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Nyhetsbrev från C-J Natur. Julspecial 2022.  
 

I denna julspecial kommer jag, C-J Natur, presentera lite från året 2022 och lite annat smått och 

gott. Det blir lite om 2022, julklappstips, reflektioner och framåtblick. Hoppas vi kan höras av 

framöver, tveka inte att kontakta mig.  

När jag skriver detta i slutet av november så har vintern redan kommit till landet en första omgång. 

Det blev en rejäl snösmocka och såklart mycket problem på vägarna. Det tog flera dagar innan 

plogningar hade satts in på mindre vägar, trottoarer och gångbanor. I Stockholmsområdet kom det 

över 40 cm på ett dygn vilket enligt vad jag hört med äldre personer är mycket ovanligt. Man 

funderar. Först varmt, milt och sedan detta snöoväder. Det är säkert sånt här väder vi får vänja oss 

vid kommande decennier. Snabba omställningar!  

 

Bete är viktigt för biologisk mångfald, speciellt vid vatten. Betade djur vid Säbysjön i Järfälla kommun 

hösten 2022.  
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I september hade vi val. Ni kanske redan har glömt eller förträngt det. Jag är av åsikten att oavsett 

vilken regering vi har så kommer miljön i andra hand och att det inte skiljer så värst mycket vem som 

sitter med taktpinnen. Politiken kan ibland kännas som en vaggvisa där allt handlar om att linda in 

allt med fina ord. Fina ord finns alltid gott om, hur saker sedan fungerar är en annan. Energipolitiken 

har havererat, fiskeripolitiken likaså och till stor del även landsbygdspolitiken. Sen kan vi passa på att 

ge bostadspolitiken en känga också. Klimatet borde vara en viktigare fråga för oss alla när vi ska 

lämna över till nästa generationer. Jag är i grunden optimist men man undrar hur vi ska lösa 

framtidens utmaningar. Att demonstrera med folk ståendes mitt på vägen är inte rätt väg att gå men 

vad behövs för att vi ska få upp frågan på bordet, på riktigt? 

Läser allt som ofta att samhället ligger efter med saker. De senaste artiklarna jag läste handlade om 

hur kommuner inte uppgraderat VA-systemen vilket gjort att fler och fler husägare får problem vid 

regnoväder när vatten tränger upp i husen. Även en lista kring byggande av bostäder fångade mitt 

intresse, där det i mindre kommuner knappt byggs ett enda hus. Och så kom ett svar på människors 

oro även via barnafödandet. Inte sedan 2005 har det fötts så få barn som 2022! Energikrisen har 

skrivits massor om i tidningar och på nätet. Att stänga av standby och laddare som inte används och 

metervis med artiklar om man ska släcka eller inte släcka lampor. Det är nog inte våra mobilladdare 

det hänger på utan hur vi bygger upp hållbara samhällen där boende och industri samverkar. Det 

bästa men troligen nästan omöjliga nu vore att gå ur EU:s energisystem och bygga upp ett helt eget. 

Kanske i samarbete med våra nordiska grannar (läs finnarna).  

Träffade i december på en herre som kanske var i 75-års åldern. Han berättade för mig att under 

1970-talet lade sig isen i de inre delarna av Mälaren 1 månad innan jul. Hans skridskointresse var 

utgångspunkten. Intressant tänkte jag men kan det verkligen stämma? I SMHI:s rapport ”isläggning 

och islossning” (2013) kunde jag släcka lite av min törst på svar kring detta. Ser att medelvärdet för 

isläggning i flera delar ligger runt början-mitten av december. Så ja, det kan nog stämma det mannen 

berättade. Idag är isläggningen mycket senare än detta!  
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2022 års uppdrag  

