
AKTUELL INFO Åsnen-Nytt utkommer med ett nummer per år och ges ut av Skogsstyrelsen,
Distrikt Kronoberg Östra, Box 7, 351 03 VÄXJÖ. Ansvarig utgivare: Lars-Olof Hallberg, telefon 0470/72 61 18.

INFORMATION FRÅN SKOGSSTYRELSEN & LÄNSSTYRELSEN April 2009

 

Naturvårdstillsynen i sjön Åsnen, den s.k. Åsnentillsynen, går nu in på sitt 24: e verksamhetsår. Arbetet på sjön kommer att inriktas på att se till att folk sköter sig när det
gäller allemansrätt, eldning, nedskräpning, att tälta på rätt platser, att inte störa häckande sjöfågel och att följa fiskereglerna. Särskild vikt kommer att läggas vid att
förhindra boplundring (rovfåglar) och att se till att förbudet mot att använda vattenskoter, husbåt och motorbrygga efterlevs. Om du ser någon som försöker använda
vattenskoter i Åsnen, ring omedelbart oss tillsynsmän. I sommar kommer två tillsynsmän att jobba på sjön och du når oss på följande telefonnummer: 

Håkan Woltén 070/202 22 51

Lars-Olof Hallberg 070/679 48 55

Om vi inte svarar i telefon, lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Vid akutfall (olycksfall, saknade personer, brand) kontakta SOS Alarm på telefon 112  

 

Under sommaren 2009 inventerades förekomst av vattenväxten sjögull i Åsnen och Mörrumsån. Sjögull är introducerad och ingen naturlig art i Sverige. Den har en stor
spridningsförmåga och kan vålla stora problem där den förekommer. Inventeringen visade att det finns stora mängder sjögull i Brändeborgsfjorden och några små bestånd i
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Åsnen vid Urshult. Det måste vidtas åtgärder för att bekämpa sjögull i Åsnen vid Urshult och vid sjöns utlopp för att motverka att arten sprids ännu mer. Undvik att plocka
och flytta sjögull, kör inte med motorbåt igenom bestånd med sjögull och försök inte slå eller klippa bestånd av sjögull på egen hand. Om man använder vassklippning eller
liknande metoder sprider sig arten bara ännu mer. Det är väldigt svårt att bekämpa sjögull. Den enda metod som bedöms möjlig i Åsnen är att täcka små bestånd med plast
på bottnen och läns- styrelsen avser att påbörja detta arbete under året. Länsstyrelsen har tryck upp en broschyr om sjögull som finns att ladda hem från länsstyrelsens
hemsida http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/amnen/vattenvard/projekt_inventeringar/ Sjogull.htm : http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/amnen/vattenvard
/projekt_inventeringar/ Sjogull.htm .

 

För att få fiska i Åsnen krävs fiskerätt eller att man löst fiskekort. Fiskekort finns som dagkort, veckokort, månadskort samt årskort. Fiskekorten gäller för hela sjön men ett
billigare årskort giltigt enbart i resp. skötselområde finns också. Kommuninnevånare från Växjö, Tingsryd eller Alvesta har rabatt på årskorten. Fiskekort gäller som
familjekort, inklusive barn under 16 år och som fiskar i förälders sällskap. Om barn under 16 år vill fiska på egen hand krävs fiskekort, de får 50 % rabatt på alla fiskekort
utom dagkort. Fullständiga regler finns hos fiskekortsförsäljarna och på anslagstavlor runt sjön.

Fiskekort skall medföras vid fiske och uppvisas tillsammans med giltig legitimation vid anfordran! Fiskekort ger inte rätt till vistelse
inom fågelskyddsområden med tillträdesförbud!

Fiskerättsinnehavare och sin familj får fiska med spö inom hela sitt skötselområde med samma regler som gäller för en fiskekortslösare. Där han har fiskerätt får han också
lägga ut fasta redskap (nät, ryssja, mjärde, långrev etc.). Alla fasta redskap skall vara tydligt märkta med ägarens namn, tel.nr och fastighetsbeteckning. Nät skall vara
utmärkta med väl synliga bojar i bägge ändar, nätkoppel skall ha ytterligare bojar (200meter nät = 3 bojar, 300 meter nät = 4 bojar o.s.v.). Vid varje fiskestämma kommer
det klagomål på dålig utmärkning av nät, tänk på regeln väl synliga. En t.ex. mindre vit dunk syns inte bra när det blåser! Nät skall vittjas minst 2 ggr/vecka och andra
fasta redskap minst 1 gång/vecka. För att underlätta för fisketillsynen skall fiskerättsinnehavare kunna styrka sin fiskerätt, enklast görs detta om man uppvisar giltig
legitimation då tillsynen medför en fiskerättsägarlängd.

Gös: Fiske efter gös är förbjudet under dess lekperiod (1/5 – 31/5) och kommer att kontrolleras av tillsynen (överträdelse innebär böter samt beslagtagen utrustning och
fångst).
Kräftfiske: Fiskerättsägare får fiska kräftor under tiden 8 augusti till 7 september, 2010. Minimimått 10cm  Resultatet skall meddelas till någon i föreningsstyrelserna. Övrig
tid gäller kräftfiskeförbud.
Ålfiske: Vi fortsätter att fiska ål, men minimimåttet har höjts till 65 cm.
Gädda: Minimimått 50 cm.
Öring: Minimimått 40 cm.
Spegelkarp: Skall återutsättas.
Mink: Fångstpremie 300:-

Utsättning 2010: Ålyngel för 160 000:-, Öring för 90 000:-, Öringyngel för 10 000:- .

