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Harr från Hjoån ska hjälpa till att stärka
Vätterns harrbestånd

 

 

Den 16:e april fångades harr i Hjoån för kramning på rom och mjölke. Romen kläcks
nu fram på Källefalls fiskodling och ynglen ska sedan sättas ut i ett av Vätterns tillflöde
i syfte att stärka harrbeståndet i Vättern. Trots förhållanden med högt, grumligt och
kallt vatten pga regn fångades 18 harrar vid elfisket. Utav dessa kramades tre honor
och fyra hanar på rom och mjölke. Avelsfisken transporterades inte bort från
vattendraget utan återutsattes sedan i ån. Ynglen kommer att sättas ut i
Sjöhamrabäcken i Motala kommun. Momentet är ett led i att få harren att leka i
bäcken och på så sätt stärka harrbeståndet i Vättern. Man har gjort två tidigare
utsättningar i Sjöhamrabäcken och hoppas nu att harren återkommer för att leka
under de kommande åren. Se film på youtube från romtäckten och utsättnigen
2014

För mer information kontakta Beatrice Alenius, Vätternvårdsförbundet, Hans-Göran
Hansson, Hjo kommun, eller Alf Hultqvist, Motala Flugfiskeklubb.

 

 
  

 
 

Elfiske och stormusslor i Vätternbäckar
 

 

Länsstyrelsen i Östergötland har publicerat en rapport om elfiske i fyra vattendrag
inom Östergötlands län som rinner till Vättern. Kärrsbyån, Sjöhamrabäcken samt
Ålebäcken uppvisade låga tätheter och att störning på fisk inte kan uteslutas.
Odensbergsbäcken var den enda av Vätternbäckarna som visade positiv utveckling
och bedömdes ha hög status för fisk. Åtgärder utförda i Odensbergsbäcken för ca 10
år sedan kan ha bidragit till det förbättrade miljötillståndet.

Länsstyrelsen i Jönköping publicerade nyligen en rapport om stormusslor, däribland
flodpärlmussla. Av sju undersökta vattendrag bedömdes flodpärlmusslan som
livskraftigt i endast två vattendrag. – ”Flodpärlmusslor har höga krav på livsmiljön och
en komplex livscykel, uppenbarligen uppfylls inte alla kriterierna för livskraftiga
bestånd runt Vättern”, säger Jakob Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköping, som
förklaring. Det finns med andra ord ett och annat att jobba vidare med runt Vättern!

Läs mer: Rapport om elfiske (pdf) och Stormusslor (pdf)

 

 
  



 
 

Temperaturen i Vättern publicerad i global
sammanställning

 

  

 

 

Vätterns mätserie av temperatur i ytvatten ingår i ett forskningsprojekt ”Global Lake
Temperature Collaboration” där klimatpåverkan i 291 sjöar studeras. I den ansedda
tidskriften Nature visar forskarna att i nordliga och högalpina sjöar ökar temperaturen
snabbare än i luft. –”Vätterns noggranna temperaturmätning gör den unik i hela
sammanställningen”, säger Gesa Weyhenmeyer, professor i Limnologi på Uppsala
Universitet, en av författarna. Vätternvårdsförbundet har tidigare i nyhetsbrev
redovisat att vattentemperaturen 2014 var med god marginal det varmaste sedan
mätningar startades i Vättern.

Mer information: Artikeln i Nature; Om GLTC

 

 
 

Vättern+ Leader =sant!
 

Nyligen meddelade Jordbruksverket att
Vättern blivit utsett till ett av 13
områden som nu får möjlighet att gå
vidare med bildandet av leaderområde
med stöd från Europeiska Havs-och
Fiskerifonden 2014-2020. Leader Vättern
har tilldelats en total budget på 14
miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor
i EU-stöd. -”Det är mycket glädjande att
vi kan fortsätta med ekonomiska stöd
för att utveckla fiske i Vättern ur alla
dess vinklar”, säger Marie Kristoffersson,
Motala Kommun och ordförande i
Samförvaltning Fisk, ett arbetsutskott i
Vätternvårdsförbundet. Nu återstår en
del kompletteringar av
utvecklingsstrategin, finansiering samt
bildande av organisation. Framförallt är
det viktigt att säkra den offentliga
medfinansieringen för att EU-medlen ska
kunna komma Vätterbygden till del.