Under året har jag jobbat med ett 50-tal olika uppdrag. Bland dessa kan nämnas fiskevårdsplan för 

den stora och spännande sjön Åsnen. Andra FVOF som gett mig uppdrag kring detta viktiga 

förvaltningsverktyg är Allgunnen, Västersjön, Tjurken och det är flera andra på gång. I Nimmern 

pågår arbete med att ta fram en vattenvårdsplan. Det var i Nimmern som jag under en 

musselinventering hittade en helt ny förekomst med den invasiva arten vandramussla. Det blev lite 

uppståndelse med radioinslag med mera. Detta skrevs i Corren (artikel av Jan Novotny):  
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Biologiska undersökningar (elprovfisken & nätprovfisken) är viktiga inventeringar och används för att 

utvärdera kalkning, miljöpåverkan från industrier, fiskevårdsprojekt och att följa upp fisketryck och 

klimat. Inom Kalmar län har jag på uppdrag av länsstyrelsen provfiskat flera sjöar och en mängd 

vattendrag. Resultaten varierar mycket men en tydlig trend är att mycket hänger på vattnets 

motståndskraft. Detta visar att vi behöver bygga hållbara vatten. Hur vi gör detta berättar jag gärna 

mer om i en kommande artikel här på hemsidan. Håll koll under 2023! Bland provfiskade sjöar under 

2022 finns Hjälmsjön, Allgunnen och flertalet mindre sjöar. På uppdrag av en stor industri gjordes 

elfisken i Halland för att bedöma påverkan från en stor avfallsanläggning.  

Växter och inventeringar av växter i vattnet och på land tycker jag är spännande. Växterna berättar 

mycket om miljöerna och markens historik och i vattnet är de fina indikatorer för status. I Nimmern 

och Västersjön gjorde jag makrofytinventering, alltså inventerade vattenväxter. Vid Västersjön 

hittade jag ett par plantor med skunkkallan, även denna invasiv. Hur den hamnat där är en gåta men 

troligen har frön transporterats över sjön från uppströms belägna dammar. Det är dock en lång 

sträcka som visar hur frön kan få fäste på helt nya oväntade platser.  

I Nybro kommun, Mönsterås kommun och Torsås kommun med flera kommuner har jag genomfört 

naturvärdesinventeringar. I dessa fall handlar det om att redovisa och bedöma naturvärden och 

klassa områden som har hög biologisk mångfald. Dessa inventeringar görs inför detaljplaner, 

byggnationer och företagsutvecklingar. De är intressanta för i områden där äldre skog finns eller 

småvatten och i områden med mer död ved kan det finnas hög artrikedom. Områden som vi har låg 

kunskap om många gånger. Bland fynd som jag gjorde under dessa inventeringar kan nämnas större 

vattensalamander och knärot. Inventeringar av groddjur utfördes i Jönköpings län, många fynd av 

arten vanlig groda gjordes.  

Biotopförslag och våtmarker. Ett av mina specialområden är förslag på förbättringar i vatten. Under 

året gjorde jag ett uppdrag för Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd där jag tog fram förslag för 

ett mindre kustmynnande vattendrag. Höga tätheter med öring hittade vi nära mynningen trots att 

bäcken nästan var uttorkad. Flera förslag på våtmarker i bäckens närhet togs fram. Vattendragens 

biotoper har jag hållit på mycket med, genom biotopkarteringar och fysiska åtgärder. Under nästa år 

kommer jag jobba med ett vattendrag norr om Kalmar där biotoper kommer beskrivas och 

förbättringsförslag tas fram.  

Miljögifter är intressant och prioriterat eftersom många gifter kan påverka oss och andra arter under 

lång tid. Här behövs mycket mer provtagning, speciellt i biota (musslor, fisk, kräftor). Jag har under 

året samlat in och skickat iväg fiskar i form av öring och abborrar till Naturhistoriska riksmuseet och 

Sveriges lantbruksuniversitet. Blir intressant att se resultatet av dessa inskickade fiskar! Inom detta 

område vore det bra att få fler FVOF intresserade.  

Stormusslor är en av C-J Naturs specialområden. Ett stort projekt genomfördes i Finjasjön under året. 

