Vätterninfo nr 3:2014 oktober
Vätternvårdsförbundet gör studieresa till
Bodenssjön!

Vätternvårdsförbundet kommer under november genomföra en studieresa till
Bodensjön för att bl a studera hur fisket bedrivs där.
-Bodensjön är en sjö som har många likheter med Vättern, tex är det en näringsfattig
sjö som genomlevt en period med hög näringsbelastning, är djup (250 m), har långa
tidsserier och det bedrivs en intressant förvaltning av fiskbestånd där, säger Måns
Lindell i Vätternvårdsförbundet.
Delegationen kommer besöka allt från forskningsinstitutioner, yrkesfiskare till
fiskodling. Studieresan kan genomföras med ekonomiskt stöd från EU/GAP.
Läs mer om GAP

Beröm till Vattenråden i Södra Östersjöns
distrikt!
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön tycker att det faktiskt jobbas en hel del ute i de
olika vattenråden i distriktet. Vätternvårdsförbundet är ett av dessa ”Vattenråd” som
uppmuntras för att föra upp vattenfrågan på tapeten. Nyligen har en sammanställning
gjorts.
Läs sammanställningen
Vattenmyndigheterna har ett eget
nyhetsbrev på vilket det är enkelt att
prenumerera - läs det senaste här.

Musselinsamling utförd i Vättern
Som en del i ett projekt på SLUs
sötvattenslaboratorium samlas musslor
in från flera lokaler i Vättern. Syftet är

att tillsammans med prover från bl.a.
alger och flertalet fiskarter försöka få en
bättre bild av hur olika organismer
passar in i näringsväven. Prover tas
även från Vänern, Hjälmaren och
Mälaren.
För mer information kontakta Fredrik
Engdahl, SLU.
Bildtext: Fredrik Engdahl synar en nyplockad mussla från trakterna kring Olshammar.
Foto: SLU Aqua

Öring och röding fortsätter att öka
Sommarens provfiske med bottensatta
nät underlättades av det fina vädret. Då
inget provfiske utfördes 2013 var många
extra spända på årets fiske. Resultaten
verifierar att beståndet av sik är fortsatt
starkt, med de största fångsterna hittills,
men att tillväxten hos enskilda fiskar är
låg. De flesta fiskätande arter fortsätter
också att öka, särskilt tydliga positiva
trender finns för röding och öring men
även för lake. För mer information
kontakta Fredrik Engdahl, SLU
Bildtext: Lugnt väder till fördel för årets provfiske. Foto: SLU Aqua

Stark årsklass av siklöja 2013!
Beståndsskattning av fisk i öppet vatten
sker med ekolodning som kompletteras
med provtrålning. Övervakningen, som
firar 25-årsjubileum i år, omfattar hela
Vättern utom grunda och strandnära
områden. Resultaten över åren har
rapporterats i Vätternvårdsförbundets
årsskrift. Årets övervakning – som
pågår i skrivande stund - bekräftar att
siklöjan producerade en relativt stark
årsklass 2013, vilket senast inträffade
2004. Rekryteringen av nors verkar
preliminärt svagare än normalt. Bland
större fiskar noteras sik och röding i
tråldragen.
För mer information kontakta Thomas
Axenroth, SLU
Bildtext: Anders Asp sorterar fångsten
från ett tråldrag. Foto: SLU Aqua

Laxutsättningar i Vättern
Bildtext: Smoltifierad Gullspångslax redo
för utsättning i Vättern. Foto. Michael
Bergström

Under drygt 40 år har årliga utsättningar av lax genomförts i Vättern för att
kompensera fisket för den nedströmslekande öringen som försvann i början av 1900talet när Motalaström byggdes ut.
Den 17 juni 2014 gjordes årets första utsättning av lax i Vättern. Ytterligare en
utsättning planeras under hösten. För mer information kontakta Michael Bergström,
Länsstyrelsen
Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

HIP-LIFE2EUCOOLWATER(S)

Ja så heter den intresseanmälan till LIFE
”integrated projects” som Länsstyrelsen i
Jönköping nyligen skickat till
Kommissionen i Brussels. Det är en
första flaskhals som måste passerars för
få möjligheter att utveckla
intresseanmälan till en fullständig
ansökan som ska vara insänd i april
2015. Projektet som kan vara upp till 10
år är omfattande och innehåller åtgärder
som ska hjälpa till att nå målen i
vattenförvaltningen och Natura 2000.
Vättern är ett sk Natura2000 område.
Vill du veta mer om Natura2000 så kolla
här och här.
För mer info: Kontakta Ola Broberg
Länsstyrelsen i Jönköping

Bildtext: Måns Lindell och Ola Broberg
redo att skicka iväg intresseanmälan till
Bryssel. Foto: Vätternvårdsförbundet