Mer information: Beatrice Alenius,
Vätternvårdsförbundet,
Vätternvårdsförbundets webbplats

Om Leader på Jordbruksverket,
senaste nyhetsbrevet och
pressmeddelandet från
Jordbruksverket

  

 
 

Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 6
maj i Jönköping

 
Vätternvårdsförbundet genomför
ordinarie förbundsstämma den 6 maj på
Jönköpings Hotell och Konferens och
medlemmar i förbundet samt

  



intressenter i Vattenrådet för Vättern
hälsas välkomna. Dagen inleds med
information om Leader-Vättern som
Vätternvårdsförbundet ansvarat för
framtagande av utvecklingsstrategi
förföljt av remissversion för
reviderad Vattenvårdsplan, men
även sedvanliga stämmoförhandlingar.

 

Frågan om leaderområde Vättern med stöd ur Europeiska Havs-och Fiskerifonden
kommer särskilt att beröras, läs skrivelsen. Efter lunch tas angelägna frågor inom
hela avrinningsområdet upp. Dagen är kostnadsfri, men kräver anmälan.

Kallelse och handlingar till förbundsstämman

Mer information: Måns Lindell, och Ann-Sofie Weimarsson på kansliet. Tel: 010-
2236000

 

 
 

GAP2- projekt i Vättern slut
 

  

 

 

Vätternvårdsförbundet har sedan 2008 deltagit ett EU-projekt kallat ”GAP” som handlat
om att överbrygga ”gapet” mellan fiskare, forskare och myndigheter. Nu är projektet
slut och projektet i sin helhet lämnar följande rekommendationer framåt: 1. Se till att
alla känner delaktighet, 2. Använd effektiva medel för kommunikation, 3. Kunskap ska
ägas, förvaltas och inhämtas gemensamt, 4. Överbrygg ev barriärer, 5. Prioritera
kommunikation, 6. Planera för deltagande, 7. Håll ut även om det är motigt ibland!
Dessutom finns en hot –lista med ”DO and DONT’s. Representanter för yrkesfiske,
forskning och myndigheter från Vätternområdet/Vätternvårdsförbundet deltog på
slutkonferensen i mars i Barcelona.

För mer information kontakta Malin Setzer, Länsstyrelsen Jönköpings län

Handbok på engelska, kort om GAP-Vättern, webbsida om GAP

 

 
 

Båtbottentvätt kan hindra fripassagerare till
Vättern

 

  

 Bildtext: Vandrarmussla. Foto: Jakob Bergengren  
Totalt beräknas 14 olika arter ha
introducerats (o)frivilligt till Vättern, och
ytterligare 16 arter befaras kunna
komma etablera sig i framtiden. En som
redan knackar på dörren är
vandrarmusslan vilken är talrik
nedströms Vättern, mer information
på Länsstyrelsen i Östergötlands
läns webbplats. Vandrarmusslan sätter

  



läns webbplats. Vandrarmusslan sätter
sig undertill på båtar och kan via
slussarna nå Vättern. Ett sätt att hindra
”fripassagerare” är att båtar i Göta kanal
skrubbas i en sk båtbottentvätt innan de
åker in i Vättern. ”-Vi har inlett
diskussioner med Kanalbolaget om
installera båtbottentvättar vid slussarna,
egentligen av andra skäl, men
skrubbning av skrovet förståss även
bidra för begränsa ytterligare spridning
av vandramusslan”,  säger Odd Klofsten,
VD på Boatwasher.