Även Nimmern börjar bli väl undersökt gällande musslor. I Alsterån hittades den hotade arten 

tjockskalig målarmussla. Detta gjordes efter att en fiskekompis visade ett skal som han fått på ett 

drag. Oj sa jag, detta bevisar nytt fynd av den hotade arten tjockskalig målarmussla! Under hösten 

skickade jag in över 300 skal till Göteborgs Naturhistoriska museum. Fynd som sparas i deras 

samlingar för framtiden!  
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I ett projekt för Borås Stad gjorde jag en förstudie kring våtmarker. Projektet sysselsatte mig under 

flera månader och avslutades med fältdagar med markägare och kommun. Tre rapporter författade 

jag under detta projekt där två kan läsas via denna sida: 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturklimatochmiljo/naturvard/vatmarksprojektforattgynna

biologiskmangfaldochklimat.4.ad81f4817ff8781e4f5778e.html 

I detta projekt fick jag tillfälle att återse en gammal studiepolare från Göteborgstiden. Han jobbade 

idag med GIS inom Borås kommun. Vi sågs över en lunch. Trevligt! 

Detta var några axplock om min verksamhet 2022. Året 2023 inleds med arbete med planer och vissa 

sammanställningar.  

 

Boktips  

Hur många böcker tror ni finns om kräftor? Inte många! Kräftor är ett av våra mest folkkära djur om 

man ser på fiske och nyttjande av det som sjöar erbjuder. Jag har två i min bokhylla. ”Bekräfta dina 

vatten” och ”Kräftor – Allt om kräftor – och lite dill”. Båda är bra på olika sätt. En som jag blev lite 

intresserad av recenserades i DN för lite sedan; ”Kräftsignaler”. Se artikel nedan. Gillade uttalandet 

”kan man skriva en bok om ål så kan man väl skriva om kräftor”… Helt rätt!! 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturklimatochmiljo/naturvard/vatmarksprojektforattgynnabiologiskmangfaldochklimat.4.ad81f4817ff8781e4f5778e.html
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturklimatochmiljo/naturvard/vatmarksprojektforattgynnabiologiskmangfaldochklimat.4.ad81f4817ff8781e4f5778e.html
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I en annan bok får vi följa med i en guidning av olika kräftarter, ”Kräftboken: kräftorna-fisket-maten”. 

Säljs bla av Adlibris:  
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Finns även en bok med titeln ”Våra älskade kräftor – från bur till bord”, från 2003. 

Detta är nästan allt som finns. Fyra böcker om ett av våra mest omtyckta nöjen är klent. Kanske 

handlar det om allt hemlighetsmakeri kring kräftfisket… kanske också på att böcker inte går att skriva 

idag. Vem vill ägna år på att skriva och sedan gå med förlust? Har nog material själv till en mindre 

bok. Alla fiskeintresserade bör ha minst en bok om kräftor i sin bokhylla! Känner flera som gärna 

dukar upp med kräftor till nyårssupén.  

 

Betydande uttag av fisk i kända vatten  

Har de senaste åren räknat fram och bedömt uttag av fisk i ett 15-tal sjöar och bilden är tydlig. För 

kända vatten som ligger lättillgängliga i Sydsverige har det varit ett betydande uttag av rovfisk under 

åren 2020-2022. Detta visar vikten av att ha god förvaltning. Skulle vi av olika anledningar behöva 

skörda vattnen på nya sätt och större nyttjande från fiskerättsägare så skulle flera vatten riskera att 

försämras. Här behöver vi ta fram fler modeller för sjöarna. Hör av dig om du funderar på dessa 

frågor som gäller uttag, beståndsbalans och förvaltning.  

 

Minnen som jag tar med mig från säsongen 2022 

Minnen som speciellt sticker ut från 2022 var:  

Fyndet av vandramussla i Nimmern 
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Jan Gustafssons konstverk i hans trädgård 

Fynd och historien bakom musselfynd i Alsterån  

Regn och åska vid Finjasjön när jag trodde att åskan slagit ner intill mitt tält! 

 

”Omställning 90”. Konstverk att beskåda hos Jan Gustafsson, Väsby. Notera den bärbara datorn : ) 

Omställning 90 var ett tidsbegränsat stödprogram till bönderna.  

