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En utskrift från nwt.se.

Temadag om Molkomsjön
MOLKOM: Vill engagera de fiskeintresserade

Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening har haft en temadag om sjön.
Man vill samla alla krafter i ett samarbete om sjön, hur den mår och hur
den kan utvecklas. Vid temadagen presenterades en skötselplan för
Molkomsjön och en diskussionsfråga är om man ska plantera in
flodkräftor.

– Det är en komplett skötselplan med nio åtgärdspunkter, säger Carl Gustav Mossberg
som är ordförande i Molkomsjöns fiskevårdsområdesförening. Vid temadagen berättade
vi om planen.

Carl Gustav Mossberg säger att det är bra om man får ett brett engagemang kring
Molkomsjön.

– Sjön är en tillgång både för de boende och för tillresande. Vi vill kunna ta vara på sjöns
möjligheter.

Innan man går ut med en bredare marknadsföring vill föreningen klarlägga en del
frågor.

Man vill veta hur sjön mår, hur mycket fisk det finns och om man ska plantera ut
flodkräftor.

– Det finns gös, gädda och abborre men inga kräftor. Kräftorna drabbades av pest och
efter årets provfiske drar vi slutsatsen att det inte finns några kräftor i sjön.

Ska provfiskas
Carl Gustav Mossberg säger att tidigare problem med övergödning och vattenblomning
har minskat.

– Nästa år genomför fiskegymnasiet i Forshaga ett provfiske så att vi får ett statistiskt
underlag och får se hur det ser ut. Vi kommer även att ha ett samarbete med
folkhögskolan i Molkom.

I torsdags presenterade föreningen sin skötselplan och sina framtidstankar för Karlstads
kommun. Man pratade även om vattenkvalitén.

– Kvalitén är bättre men samtidigt har det skett drastiska förändringar av fiskbeståndet.

Något som Carl Gustav Mossberg ser som mycket positivt är att beståndet av gös har
ökat.

Nu vill föreningen samla alla resurser och tankar om sjöns status och framtida
användning som ett turistiskt fiskevatten.

– Vi har inte ansträngt oss med att få hit fler fiskare, vi vill ha mer svar om fisket innan
dess. För att få en uppfattning om vad folk tycker om Molkomsjön har vi skickat ut
enkäter till fiskare, kommunikation är viktigt, säger Carl Gustav Mossberg.

Han hänvisar till föreningens hemsida (www.mfvof.com) där det finns en fråga-svar-
funktion.
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