Molkomsjöns Fiskvårdsområdesförening

Tillbakablick på 2016 – Året som gått.

Några reflektioner
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MFVOF 80 år
Vi har i år firat vår 80-års dag! Fiskevårdsföreningen bildades 1936 och omfattade då Molkomsjön
och Borssjön. Vi har på vår hemsida ett dokument som visar vad vår förening därefter syssslat med
under årens lopp och vilka som varit funktionärer.
Under de första årtionena var inplantering av gös, gädda, abborre och ål viktiga åtgärder. Från 1960
talet och framåt så upphörde i stort dessa initiativ.
Föreningen ägnade tidigare också en hel de kraft åt att utveckla regler för fiske och begränsa fiske
tex med bassängryssjor, mjärdar och saxar (då var ju insjöfisk en viktig del i matförsörjning).
Föreningen har dessutom under alla år varit bekymrad för nedsmutsning av vatten genom industrier
och större avlopp och väckt i dessa frågor.
Under 1960 till och med 1990 talen ägnades mycket energi åt vassbekämpning, eftersom framförallt
de norra delarna av sjön höll på att växa igen på grund av övergödning (utsläpp genom kommunala
avloppet).
Senaste årens verksamhet har baserats på en skötselplan, till vilken ett åtgärdsprogram är kopplat
(dokumentet finns på vår hemsida). Fisk-inventeringar har nu gett os en bra uppfattning om storlek
på våra olika fiskarters bestånd.

Vädret
Vädret inleddes under Janauri - Mars med rätt så ruggigtvinterväder, vilket följdes av islossning i
slutet av Mars. Så mycket vinterfiske blev det dock inte – få fiskekort är sålda under denna period,
sannolikt beroende på att långa perioder dominerades av blåst.
Inte heller April – Maj blev några höjdarmånader för fiske, blåst och rusk dominerade. Perioder med
föraningar om riktigt sommar och värme lyste med sin frånvaro.
Juni – Julii bjöd på växlande väder, med för ovanlighets skull en mycket fin Midsommarkväll och
korta perioder med riktigt fint sommarväder, vilket dock avbröts när nya regnområden vällde in.
Så , mot slutet av Juli blev vädret högtrycksdominerat och hela Augusti och även September blev fina
med förlängning av sommaren genom hela September. Under denna period kom det mycket lite
regn.
Oktober började också i värmens tecken men mot mitten av månaden intog svalare väder
Molkomstrakten med rätt normala höst temperaturer inklusive mycket blåst.
Vid ingången till Novmber fick vi de första föraningarna om vinter med blåst och temperaturer runt 0
grader och även lägre än så . I mitten av månadens mattades dock kylan av och de blev det normala
november rusk vädret.
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Tidigt December följde isläggning med ett antal minusgrader men ett tunt snölager förhindrade
snabb isbildning.Under månads senare hälft blev det mildväder igen, så någon vit jul blev det inte i år
heller.
Året avslutades med för årstiden rekondvärme 9 grader plus, så klimatförändringsbevisen fortsätter
att torna upp sig

Skötselplan for Molkomsjön
Skötselplanen och det kopplade åtgärdsprogrammet har som tänkt varit fortsatt bas för vår
verksamhet. Jag har hela tiden betonat att vi ska ligga i framkant som förening och att en plan aldrig
är slutprodukt utan bara basen för systematiskt genomförande av vad som överenskommits. Vi har
liksom senaste åren följt åtgärdsprogrammet med råge, vilket känns vädigt bra.

En guldglänsande ruda fångad i April 2016

Regelbundna fiskeinventeringar
2016 har varit ett mellanår. Provfisket 2014 visade att det finns mycket gös och abborre i sjön. Nästa
provfiske ska genomföras 2018.
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Elritsa fångad i Karlbergsbäcken under sommaren (Foto Bengt Johansson)