 

Fiskutsättningars vara eller inte vara  

Det finns en tro om att sätta ut fisk är enkelt. Det är det verkligen inte. Det krävs alltid en 

analys/förstudie inför detta. Arter som man gärna vill ha i vattnen är gös, regnbåge och öring. Gös 

kan lyckas om förutsättningarna finns och man använder stor lekmogen fisk. Yngel är ofta svårt att få 

resultat med. Under 2022 undersökte C-J Natur ett vatten där öring har satts ut och en unge av öring 

blev resultatet. Vattendraget är i hög grad påverkat av reglering men en lång strömsträcka finns. För 

utsättning av öring kan det vara bra att blanda storlekar och sätta ut fisk under flera år. Oavsett vilket 

art man funderar på att sätta ut så krävs en analys och detta kan C-J Natur utföra. Ofta råder jag till 

att både vårda vattnet och göra fiskutsättning (om förutsättning finns). Kombinationen är ofta bäst. 

Dessa arter har jag erfarenhet av:  
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Gräskarp 

Ål  

Karp  

Regnbåge  

Öring  

Kräftor (signal och flod) 

Gös  

Hör av er om ni behöver råd!  

 

 

En gös från Allgunnen 2022. Provfisket 2022 fångade för första gången gösungar som visar att sjöns 

bestånd reproducerar sig. Även i sjöar där provfiskenät fångar runt 0,1-0,3 st gösar per nät kan 

beståndet fungera hyggligt. Gösen har ökat i många vatten som en följd av de höga 

vattentemperaturerna.  

 

Spännande nygamla fynd  

Möss är spännande djur, så länge man inte har dem precis inpå sig. Har intresserat mig för hasselmus 

som man kan se bon från bland buskar och gräs. Deras bon görs av olika mjuka grässtrån som vävs 

ihop till runda bollar.  

https://artportalen.se/Image/2673467 

För några år sedan hittade jag ett djur längs kusten, vid Saltor, en mycket fin udde som sträcker sig 

långt ut, nära Ålem. La in fyndet som näbbmus men nu har en fyndet validerats och justerats till 

mindre dvärgnäbbmus. Endast 8 fynd av arter rapporterat i Artportalen. Så här skriver Artdatabanken 

om mindre dvärgnäbbmus:  

Man vet inte så mycket om biologin hos mindre dvärgnäbbmus eftersom den sällan har påträffats i naturen. Den 
är lättast att hitta i spybollar från ugglor och i fällor för fångst av insekter. Arten verkar liksom flera andra arter 
näbbmöss kunna påträffas i de flesta miljöer, bl.a. i utkanten av myrar, i barrskogar med mosstäcke, på hyggen 
och torra tallhedar samt i lövskogsbryn med mycket gräs. Den livnär sig främst av insekter. Åtminstone i Finland 
och Norge kan den vintertid påträffas inomhus.Mindre dvärgnäbbmus föder 1–2 kullar med 3–5 ungar per kull. 

https://artportalen.se/Image/2673467
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https://artportalen.se/Image/2056769 

Hojta gärna till om du hittar någon mus eller bon från möss! 

 

Biotopvård ger resultat  

I olika projekt så var jag med och biotopvårdade Bruatorpsån under 2022. Massor av lekgrus lades ut 

och ån fick fler ståndplatser. Redan några dagar efter åtgärd såg jag öring över det ljusa gruset som vi 

lagt ut. Här kan ni läsa lite om ett projekt:  

http://media7.vattenrad.se/2022/08/Redovisning-av-biotopvard-i-Bruatorpsan-2022.pdf 

 

Nya projekt  

Under 2023 kommer flera fiskevårdsplaner att sättas samman och färdigställas. Rådgivning kring 

biologisk mångfald på gårdsnivå kommer att genomföras under våren-försommaren. Elprovfisken 

fortsätter i stor skala. Med mera.  

 

 Tomten vill se fler hållbara vatten 2023! 

 

 

https://artportalen.se/Image/2056769
http://media7.vattenrad.se/2022/08/Redovisning-av-biotopvard-i-Bruatorpsan-2022.pdf
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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 2023!  
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