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Nyhetsbrev från C-J Natur. Julspecial 2021.  
 

I denna julspecial kommer jag, C-J Natur, presentera lite från året 2021 och lite annat smått och 

gott. 

När jag skriver detta så har vintern anlänt till södra landsdelen. För ett par veckor sedan skulle jag åka 

till Gränna och presentera ett större inventeringsjobb. Visste att vädret var osäkert och hade utrustat 

mig med bra vinterdäck, varma kläder och termos. Så långt allt bra. Tog mig till Nybro, endast några 

mil, innan jag bestämde mig. Detta går inte att köra i, jag får vända! Sur som attan snurrade tankarna 

i mitt huvud. Hur kommer det sig att vi inte kan ploga större vägar längre, år 2021? Är det brist på 

engagemang, handlar det om pengar eller är det helt enkelt en fråga om att prioritera. Blev så himla 

sur så jag skrev dessa rader på SVT:s tjattsida:  

 

 

Utvecklingen går snabbt och det känns som om det går åt rätt håll  

Det är en spännande utveckling vi ser framåt med mer och mer fokus på klimat och vatten. Flera av 

mina uppdrag under 2021 har kopplingar till klimat på olika sätt. Att hålla vatten i landskapet 

kommer bli viktigare och viktigare och strategier för detta måste läggas fram. Det har hänt saker 

kring klimatet, det har jag märkt under mitt liv. Solen värmer på ett annat sätt än den gjorde för 30 år 

sedan, det blåser ofta och extremt väder har blivit vanligare. Kan vi fånga upp vad som sker i sjöar 

och vattendrag? En del svarar jag men det skulle behövas mer data.  

Förvaltningen av sjöar är viktigt. Under året har jag sett flera exempel på hårt fisketryck och uttag av 

fisk som överstiger hållbara nivåer. Uttaget var stort för 100 år sedan också men då fiskades alla 

arter. Idag är det främst uttag på tre arter; abborre, gädda och gös.  
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Minnen som jag tar med mig från säsongen 2021 

Finns massor att skriva om minnen från 2021 men detta är några:  

▪ Inmundigade nystekt siklöja, en frukost under provfisket i Hultebräan.  

▪ Mäktiga bestånd av flodpärlmussla i biflöden till Emån.  

▪ Trevliga pratstunder med mina två medhjälpare under ”provfiskeracen”.  

▪ Ålfångst i provfiskenät och flera ålar på en och samma plats under elfiske.  

▪ Det spännande projektet i Fiskestadsjön där man fick väga samman flera delar; hydrologi, 

biologi och åtgärder. Givande möten med projektgrupp och styrgrupp.  

▪ Fältarbetet runt den vackra Åsnen.  

 

Åsnen, en fantastisk resurs! 

 

Spännande uppdrag och fin bredd  

Under 2021 har C-J Natur jobbat med en mängd spännande uppdrag och projekt. Ett av de större har 

varit en åtgärdsplan för Fiskestadsjön, i Tingsryds kommun. Här har fokus varit sjöutlopp, förslag på 

åtgärder för god status, biologiska inventeringar, vattenanalyser och hydrologi. Ett intressant projekt 

där man fått ta till all uppnådd kunskap. Här kan ni läsa om projektet via Tingsryds kommuns 

hemsida:  

https://tingsryd.se/boende-miljo/samhallsplanering/pagaende-projekt/fiskestadsjon-lova-projekt/ 

https://tingsryd.se/boende-miljo/samhallsplanering/pagaende-projekt/fiskestadsjon-lova-projekt/
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Fiskevårdsplaner och vattenvårdsplaner är en grundtjänst som C-J Natur erbjuder FVOF, vattenråd 

och kommuner. Under året har jobb utförts för den stora sjön Åsnen, Nimmern och jag har även 

påbörjat en plan för den värdefulla sjön Allgunnen i Alsteråns vattensystem. Det är riktigt kul att 

jobba med dessa projekt och man får otrolig kunskap om vattnen och det blir allt som oftast 

värdefulla möten med landsbygdens företrädare.  

