Utveckla vattnen
för framtiden

gärder som passar dessa vatten. En sådan kan
vara att skapa en karpsjö. Karpen inplanterades
i Sverige redan på 1500-talet av munkarna, har
alltid varit en populär matfisk. Idag är det en
högt rankad sportfisk som i rätt vatten kan nå
vikter över 15 kg. Den kan bli över 50 år och är
en investering för framtiden.

Av: Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent,
HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Karp en attraktiv sportfisk
För att karpen ska trivas behöver sjön innehålla
grundområden med växtlighet där den kan hitta
föda. Vattnet bör även ha bra syreförhållanden
och det ska inte vara alltför surt.
Det finns flera exempel på oansenliga småsjöar som genom en karputsättning har utvecklats till högt rankade fiskevatten. Karpen fångas
på mete och eftersom fiskarna släpps tillbaka
efter vägning och fotografering så finns fisken
kvar under lång tid. Alla utplanteringar av fisk
kräver tillstånd som inhämtas av Länsstyrelsen
i berört län.

Utveckling att vattnet betyder oftast att det vårdas
bättre och efter ett mer hållbart synsätt. Ju mer
man vet om sitt vatten desto lättare är det att förvalta det på bästa sätt. Nätprovfiske ger nödvändig
information om man till exempel vill utveckla vattnet
inom fisketurism.

N

ätprovsfiske är en bra metod för att få veta
vad vattnet innehåller och dess förutsättningar. Det visar vilka arter som finns, i vilken
mängd och av vilken storlek. Med nätprovfiske
kan man jämföra fångsten med andra sjöar och
utläsa en hel del om vattnets hela ekosystem.
Ett nätprovfiske kan till exempel ge svar på om
vattnet har rätt förutsättningar för en lyckad
utsättning av gös. Gös är en attraktiv sportfisk
som i rätt vatten kan bidra till att sjön utvecklas
till ett sportfiskeeldorado. Men den är aggressiv
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och kan påverka andra rovfiskar som abborre
och gädda negativt.
Fiskevårdplan ett bra verktyg
Ett bra verktyg för att förvalta och utveckla
en enskild sjö eller ett helt fiskevårdsområde
(FVO) är att ta fram en fiskevårdsplan. I en sådan beskrivs vattnen, fisk- och kräftbeståndets
status, förvaltning, fisketurism och påverkan på
vattnen av olika slag. Planen beskriver allt från
historik till nuvarande fiske. Med en fiskevårds-

Reduktionsfiske kan löna sig
Andra fiskevårdande åtgärder är att bygga vasar för abborren, se över vattenregleringen och
bedriva ett inriktat fiske på småfisk med ryssjor.
Fisket med ryssjor (reduktionsfiske) kan göra
att abborren blir större.
Förutom att sjön kan bli en bättre och attraktivare fiskesjö så kan ett gemensamt ryssjefiske
innebära gemenskap i en by. Dessutom kan
den fångade fisken användas som betesfisk till
kräftfisket.

plan får FVO-föreningen ett redskap att samlas
kring då den behandlar eventuella åtgärder, till
exempel fiskutsättningar, tillgänglighet, marknadsföring och fiskevård.
Kräftor och karpar
Småvatten och dammar får inte glömmas bort i
utvecklingsarbetet. Dessa kan utvecklas och bli
inkomstbringade.
En klassisk och väl beprövad åtgärd är att
sätta ut kräftor men det finns även andra åt-

HS Fiskerikonsulenter
Hushållningssällskapets två fiskerikonsulenter i södra Sverige har erfarenhet av utvecklingsarbete inom vatten och fiske. Har
du idéer kring dina vatten, tveka inte att
kontakta oss. Anta utmaningen: att utveckla
vattnen för framtiden!
Carl-Johan Månsson
Fiskerikonsulent, Hushållningssällskapet.
Telefon: 0768-791531
E-post: carl-johan.mansson@hush.se
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