 

”-Nya arter för Vättern utgör ett av de mest bekymmersamma miljöproblem för sjön,
särskilt om de är sk invasiva”, säger Måns Lindell, på Vätternvårdsförbundet. ”-Om
man relativt enkelt kan förhindra vandrarmusslan att via båtar att ta sig till sjön borde
det vara prioriterat”, fortsätter Måns Lindell.

 

 
 

  

 
För att ta reda på gällande regler för
fritidsfisket i de fem stora sjöarna,
däribland Vättern, (Vänern, Vättern,
Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) och i
havet – besök Svenska
Fiskeregler, www.svenskafiskeregler.se.

Svenska Fiskeregler har tagits fram i
samarbete mellan Länsstyrelserna, Havs-
och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket. På webbplatsen söker du
via en karta enkelt fram vilka fiskeregler
som gäller i det område där du tänker
fiska.

Mer information kontakta Daniel Rydberg,
Länsstyrelsen Jönköping

  

 
 

Har du svarat på remissen?
 

Fram till den 30 april har alla möjlighet
att säga sitt i samrådet för
vattendirektivets nya cykel. Passa på att
läsa in dig på samrådshandlingarna -
det kan komma att påverka din
verksamhet gällande VA-planer och
Vattenplaner. Läs mer och ladda hem
förslagen till åtgärdsprogram,
miljökvalitetsnormer och
förvaltningsplaner.

Mer information kontakta Anna
Langhelle, Beredningssekreteriatet,
Länsstyrelsen Jönköping

  

 
 

Om bottenfauna i strandzonen
 

I Vätterns strandzon förekommer flera
speciella bottenfaunadjur som kräver
rena och syrerika sandbottnar och
dessutom kallt vatten! Därför påminner
bottenkrypen i Vättern ofta mer om
norrländska vattendrag än sjöstrand i
Sydsverige. Hösten 2014 undersöktes
därför 12 strandlokaler. T ex
nattsländearten Ecclisopteryx dalecarlica
och jättebäcksländan Dinocras
cephalotes, förekommer huvudsakligen i
rinnande vatten i norra Sverige – men ä
r

  

 

dessutom vanlig i Vättern. Artantal och individtäthet varierade mycket mellan
lokalerna, och alla lokaler utom en uppvisade ovanliga arter t ex Peipsidrilus pusillus
(en fåborstmask) har endast påträffats i Vättern (på djupet finns ytterligare en
fåborstmask-art Tasserkidrilus Acapillatus med enda kända lokal i Vättern).
Undersökningen har utförts av Medins Havs-och Vattenkonsulter och finansierats av
Vätternvårdsförbundet, Havs-och Vattenmyndigheten, ABU Garcia samt Göte
Borgströms fond och kommer strax som en publikation i Vätternvårdsförbundet.

 



 
 

Kalendarium om diverse som berör/är runt
Vättern
Ordinarie Förbundsstämma Vätternvårdsförbundet (Agenda 2015)

Vattenstämman 2015, Svenskt Vatten, Sundsvall 29-20/5 2015

Havs-och Vattenforum, HaV, Göteborg 26-27/5 2015

European Large Lakes Symposium (ELLS) 24-28/8 2015, Joensuu, Finland

 
 

Senaste publikationerna från
Vätternvårdsförbundet
Senaste tryckta rapporterna
Rapport 119 Årsskrift 2014 (pdf)

Rapport 120 Undervattensväxter (pdf)

Faktaserien (endast digitala dokument)
Fakta 2015:2 Digitalisering av pegeldiagram av vattenstånd i Vättern 1910.
(pdf)

Fakta 2015:3 Tillagningsmetodens påverkan på perfluorerade ämnen i
Vätternröding. (pdf)

Fakta 2015:4 Glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern 2014 (pdf)

 

Vätternvårdsförbundet
Redaktör: Måns Lindell
Adress: Vätternvårdsförbundet, 551 86 Jönköping
Telefon: 010-223 60 00
Webbplats: www.vattern.org

Klicka här för att avregistrera din e-postadress
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Tipsa en vän!

  

 

Postman