 

Inventeringar är ett av mina specialområden. Detta gäller både land- och vattenmiljöer. Under året 

har jag inventerat områden i Jönköpings kommun. Detta kan du läsa om i den rapport på uppdrag av 

Jönköpings kommun nedan under naturinventeringar.  

Stora provfiskeuppdrag har utförts för Länsstyrelsen i Kalmar län. Två sjöar och ett drygt 40-tal 

elfiskelokaler har ingått. Många spännande möten med fisk har det blivit. I Torsås kommun 

genomförde jag elfisken som jag följt upp i 13 års! tid, sedan 2009. Öringen har gått ner på flera 

lokaler vilket skapar viss oro. I denna rapport kan ni läsa om elfisken:  

http://media7.vattenrad.se/2021/10/Elfisken-i-Torsas-kommun-2021-CJNatur.pdf 

Flertalet sjöar har undersökts; i Kalmar, Skåne och Jönköpings län.  

Flera inventeringar av stormusslor genomfördes. Musslorna är en bra indikator för sjöar och 

vattendrag. Fler inventeringar behövs för att öka kunskapen om musselbestånden i sjöar.  

 

Artprojekt är utförda gällande arter som vimma, gös, öring, ål och flod-/signalkräfta. Ett av dessa 

handlade om vimman i Örebro län. Har gjort ganska mycket kring karpfiskar och kommer fortsätta 

med detta framöver.  

 

Naturinventeringar är både intressant och högaktuellt i och med den mängd av byggnationer som 

sker på olika platser i landet. Städer blir större och trycket på mark för bostäder och verksamheter är 

stort. Har under 2021 genomfört flera naturinventeringar inför byggnationer. I Jönköpings kommun 

genomförde jag denna inventering:  

https://www.jonkoping.se/download/18.27b6a9cc17cdfe279de118/1635869700489/Naturv%C3%A4

rdesinventering.pdf 

Har pågående projekt som kommer fortsätta under våren kring naturinventeringar.  

 

Artiklar har skrivits och presentationer har genomförts ett flertal under året. Har deltagit på 

vattenkraftsmöten gällande utveckling av biologi och skrivit ett flertal fiskeartiklar.  

 

Guidning har genomförts vid vackra Emån. Både föräldrar och barn var nöjda. Rådgivningar har 

genomförts ett 10-tal kring småvatten, åtgärder och groddjur.  

http://media7.vattenrad.se/2021/10/Elfisken-i-Torsas-kommun-2021-CJNatur.pdf
https://www.jonkoping.se/download/18.27b6a9cc17cdfe279de118/1635869700489/Naturv%C3%A4rdesinventering.pdf
https://www.jonkoping.se/download/18.27b6a9cc17cdfe279de118/1635869700489/Naturv%C3%A4rdesinventering.pdf
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Boken jag skrev för ett par år sedan har skickats ut till en mängd personer samt till några bibliotek 

och lärosäten. Info finns på hemsidan.  

 

Fina fynd även 2021  

Inne i Småland hittade jag en mycket fin och ovanlig svamp vid namn mörkfjällig olivspindling. Här 

finns några bilder: https://artportalen.se/Image/3624573 

Fynd av rödlistade stormusslor gjordes i flera sjöar, nya lokaler.  

 

 

Nya projekt på gång 

Under 2022 kommer flera planer att sammanställas. Nya projekt kan komma att startas upp gällande 

öring och musslor och projekt med våtmarker och biotopvård kommer att genomföras. Rådgivningar 

kring biologisk mångfald kommer genomföras och ett par artiklar är inplanerade. Inventeringar av 

naturområden är på gång. Flera provfisken ska genomföras. Analyser av våtmarksområden är ett 

stort spännande projekt som C-J Natur kommer jobba med under våren. Så det är mycket på gång.  

 

 

Ha nu bra kommande helger och en skön jul.  

Hör gärna av dig! 

 

 

 

Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent, Filosofie Magister i Biologi  

E-post: cjnatur@gmail.com 

Hemsida: www.cjnatur.com 

C-J Natur ser fram emot din kontakt och nya samarbeten under 2022!  

https://artportalen.se/Image/3624573
mailto:cjnatur@gmail.com
http://www.cjnatur.com/

