2018-09-01

Temadag Samförvaltning fiske 1 sep

Under Vänerveckan, kommer samförvaltning fiske att arrangera den andra temadagen. Vi kommer att vara på
två ställen denna lördag, dels ute på Marudden på Hammarö och ute på Spiken i Lidköping. Vänerns
yrkesfiskare och trollingfiskarna/sportfiskarna kommer att visa upp hur deras respektive fisken fungerar med
bland annat olika redskap och utrustning. För att underlätta för er kommer temadagen att vara på två platser
samtidigt.

Program på Spiken och Marudden 1 sep

Marudden/Hammarö kl. 10.00-16.00
Spiken/Lidköping kl. 10.00-15.00

Träffa Forshaga akademin som visar utrustningar och berättar om olika fiskemetoder. Träffa yrkesfiskare och
hör om yrkesfisket i Vänern. Se vilka redskap som används i modernt yrkesfiske. Sugen på trollingfiske? Då har
du möjlighet att se det senaste inom trollingutrustning och träffa erfarna trollingfiskare.
Kl. 11.00 och 13.00:
Yrkesfisket kommer att ha särskild visning för trollingfiskare och allmänheten. Det är Boris Åström som
ansvarar för denna punkt på Spiken och på Marudden är det Måns Bagge.
Kl.12.00 och 14.00:
Tollingfisket kommer att ha en särskild visning för yrkesfisket och allmänheten. Det är Fredrik Andersson som
ansvarar för denna punkt på Spiken och på Marudden är det Peter Wiklund.
Förutom temadag för yrkesfisket och trollingfisket kommer det vara andra aktivitet på plats vilket
presenteras nedan för respektive plats och alla är hjärtligt välkomna stor som liten.
Mörudden/ Hammarö
•

•
•
•
•
•
•

Hör Anna Hagelin föreläsa om de olika laxprojekten i Vänern, Klarälven och Gullspångsälven. Peter
Belin Sportfiskarna, kommer berätta om deras projekt i Vänern samt Jonas Andersson om projektet
samförvaltningen fiske Vänern.
Träffa sportfiskeakademin som kommer att visa en modern fullutrustad båt och berättar om olika
fiskemetoder.
Se vad Vänermuseet fångar med sin stora sänkhåv (sänkhåven lyfts kl. 11, 12, 14, och 15).
Smaka på Vänerns skafferi, Bola Sjögren bjuder på munsbitar som tillreds på plats.
Sportfiskarna bjuder barn och vuxna på Prova på fiske, spön och flytvästar finns redo.
Träffa Länsstyrelsen Värmland som ställer ut och berättar om sitt arbete i Vänern.
Hushållningssällskapet och berättar om projektet smaka på Vänern.

Spiken / Lidköping
•
•
•
•

Hör Sara Peilot föreläsa om samförvaltning fiske Vänern och arbetet inom Vänern
Vattenvårdsförbund.
Träffa Länsfiskekonsulet Fredrik Larson som är på plats för att svara på frågor med mera.
Träffa Sportfiskarna som berättar om sin verksamhet.
Vänermuseet kommer vara på plats med sin utställning Fiskaren.