Kontinuering kontroll av vattenkvalité
Vattenprovtagning
Som vanligt har Karlstad Kommun genonfört vattenprovtagning på det djupaste stället i sjön under
sommaren. Provresultaten visar inget anmärkningsvärt. Det kan dock noteras att Ph värdena är
väldigt bra och har varit så senaste 10 årsperioden (runt 7). En viktig anledning till detta är den
kalking som görs högre upp i vårt sjösystem.
Internfosfor
Molkomsjön har ingått i en studie om internfosfor (fosfor lagrad i bottensediment) och hur tidigare
fosforbelastning kan frigöras och leda till fortsatt vattenbloming. Studien är genomförd av Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) och omfattar en rad med sjöar där övergödning är eller har varit ett
problem (perioden 1960 - 1975 var den period då Molkomsjön fick ta emot mest fosfor, eftersom
inget kommunalt reningsverk var i bruk än).
För att få mer kunskap om denna källa till fortsatt vattenblomning och övergödning så lämnade vi i
slutet av December in en ansökan om projektstöd till Länsstyrelsen. Vi vill ta prover på
bottensediment på ett antal platser runt sjön och genom laboratorieanalys ta reda på hur mycket
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fosfor som finns lagrat i sjöbotten. Vi kommer att göra detta i samarbete med SLU och hoppas nu att
vi får vår ansökan beviljad. Vi har förelagit att projektet genomförs våren 2017.
Kvicksilver i gädda - provtagning
Vi har själva under året genomfört en undersökning av kvicksilverhalt i gäddor. I detta syfte, så
fångade vi 10 gäddor på mellan 0.8 och 1.7 kg fördelade på olika fångstplatser runt sjön. Gäddorna
levererade vi till AF (konsult bolag) som tog prover på muskulatur i gädd ryggarna och skickade dessa
till ett laboratorium i Luleå för analys. Eftersom vi har prover på kvicksilver halt från slutet av 1960
talet och framåt, så hade vi ett bra referens material.
Resultaten visar att kvicksilverhalten i gäddor ökat jämfört med tidigare mätningar. Detta hänger
sannolikt ihop med att urlakning av kvicksilver i sjönsystemets vattenfångstområde fortsätter.
Erfarenheter och mätningar från andra sjöområden visar att påspädningen accelereras när
marktäcket (skog) skadas genom spårbildingar kopplat till avverkningar. Detta är med stor
sannolikhet också skälet till kvicksilverhaltökning i gäddor i Molkomsjön. Halterna är fortfarande
under nivån avrådan till konsumption, så att äta gädda någon gång per månad är inte alls fel och
dessutom mycket gott. Dock bör gravida vara aktsamma, som speciell försiktighetsåtgärd. Resultaten
från vår undersökning finns i ett dokument på vår hemsida.
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Översikt av var de 10 gäddorna fångades, som framgår är fångstplatserna spridda runt sjön
Metaller i abborre - provtagning
Vi deltar även i en riksomfatttande undersökning om metallförekomst i abborrlever. För detta syfte
fångade vi i Augusti 37 abboorrar på mellan 15 – 20 cm. Dessa abborrar är nu genom Länsstyreslsen
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levererade till Riksmuseet i Stockholm, som svarar för analysen. Innehåll av ett flertal metaller
undersöks inklusive bly, zink, kadmium, koppar. Vi kommer att få resultaten under våren 2017 och
undersökningen kommer att upprepas för att följa hur våra sjöar påverkas av all ekonomisk
verksamhet som pågår i världen och där metaller utgör komponenter.
Av de 37 abborrarna så kommer Riksmuseet att genom könsbestämning välja ut 10 honabborrar, på
vilka anaylserna kommer att genomföras. Eftersom det är omöjligt att avgöra kön under sensommar
- höst på en abborres utsida, så är 37 abborrar fångade för att Riksmuseet största säkerhet ska hitta
10 hon abborrar.

Vattennivåkontroll
Med mycket regn så var vattennivån mestadels hög eller till och med mycket hög under större delen
av årets 5 första månader. Under sensommar så sjönk vatten nivån kontimuerligt på grund av låg
nederbörd. Regnbristen påverakade inte bara vattennivån i Molkomsjön. Tex i i Gapern var det
etxtremt lite vatten under hösten. Det enda sättet att höja nivån i sjösystemet är ordentligt med
nederbörd.