Elfiske i Hjoån med tillflöden
I slutet av augusti elfiskades Hjoån med tillflöden med avsikt att ta dna-prov på
öringar. Totalt fångades 190 fiskar och DNA-prov togs på 140. I början på oktober
fångades ca 50 st leköringar i Hjoån mellan gamla Hammarsdammen och Herrekvarn,
en sträcka på ca 1,2 km. Alla öringarna återutsattes på fångstplatsen, honorna
märktes med en pit - tag i äggläggningsröret och fjällprov togs. Detta är ett led i
lekgropsinventeringen som pågått i Hjoån ett par år för att undersöka hur fisken
vandrar och var den leker i systemet. Då honorna leker kommer pit-tagen att
begravas med rommen i grusbädden, och därmed kan man koppla enskilda honor till
specifika lekgropar, och erhålla information om deras val om tex bottensubstrat. Detta
är värdefull information som behövs vid tex biotoprestaurering.
Undersökningen genomfördes i samverkan mellan Hjoåns Fvo, Karlstads Universitet,
Jyväskylä Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet. Vätternvårdsförbundet har
koordinerat samarbetet. För mer Information: kontakta Hans-Göran Hansson, Hjo.

Foto: Hans-Göran Hansson

Foto: Hans-Göran Hansson

Öringsafari
Hjo kommun har under flera år utvecklat konceptet ”Öringsafari” där erfarna guider
visar upp det mäktiga naturfenomenet i höstmörkret när öringar stiger i Vätterns
tillflöden för reproducera sig. Konceptet har varit mycket uppskattat och fått stort
erkännande inte bara i Sverige utan även utomlands. Just nu är det bästa tid för spana
in fisken i bäckarna och låta sig förundras över detta. Men var försiktig! Skräm ej
fisken och stör den inte!
I höst kommer Naturskyddsföreningen att arrangera guidad öringspaning i i Habo
kommun i samband med Öringens och Rödingens dag, se mer information
nedan under rubriken kalendarium. Tidigare år har även Motala kommun arrangerat
guidade turer för att titta på öringlek i Kärrsbyån. Det finns fler ställen att utveckla
denna typ av naturturism!
För mer Information om ”öringsafari” i Hjo – kontakta Hjo kommun.

Foto: Hans-Göran Hansson

Foto: Hans-Göran Hansson

Foto: Stefan Gustafsson

Invigning Hästholmens hamn 11 oktober

Hamnen i Hästholmen har under de senaste åren genomgått en förvandling. Lördagen
den 11/10 är det dags för invigning av Landshövdingen i Östergötland Elisabeth Nilsson
och öppet hus. I hamnen har flera åtgärder gjorts för stärka fisket i Vättern t ex
förbättrade service (båtramp, dieselförsäljning, restaurang och café, badplats,
båtturer, kajakuthyrning, dykcentrum, campingplats med stugor samt en femstjärnig
gästhamn). Och inte minst trådlöst internet i området! Hästholmen hamn är ett riktigt
”hot-spot” för gästande fiskare såväl som för turister! Ombyggnationen har fått stöd av
bl a Europeiska Fiskefonden vilken administreras av Vätternvårdsförbundet.
För mer information om Invigningen och om Hästholmens hamn (bra länkar
därifrån!). Annars går det bra att kontakta Michael Cornell, Ödeshögs kommun.

Kräftfisket 2014 - rekord eller?
Kräftfisket i Vättern är alltid en nyhet av
stort allmänt intresse.
Fisketillsyningsmannen Michael
Bergström som dels genomfört
kartläggning av tätheter och
utbredningar av kräftor under
sommaren 2014 dels även kontrollerat
mängder med redskap, summerar året
så här:
- Fisket har varit bra, både för
yrkesfisket och allmänheten, det kan
vara i nivå med tidigare årsbästa – men
det återstår att se när data
sammanställts.
Vattnet var varmt tidigt vilket gjorde att både tillväxt och aktivitet var god. Vädret har
likaså varit gynnsamt även om det varit många påringningar om att hård vind
omöjliggjort att hämta utlagda redskap. Bättre sjövett och båtar efterlyses – Vättern
är ingen vanlig liten kräftsjö! Tyvärr förekommer det ett fåtal enskilda som bryter mot
lag och moral i sjön!
Vätternvårdsförbundet kommer under hösten/vintern att tillsammans med SLU AQUA
sammanställa kräftfångsterna och även göra utbrednings/täthetskartor. Tyvärr har
förbundet även nåtts av ”folkfestens baksida” – fylleri och nedskräpning på många öar
är ett växande problem!

Kalendarium om diverse som berör/är runt
Vättern
Invigning av Hästholmens hamn, Ödeshög 11 oktober
Vätternvårdsförbundets styrelsemöte 22 oktober
Rödingens och Öringens dag 26 oktober
SFL, Vattendagarna 25 - 27 november, Kristianstad
European Large Lakes Symposium (ELLS) 24-28 augusti 2015, Joensuu,

Finland

Senaste publikationerna från
Vätternvårdsförbundet
Faktaserien (endast digitala dokument)
2014:7 Insjöfåglar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet (pdf)
2014:8 Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2014
(pdf)
2014:9 Kort redovisning av romtäckt, odling, kläckningsförsök och
återintroduktion av harr (pdf)
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