Skarv: En treårig skyddsjakt på skarv har beviljats av Länsstyrelsen och gäller 2009-2011. Den som tänkt sig att fälla skarv måste ta kontakt med någon i Fvof-styrelsen för
fullständiga villkor!! Följs inte Länsstyrelsen villkor kan skyddsjakten återkallas!!
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Provfiske: Under 2010 skall vi provfiska i Åsnens östra skötselområde.

Djupkarta: Åsnens Fvo fick inga bidrag till den tänkta djup- och fiskekartan. Vi tittar nu på om vi skall göra en karta för egna medel och där vi förmodligen inriktar oss på
att mäta upp de olika ångbåtslederna och en djupkarta.

Om du vill veta mer om fisket i Åsnen kontakta gärna Åsnens FVOF: Gösta Hyltén-Cavallius 0470/75 42 25, Gösta Johansson 0477/210 00 eller Börje Sigfridsson 0477/200
47.

 

I Åsnen lever fågelarter som inte får sina ungar flygfärdiga om de störs av människor under sin häckningstid. För att värna fåglarna har Länsstyrelsen efter diskussion med
markägare, fiskare, närboende och ornitologer ändrat området för tillträdesförbud kring Harö i Naturreservatet Utnäsuddens övärld. Tillträdesförbud och
fågelskyddsområden finns för att växter, fåglar och andra djur som inte klarar av mänsklig störning skall få möjlighet att fortleva. I dag utgör fågelskyddsområden mindre
än fem procent av Åsnens areal. Med det nya beslutet, som vann laga kraft den 29 maj 2009, är det förbjudet för allmänheten att beträda Harö och en zon på ca 500 meter
ut från Harös stränder under perioden 1 februari till 15 augusti. Detta innebär att förbudsområdet utökats i norr och väster jämfört med tidigare. Samtidigt har det blivit
fritt fram att besöka Gråöarna och Viöarna samt att passera i sundet mellan Slungöarna och Korv-holmen. På Stora Slungö och Lilla Slungö gäller landstigningsförbud under
perioden 1 april till 31 juli. Området där tillträdesförbud råder kring Harö har märkts ut genom fasta skyltar på Harö och områdets yttre gräns har märkts ut med röda bojar
i vattnet.

Frågor om fågelskyddet kring Harö besvaras av Länsstyrelsen; Martin Unell tel. 0470/861 49 eller Elisabet Ardö tel. 0470/861 40 .
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På uppdrag av länsstyrelsen gjordes en inventering av fåglar knutna till vatten i sjön Åsnen under våren och sommaren 2009. Inventeringen var en upprepning av 1976 års
fågelinventering. Åsnen har höga natur- och friluftsvärden och är ett populärt turistmål. Västra delarna av Åsnen planeras bli nationalpark och det är av intresse att följa
upp hur tillståndet i sjön ser ut vad gäller fågelfaunan knuten till vatten. Vårt uppdrag bestod i att ta reda på om en populationsförändring skett mellan 1976 och 2009.
Efter insamling och analys visar data på en minskning av antalet par fåglar med 45 % mellan 1976 och 2009. När det gäller antalet arter har en ökning påvisats från 19 arter
1976 till 29 arter 2009. Signifikanta förändringar har påvisats för 8 arter där grågås, kanadagås, gräsand och knipa ökat i antal medan skägg-dopping, drillsnäppa, fisktärna,
fiskmås och knölsvan minskat i antal. Det har även noterats en signifikant minskning av djupdykande fiskätande fågel i sjön sedan 1976. Data för storlom indikerar en
halvering medan fiskgjuse visar en stabil populationsnivå i jämförelse med 1976. Ett antal faktorer kan förklara populationsförändringarna i sjön; för flera arter kan
effekter på lokal nivå relateras till nationella förändringar men för andra skiljer sig utvecklingen på den lokala nivån med den som gäller nationellt. Förändringarna i
fågelfaunan torde alltså till viss del bero på lokala förhållanden, som kan vara viktiga att identifiera i den framtida förvaltningen i sjön (och den nya Nationalparken). Andra
tänkbara faktorer som tas upp är friluftslivets påverkan på populationsstorleken hos inventeringsarterna, i form av störningseffekter. Frågor om den genomförda
fågelinventeringen besvaras av Per Ekerholm, Länsstyrelsen, telefon 0470/860 13 .

 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med den planerade nationalparken Västra Åsnen. Detta innebär först att en projektplan tas fram som bl.a., skall
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belysa hur information skall spridas och hur man skall få ett aktivt deltagande från olika intressenter. Länsstyrelsen skall ta fram förslag till syfte och ett eller flera
avgränsningsförslag. Löpande information om arbetet kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida. Om du har frågor eller förslag, kontakta Helene Pettersson,
Länsstyrelsen, telefon 0470/864 56
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