då stängs 
även vår gamla hemsida, säger 
Thomas Lennartsson.

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, vill utöka kravet 

på fartygstillstånd till att även gälla de minsta båtar-

na som är kortare än fem meter.

Fiskevattenägareförbundet har lämnat ett skarpt 

remissvar och kräver avslag för förslaget.

2011 infördes kravet på far-
tygstillstånd för avsalufi ske 
på enskilt vatten. Bakgrun-

den var att EU:s kontrollför-
ordning drar en skarpare skil-
jelinje mellan yrkesfi ske och 
fritidsfi ske. Yrkes fi ske ska gene-
rellt kräva licens men fi ske med 
stöd av enskild rätt underkasta-
des särskilda regler. Ett krav på 
fartygstillstånd infördes för alla 
båtar som är längre än fem meter 
och som används för yrkesmäs-
sigt fi ske på kusten.

Fiskevattenägareförbundet 
mot  satte sig förändringen.  En- 
skilt fi skevatten är ett fastig-
hetsknutet produktionsmedel 
och ska kunna utgöra underlag 
för näringsverksamhet utan att 

behöva införlivas i statlig re-
gisterbyråkrati.

Kravet på fartygstillstånd in-
fördes dock.

Nu vill HaV utvidga kravet 
på fartygstillstånd till att även 
gälla roddbåtar och andra små 
båtar som är kortare än fem 
meter, om båtens ägare fi skar 
på sitt eget eller upplåtet enskilt 
vatten och om någon del av 
fångsten saluförs.

Fiskevattenägareförbundet 
har lämnat ett skarpt remissvar 
och säger att HaV medverkar 
till ökad byråkrati, ökade kost-
nader och en fortsatt utarmning 
av det småskaliga kustfi sket.

De nya reglerna väntas träda 
i kraft 1 juli. 

”HaV bidrar till 
fi skets utarmning”

Kedjeåsen
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