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tidning

provfiske

Räddningstjänsten fick rycka ut

bb

Möckelns 15 fiskarter

artrik. Det första större provfisket på

13 år görs just nu i sjön Möckeln. Näten
ligger ute också denna natt men CarlJohan Månsson vågar uttala sig om
resultatet redan nu:
– Möckeln är bland de mest artrika sjöar
jag provfiskat i.

I en medelstor sjö finns ofta
runt åtta arter. Medeltalet
för Sverige är fem arter.
I Möckeln finns det 15.

n Gärs. Kan bli upp till 25 cm,
men är oftast 5–15 cm. Tillväxten varierar beroende på
födotillgång och temperatur.

n Abborre. Kan nå en ålder av
22 år men vid kusten blir den
vanligtvis inte äldre än 10–15
år. Honan kan uppnå en längd
kring 50 cm och vikt över 4,5
kilo. Hanen väger sällan över
ett halvt kilo.

n Braxen. Sportfiskerekordet
är 7,78 kg men större exemplar
har fångats i yrkesfiskeredskap.

n Siklöjor. Blir uppemot 10 år.
I sötvatten har exemplar upp
till 45 cm och ett kilo fångats.

n Gös. En ålder på 23 år har
konstaterats hos gösar. I sötvatten har exemplar med en
längd på 130 cm och en vikt på
15 kilo fångats.

n (Ben)löja. En liten, max 20
cm lång, karpfisk som uppträder i stora stim tätt under ytan
i varma och näringsrika vatten.

n Faren. En dåligt studerad
art, men en polsk studie visade
att den kan bli minst 15 år
gammal och att den blir könsmogen vid 3–4 års ålder eller
när den är 20 cm lång.
n Mal. Det största kända
svenska malexemplaret fångades 1870 i sjön Båven och var
3,6 m lång och vikten har uppskattats till 180 kg. En mal som
är mellan 1,5-2 meter lång kan
vara 40 år eller äldre.

n Björknan. Kan bli 50 cm
lång och väga över ett kilo,
men är oftast som mest
20–30 cm. Den kan bli över 20
år gammal.
n Karp. Den vilda karpen har
en mer långsmal kropp än den
odlade. Det finns fyra huvudtyper av odlad karp, de skiljer
sig främst på fjälltäckningen
n Mört. De största mörtarna i
en sjö är oftast honor och
20–30 cm långa, men ibland
blir de upp till 40 cm. Trots
sin ringa storlek är det inte så
ovanligt att mörtar blir 10–20

specialnät

Carl-Johan Månsson och Carl-Gustaf Hansson beger sig ut för
att lägga i de specialgjorda näten. Möckelns yta ligger blank –
perfekt väder för provfiske. 
Foto: Johan Kristensson

år gamla och i sällsynta fall
kan de bli över 30 år.
n Sutare. Växer långsamt, och
kan nå 1–2 kg i vikt vid 40– 50
cm. De blir sällan över 50 cm (2
kg) men har rapporterats väga
över 5 kilo.
n Gädda. Ålder kring 30 år har
kunnat konstateras hos gäddor. Honorna kan bli mycket
storvuxna, i sällsynta fall över
20 kilo.

n Sarv. Blir könsmogen vid
2–3 års ålder och blir sällan
äldre än 10-12 år gammal, men
kan bli 20 år och upp till
20– 25 cm.

n Ål. En ål som levde hela sitt
liv i ett akvarium blev 88 år och
en omtalad så kallad brunnsål
skulle idag kunna vara 150 år.
Hanar blir i allmänhet inte över
50 cm i längd och den största
hona som fångats i modern tid
var 133 cm och vägde 6,6 kg.

Källa: F iskeriverket

Carl-Johan Månsson pekar

i sin tur på alla grynnor
mellan båtplatsen och
djuphålan och säger med
skeptiskt tonfall:
– Det går inte köra här
igenom. Det blir bökigt. Då
får vi köra här nerom och
det blir en rejäl omväg.