Hemsida
Vi har under året som gått fortsatt att regelbundet uppdatera vår hemsida med nyheter, dokument
av intresse samt frågor-svar.
Bland dokument som kan laddas ner från vår hemsida kan nämnas vår skötselplan, rapportering av
vår verksamhet 1936 – 2013, och resultat av provfisken och andra provtagningar.

Facebooksida
Vi har dessutom under året öppnat en Facebook sida, vilken vi under perioder på året uppdaterat
mycket frekvent. Flera av de nyheter vi delat har besökts av flera hundra besökare, och
besöksrrekordet ligger på 1232, detta för vår annonsering av den årliga fisketävlingen.
De andra mest frekent lästa nyheter har varit









Vinnarbilden från vår fototävling om Molkomsjön 2014 (1182 besökare)
Fiskodling i Laos (560)
Resultat från vår årliga fisketävlingen (475)
Andfamilj på utflykt – fin naturbild (407)
Beskrivning av provfiske för att ta reda på metallföremomst i abborrlever (369)
Beskrivning av ål och dess livscykel (315)
Höstabborrfiske (314)
Risvaskomplettering (301)

De flesta inläggen är lästa av runt 150 – 200 besökare, som inte bara är lokalboende, utan inkluderar
besökare från världens alla hörn.
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Restaurering av vassar
Vassbestånden fortsätter att krympa runt sjön. Kanadagäss är den viktigaste orsaken till detta men
antalet häckande gäss var mindre 2016 än 2015 och de höll periodvis till långt ute på sjön, kanske
någon medvetet skrämde dem för slippa förorening av badstränder och gräsytor.
Under vintern 2015 -2016 genomförde kommunen buskröjning utanför Molkoms och Västby
landen, vilket ökat utsikten. Denna typ av åtgärd måste nu upprepas minst vart annat år för att inte
sikten igen ska skymmas. Det är förbuskning som nu har ersatt igenväxning av vass i dessa områden.
Skymd sjöutsikt är till förtret för boende, besökande och förbipasserade, men kanske till glädje för
vissa arter av häckande fåglar till exempel sävsparv och sävsångare. När vi hade större rikliga
vassområden i sjön hade vi också betydligt fler häckande fågelarter inklusive sothöna, knölsvan och
skrattmås.

Kanada-gås betad bladvass

Utplantering av flodkräfta
Under sen sommar och hösten genomförde vi provfisken på det platser där kräftor utplanterades
under hösten 2014. Trots mer än 350 burnätter så fick vi inte mer än 1 kräfta. Sannolikhen för att
utplantering lyckades är därför mycket låg. Provifisken kommer dock att fortsätta 2017.
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Anledningar till att utplantering inte gett resultat kan vara


Förekomst av kräftpest sporer (noteras bör att vi inte heller fåt någon signalkräfta)



Förekomst av för mycket ål, lake, abborre (eftersom de äter kräftor, under den period då
kräftorna byter skal)

Annars borde sjön vara idealisk för kräftor med mycket bra gömslen, bra Ph värden och långa
perioder med varmt vatten, vilket gynnar snabb tillväxt av kräftor.

Underhåll av risvasar
Under året har vi gjort en ordentlig förbättring av vasen vid Blåbärsön samt byggt på vasen på
Krakerudsgrundet.
Vi hade även planerat en upprustning av vasen vid Norumslandet, men det ris vi lagt ut på isen
försvann med islossningen och hamnade till slut innanför Molkomsön där vi förankrade det.
Vasarna utgör bra skydd för fiskyngel av olika arter, förutom att de lockar rovfisk, vilket gör
områdena runt vasarna till spännande fiskeplatser för spinn och metspö fiskare.
Även gösyngel söker sig dit och eftersom vi är övertygade om att det finns riktigt stora göshonor i
sjön, så ber jag våra sportfiskare att släppa tillbaka de stora gösar de får (3 kg och uppåt) , så att
de kan hjälpa till med att säkerställa fortsatt bra föryngring. De stora göshonorna är rika på rom och
har också de rätta generna för att bli stora.

Vasen vid Blåbärsön byggdes på under en blankisperiod i början på året
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Fisketillsyn
Fisketillsyn har bedrivits i ungefär samma omfattning i år som tidigare år. De inspektioner som gjorts
har inte behövt leda till några åtärder, vilket vi är tacksamma för eftersom otillåtet fiske är ett
problem i en del fiskevårdsmområden runt om i Sverige.

