Vättern-info
Nr 1 : Februari 2013
h

8 maj
stämma

Förbunds-

Boka onsdagen den 8 maj i era
kalendrar – ordinarie förbudsstämma i Vätternvårdsförbundet, någonstans i Örebro län…
Se förbundets agenda 2013.

Så mycket kräftor
fångades 2012
Efter en ”slow start” hämtade sig
kräftfisket under sensommar och
Figur 1sfsf
hösten 2012. Preliminärt beräknas yrkesfisket ha landat ca 90
ton signalkräfta vilket är en liten
ökning jämfört med 2011 (ca 86
ton), dock ca 50 ton lägre än
rekordåret. Fisketillsynen gjorde
ca 40 polisanmälningar 2012.

Push-up?

SLU har i samverkan med Vätternvårdsförbundet och yrkesfiskare provat s k push-up-fällor i
Vättern i det sk GAP2-projektet.
Filmer om push-up fällorna finns
här: film 1 och film 2. Läs och se
bilder om GAP2 i Vättern här.

Samråd vattenförvaltning 7 mars i Hjo kl 13-17
I samband med Vätternvårdsförbundets styrelsemöte den 7 mars i Hjo
genomför Vattenmyndigheten Södra Östersjön samråd för dokumenten 1) Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor
samt 2) Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning.
Vätternvårdsförbundet möjliggör för alla delaktiga i Vattenrådet i Vättern att delta. Mer information här och gärna anmälan här. Samrådet
inkl lunch (från kl 12.00) är självklart kostnadsfritt.

Så mycket fångar fritidsfisket i Vättern
För att beskriva fritidsfiskets betydelse för fiskbestånden i
Vättern gjordes en enkätundersökning 2010. Resultatet visar
att fritidsfisket fångar mer fisk än yrkesfisket t ex står fritidsfisket för 80-90% av de rödingar som tas upp ur sjön, medan
yrkesfisket landar ca 80% av totala kräftfångsten per år.
Studien belägger bilden av att fångsten av röding och öring
ökat medan fångsterna av lax och harr minskat. Även fiskesättet har ändrats sedan förra enkäten (2000) genom att
trollingfisket ökat, medan utterfiske, landfiske och nätfisket
däremot har minskat. För mer information: Beatrice Alenius,
Länsstyrelsen i Jönköping. Läs rapporten här.

Stort intresse för Norra Kärr

Bidrag till projekt för
fisket i Vättern
Inom Fiskeområde Vättern finns
möjlighet att söka pengar till
projekt för att utveckla fisket i
Vättern på olika sätt. Under 2012
stöttades bland annat byggnation
av en fiskebod vid rampen i
Hästholmens hamn som kommer
att bli färdig under 2013 eller
2014. Det är möjligt att söka
medel till och med 30 juni i år.
Klicka här för mer information,
eller kontakta Adam Johansson,
036-39 54 19.

Vad händer 2013?

Hur ska vi veta vad som händer
runt sjön? Förbundet försöker
samla inbjudningar till större möten så flera får kännedom. Du
finner kalendern här.
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I paneldebatten deltog Gränna Skogsgrupp,
Länsstyrelsen, Jönköpings kommun och
Tasmet AB och Rädda Vättern.

Dags för avstämning av vattenvårdsplanen för Vättern
Åren går fort, 2006 beslutades den senaste
vattenvårdsplanen och efter 2012 är det dags för
kolla av hur det gått. Förbundet kommer under
våren fråga berörda om båda data för sammanställa ”hela sjön” men också om de 89 föreslagna åtgärder mm har genomförts.

Visingsörådet anordnade som led i Vattenrådet för Vättern den
21 januari ett informationsmöte om ev utvinning av sällsynta
jordartsmetaller I Norra Kärr vid Gränna. På mötet informerade
en panel av myndighet, ideell organisationer, kommun och
bolag om hur processerna fortskrider. På mötet deltog flera
politiker och allmänhet, totalt ca 220 personer. Mycket utredningar återstår, fortfarande är mycket oklart och mycket rykten
florerar. ”Vi planerar påbörja utvinning 2017 men det är många
steg dit ännu”, säger Henning Holmström, VD på Tasmet AB.
Jan Andersson, Visingsörådet: ”Jag är nöjd med att vi kunde få
till stånd mötet, nu vet vi mer”. Läs om Tasmet AB här och om
Visingsörådet här. Konferensen ska komma på Youtube så
småningom, till dess en film från 1982 här.

Världsvattendag 2013 den 22 mars…
…handlar i år om “Samarbete kring Vatten” och är precis
en av flera uppgifter som Vätternvårdsförbundet gör. Följ
Världsvattendagen med olika exempel här. Och gör nått
du med! Och låt oss få veta det!
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