Carl-Johan Månsson
hummar och ger med sig.
Han representerar Hushållningssällskapet, en
fristående medlemsorganisation som bland annat
utför provfisken på uppdrag av sina beställare;
privatpersoner, företag,
organisationer. I det här
fallet Möckeln med flera
sjöars fiskevårdsområde.
utföra provfisken
innebär ganska mycket jobb, berättar CarlJohan Månsson. Speciellt
med ”flikiga” sjöar som
Möckeln. Olika delar av
sjön kan ha väldigt olika
förhållanden.Dagen innan
gick de ut från Hökhult i
sydvästra delen.
Totalt 32 nät läggs ut,
fördelade på tre dagar
och tre olika platser. Varje
nät är 30 meter långt och
består av två och en halv

av framförallt mindre mal
som han och hans fiskafänge gör.
– De har blivit fler och
fler de sista åren, säger
han.

Carl-Johan Månsson.

Carl-Gustaf Hansson.

Att

meter långa sektioner
med olika maskstorlekar –
55 till 5 millimeter.
– Det är för att fånga olika arter av olika storlekar.
Vi lägger dem också på
olika djup för att få så stor
spridning som möjligt.
Resultatet hittills ser bra ut,

tycker Carl-Johan Månsson. Dagen innan fick de
tio olika arter, där den
udda fisken faren var den

som förvånade honom
mest.
– Den är speciell i detta
sjösystem.
Näten de lade denna, den

andra natten, innehöll
också en mal när de vittjade dem tidigt på onsdagsmorgonen. Men den
fick gå tillbaka, eftersom
den är fridlyst. Carl-Gustaf Hansson vittnar om
de allt tätare fångsterna

Anledningen till det rika
artutbudet i sjön tror CarlJohan Månsson bland
annat beror på att växtligheten verkar finnas på
olika djup i sjön.
– Det gynnar artrikedomen. Sen är Helge å ett
fiskrikt vattendrag och
sjön är stor med många
olika djup, tillägger han.
Han är faktiskt beredd
att kalla sjön en av de
mest fiskrika han någonsin fiskat i. Och väldigt fin
överlag. Att det finns siklöja indikerar dessutom
god vattenkvalité, poängterar han.
– All fisk mäts och vägs.
Vi har bland annat hittat

Carl-Johan Månsson
visar upp de allra minsta
maskorna i de speciella
provfiskenät som används. Dessa är endast
fem millimeter stora.
Foto: Johan Kristensson

mörtar i olika årsklasser,
vilket tyder på en god föryngring.
Hushållningssällskapet
är en av de äldsta organi-

sationerna som håller på
med fiske. De började driva fiskeprojekt för runt
100 år sedan. Under början på 50-talet handlade
det mest om att förbättra bestånden med ätbar
fisk för husbehovet, men
sedan 50-talet har det
kommit att handla allt
mer om åtgärder riktade
mot sportfisket.
– Man kan kalla det
landsbygdsutveckling,
säger Carl-Johan Månsson.

Finns det mycket
gös i en sjö så är
det färre gäddor
och abborrar förklarar Carl-Johan
Månsson och
håller upp dagens
största fångst.
Foto: Thomas Holmgren

I sin rapport kommer han

ge fiskevårdsområdet ett
antal rekommendationer.
Han hoppas sedan att detta utmynnar i en komplett
fiskevårdsplan, där det på
detaljnivå gås igenom hur
aktörer på bästa vis kan
vårda sitt Möckelnvatten.
– Antagligen kommer
jag rekommendera ett
maximimått på gösen. Det

är viktigare att spara de
stora honorna än att släppa tillbaka mindre fisk.
Dessutom tror han att sjön

hade mått bra av lite fler
risvasar. Ett klassiskt koncept som fungerar mycket
väl, menar han.
– Det ger gott skydd åt

en mängd arter. I grenarna kan de dels gömma sig
från rovdjur, dels leka.
På så sätt tror han också
att den allt ovanligare signalkräftan kan få sig ett
uppsving igen. Årets fiske har, enligt Carl-Gustaf
Hansson, varit allt annat
än lovvärda.

Skolklass paddlade
vilse på utflykten

Tio kanoter med 19 elever
och tre vuxna paddlade
vilse. Räddningstjänsten
fick använda tutor för
att leda dem tillbaka till
fast mark.
– Vi satte barnen på en
ö med myggolja och
mackor så länge, säger
Christina Björkman, skolledare.