Fiskekortförsäljning 2016
Under året har lite färre fiskekort sålts än under förra året. Totalt har 268 dagkort sålts, varav 142
genom Ifiske(internet – SMS). Antalet årskort sålda för sportfiske är 119, vilket är något färre än
under både 2014 och 2015.
Försäljning av nätkort är nu vädigt låg (bara 6 stycken under 2016) och av fiskerättsägarna är det
mindre än 5 som fiskar med nät.
Dvs trycket på fiskbestånden genom nätfiske är väldigt lågt. Det är nu sportfiskare som tillämpar
fiske-tekniken vertikalt botten mete som tar upp mest fisk. Hur mycket har vi ingen bra statisitk på,
eftersom vi inte har komplett fångstrapportering. Förhoppningsvis följer sportfiskarna regeln fiske
för husbehov (2 – 3 gösar per dag), och släpper tillbaka huvuddelen av vad de fångar om fångsten är
större än så.

Smörstekt abborre – en delikatess!!!
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Fångstrapportering
Genom Ifiskedagkorten har vi fått in rapporter om fångst resultat. Av de 141 som löst Ifiskekort har
22 eller ungefär 15% rapporterat resultaten. Några har fått mycket fisk andra ingenting och det
mesta av vad de fångat har släppts tillbaka. Vi har genom rapporterna fått bekräftat att det finns
mycket gott om gös, inte minst mindre gös och även gott om gädda.
Vi har också fått rapporter om fångst av stora fiskar, gäddor i 11 kg klassen och gösar på 8 – 9 kg, dvs
för de som har riktig tur kan fisket bli väldigt spännande också under 2017!
Ett antal fiskare har liksom 2015 klagat på att de inte fått någon fisk, vi vet att det finns mycket fisk i
sjön, så det är bara att fortsätta att pröva tills lyckan vänder!

Den mobila uställningen
Med bidrag från Nyeds Hemmansägareförening, så komponerade vi en utställning med Tema
Molkomsjön under sommaren 2015. Syftet var att attrahera intresse för sjön bland ortsbor genom
bilder och korta texter och på så sätt skapa nyfikenhet och kunskap.
Utställningen har under 2016 funnits uppställd i Acksjöns gamla skola, där ett antal ideella
föreningar haft årmöten och kunnat ta del av innehållet.
Under sommaren överlämande vi allt material till Naturrum i Mariebergsskogen (digitalt)och de har
delvis komponerat om det, för att det ska passa den utställningslokal som varit tillgänglig.
Utställningen har därefter visats för allmänheten från mitten av Oktober till mitten av Dcember. Vi
hoppas att många Karlstadbor, tillresta samt skolklasser besökt utställningen!!
Vi lånar gärna ut utställningen till intresserade föreningar och organisationer under 2017, eftersom
den fortfarande finns monterad på de skärmar som vi först arrangerade den på!
Som en del av utställningen introduceras också Alsterälvens Vattenråd, som omfattar hela vårt
sjösystem från Byckeln och Horssjön ner till Alsterälvens utlopp i Vänern.
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Vår utställning på Naturrum
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Alsterälvens Vattenråd
Ett antal möten har hållits under året där kunskap och ideer diskuterats. Under ett möte
presenterades och kommenterades Molkoms Bruks AB planer att bygga ett kraftverk vid bruket. I
ett annat möte behandlades vägtrummor och hur de ska anläggas för att underlätta fiskvandring.
En tema dag där det diskuterades hur våra sjööar mår var en annan viktig aktivitet. Övergödning och
hur hantera denna var utgångspunkten, eftersom Alstern, Molkomsjön och Borssjön alla har
problem med övergödning.
Vi i MFVOF fick också möjlighet att genom finansiering av Vattenrådet delta i Vattenrådens dag i
Göteborg och Gårdsjökonferensen i Stenungsund. Dessa två händelser gav oss i föreningen inblick i
vad som händer i andra vattenområden och på riksplanet vad gäller vård och skötsel av sjöar och
andra vattendrag.
Medlemmarna i vårt vattenråd innefattar





den lokalbefolkning som är engagerad i skötsel av respektive sjö (från sjösystemets källsjöar
ner genom Alstern),
allmänhet med intresse för vårt sjösystem,
de företag som är är engagerade i vattenreglering-kraftproduktion och
myndigheter som ansvarar för regleringar och beslut (Kalstad kommun och Länsstyrelsen)

Det har under mötena återkommande bekräftats att MFVOF ligger i framkant vad gäller vattenvård
och att våra ideer och åtgärder är viktiga förebilder för skötsel av andra delar av sjösystemet.
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Diskussioner vid Molkomsbruk om vandringsvägar för fisk

Annat
Husbehov var tidigare det viktigaste motivet till fiske. Idag äter få lokalbor insjöfisk från Mokomsjön,
med vissa undantag för abborre och gös.
Nu år husbehovsfisket ersatt av sportfiske enligt principen fånga – väga – mäta - släppa tillbaka.
En variant av detta sportfiske tillämpas nu i Molkomsjön och många andra sjöar - pelagiskt
vertikalfiske. Metoden går ut på att med hjälp av ekolod lokalicera var (de stora) gösarna eller
gäddorna står , därefter släppa ner bete framför fisken och locka den att hugga. Detta fiskesätt, där
en viktig del av sporten är att lokalisera fisk med ekolod, är ett relativt effektivt sätt att hitta och
fånga fisk. Så länge inte metoden används till att ta upp och ta med sig hem fisk, så är den inte
harmfull för fiskebeståndet förutsatt att inte fisk skadas när de krokas.
Det ska dock nämnas att det under hösten rapporterats en annan skaderisk på gös och abborre (Våra
fiskevatten)kopplat till vertikalfiske. Om fisken krokas på vattendjup större än ca 7 meter, finns risker
för att fisken får tryckskador när den halas upp. Dett kan yttra sig i form av att fisken blir blind och
därmed efter att ha bliit tillbakasläppt tynar bort. Vi följer fortsatt rapportering om detta!!
Med verktialfiske med ekolod har man ersatt det mera slumpmässiga fisket där man på måfå med
kastspö prover fiskelyckan.
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Vi deltog som vanligt i Länsförbundets årsstämma, vilken 2016 hölls i Forshaga på Sportfiske
Centrum. Förutom det formella, fick deltagarna förståss möjlighet att träffa funktionärer från andra
föreningar i länet med informations och ide utbyten. Vi fick också information om pågående
kalkningsprogram i länet. Årlig kalkning längre upp i vårt sjösystem är en viktig anledning till att
Molkomsjöns PH värde nu sedan ett par årtionden ligger runt 7.
Den årliga fisketävlingen gick som vanligt av stapeln vid Norum i månadskiftet Juni- Juli.
Deltagarantalet var något lägre än det brukar på grund av andra konkurrerande evenemang.
Resultaten redovisades på vår Facebook och hemsida.

Vinnare i 2016 års fisketävling (Foto Dick Bergström)
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För att bidra till att hjälpa de flyktingar som anlände till Molkom under Oktober 2015
(Graningeskolan och Ängsbacka), så fattade vi beslutet att tillåta dem att fiska fritt från land mellan
Västby landen och Graninge. Detta utnyttjades av ett antal av nykomlingarna under vår-sommar och
vi hoppas att det bidrog till att skingra tankarna från allt hemskt som de har bakom sig.
Sjösättningsrampen, där en ny brygga nu finns på plats har varit flitigt utnyttjad under året, med
ofta mer än en bil med trailer stående vid Graningebaden, där det finns gott om plats både för
sjösättning och parkering.
I en artikel i Värmlandsbygden i Augusti berättade vi lite om föreningen och vad vi jobbar med.
2016 har liksom 2015 varit händelesrikt och intressant för föreningen. Vi har lärt oss mycket och vi
har fått positiv uppmärksamhet för vår verksamhet.
Till sist önskar jag alla med intresse förr Molkomsjön en riktigt god fortsättning på 2017, med bra
naturupplevelser och fiske med Molkomsjön som bas.
Januari 2017
Calle Mossberg
Ordförande Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening
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