Gruppen med femmor och
sexor från Virestad friskola paddlade längs Helge å
och nådde framåt eftermiddagen sjön Steningen,
några kilometer nordöst
om Älmhult. Sjön är känd
för sin täta vegetation och
kanotisterna lyckades irra
bort sig bland de många
gräsöarna.
– De hade kommit vilse,
kan man säga, säger Staffan Hård på Räddningstjänsten.
Han och en kollega fick larmet om den vilsekomna
skolklassen och körde till
utloppet i västra delen av
sjön.
– Vi tutade i lurar. Då
hörde de oss och kunde
navigera i vår riktning.
Räddningstjänsten
hade telefonkontakt med
gruppen hela tiden.
– Det var väldigt lugnt
och sansat. Några av lärar-

na var ju med. De hade
pejl på läget, säger Staffan
Hård.
Under torra somrar
finns egentligen bara åfåran i sjön men under
denna årstids myckna
regnande har det bildats
en labyrint av gräs- och
vass-öar.
– Det är ju så igenväxt
här, det måste vara många
tyskar och danskar som
paddlar vilse, säger Christina Björkman, skolledare.
För att inte trötta ut barnen satte de dem på en ö.
De fick både myggolja och
mackor med sig på sin
korta övistelse.
– Vi ville inte trötta ut
barnen i onödan. Istället
paddlade vi vuxna runt
och rekade.
Och med Räddningstjänstens hjälp kunde de
alltså till slut hitta utloppet.
– Vi fortsatte färden och
håller nu på att slå läger.
I morgon fortsätter vi mot
Diö där vi blir upphämtade, säger en lättad Christina Björkman som betonar
att det aldrig var fråga om
sjönöd.
– Vi behövde bara lite
hjälp med navigeringen.


Johan Kristensson
johan.kristensson@smp.se

Hastighetskontroll

Fartsynadare fick
körkort indragna

Många fiskarter trivs i Möckeln
Han möter upp med fiskevårdsföreningens CarlGustaf Hansson vid macken i Liatorp. Efter en kortare karavanfärd når de så
Möckelns östra strand, i
höjd med Skaldens ö. Härifrån ska färden ut mot
fiskevattnen gå med Hanssons lilla aluminiumskuta.
Med sjökortet upplagt
på biltaket står de båda
med pannan i djupa veck.
– Kan vi åka ut här? frågar Carl-Johan Månsson
och pekar på en av de djupare delarna av sjön.
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– Det måste bero på översvämningar, här fanns
massor av kräfta i början
på 2000-talet. Då kunde
jag få tio-tjugo i varje bur.
I år har det varit knappt
en per bur.


Johan Kristensson
johan.kristensson@smp.se

En kurva, ett skogslandskap, och en 80-väg
begränsad till 60 kilometer – mer behövs inte
för att många förare ska
fartsynda.
I Stenbrohult och på flera
andra platser i kommunen hade närpolisen trafikkontroller under onsdagen.

Det gamla tricket att slå
av och på helljuset för att
varna mötande om en
stundande trafikkontroll
verkade inte ha fungerat
under gårdagen.
Bara fram till lunch hade
närpolisen i Älmhults
kommun hunnit notera
16 hastighetsöverträdelser och tvingats dra in
två körkort. Det rapporterar stationsbefäl Bengt
Adolfsson.
De hade under onsdagen

begett sig ut på flera platser runt om i kommunen
för att bland annat kon-

trollera
om
hastigheten hölls.
Glädjande
nog
behövde
de inte
notera
Bengt
några
Adolfsson.
rattfylleFoto: Johan
rier eller Kristensson
andra
tyngre brott.
körkortet krävs att föraren kör
minst 30 kilometer för
fort. Det är bara tio kilometer för fort om han eller
hon missar att 80-vägen
hunnit bli 60-väg.
Men det var inte den
centrala trafikpolisenheten som begett sig till
Älmhults kommun. För
dagen var det istället närpolisen själva som gjort en
egen satsning på trafikkontroller. Något som verkar ha gett resultat.

För att förlora



Thomas Holmgren
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