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Låt laxen leva och vinn en fiskeresa till Scotland.
1:a maj går startskottet för fisketävlingen ”Nissan Live Release 2014”. Som en av flera åtgärder
som nu pågår för att återuppbygga fiskbeståndet i Nissan av lax och havsöring genomförs en
fisketävling som går ut på att fiska för rekreation, upplevelse och avkoppling istället för att döda
lax och havsöring i Nissan. För att uppmuntra till att fler fritids- och sportfiskare börjar
återutsätta lax och havsöring som är avgörande för reproduktionen och framtidens fiskebestånd,
ska fina priser hjälpa till att motivera till ett ändrat fiskesätt. Första priset är en sportfiskeresa till
River Dee i Scotland, andra pris ett exklusivt flygfiskespö och tredje pris vadarbyxor med
tillhörande kängor.
-Vi kan redan innan tävlingen börjat se att återutsättningar registrerats enligt Live Release på
fiska.se, säger Tina Kraft. Detta är roligt och bra för återhämtningen av laxstammen i Nissan. Det
ska bli spännande och se vilka som kan vara med och vinna de fina priserna här i oktober.
Fisketävlingen går till så att alla återutsättningar som fiskas och registreras som Live Release på
www.fiska.se, är med i lottdragningen den 17 oktober. Tävlingen utlyses i samarbete mellan
Nissans Nedre FVO, Sportfiskeklubben Laxen och projektet Destination Laxaland-samverkan
för tillväxtskapande hållbart sportfiske som en av flera pågående åtgärder att förbättra fisk- och
laxbeståndet i Nissan. Mer information om tävlingen finns där fiskekort säljs och på
www.nissansportfiske.se , www.destinationhalmstad.se , www.sfk-laxen.se

Atlantic Salmon Federation använder begreppet Live Releaseför fiskemetoden att återutsätta en
vildlax på rätt sätt. Fiskemetoden Live Release är samma metod som Catch & Release när Catch
& Release görs på rätt sätt. Det vill säga att avsikten från början är att återutsätta den fisk du får
på krok utan eller med inklämd hulling.
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Övrig bakgrundsinformation:
Se gärna instruktion för Live Release samt Tävlingsinformation och regler.
I jämförelse med andra länder som värnar om sin fisk- och laxresurs – ligger Sverige efter när det
gäller att på frivillig basis fiska varsamt och återutsätta fisken i så god kondition som möjligt efter
man fått den på kroken. Det finns en kategori sportfiskare som redan praktiserar detta sätt att
fiska. Ofta har dessa sportfiskare varit utomlands i vatten viktiga för reproduktionen och fiskat
och sett hur långt man kommit i t.ex. Storbritannien, USA, Canada, Ryssland och Finland. I
Mörrum har de under senare år kommit ifatt och hade hela 85 % Catch & Release 2013, på
frivillig basis. Utomlands är det vanligt att fiskesättet Catch & Release är det enda tillåtna tills man
fått tillbaka rätt storlek på fiskbeståndet i sina vattendrag. Det brukar ta lite mer än 5 år tills man
ser resultat och det beror också på laxens livscykel. I t.ex. Scotland och Canada har man under
lång tid använt fiskemetoden med bra resultat för att återhämta fiskbeståndet. Forskning om
Catch & Release har bedrivits i många länder och man kommer fram till samma sak. Om fisken
återutsätts på rätt sätt, har fiskemetoden ingen negativ inverkan på reproduktionen och fisken
återhämtar sig mycket kvickt.
Vinn-vinn-vinn. Genom att vi fortsätter fiska men gör det på ett annat sätt så fortsätter pengar
komma in till fiskevård genom fiskekortsförsäljning. Istället för att dödas får fisk chans att
reproducera sig och fiskebeståndet har en bättre chans att öka. Fiskeupplevelsen går inte förlorad
utan vi får ut en extra dimension av fisket när vi känner fisken kvickna till i våra händer och den
tydligt visar när den är redo att simma iväg. Dessutom är fisket en samhällsekonomiskt viktig
resurs eftersom den skapar arbetstillfällen och tillväxt inom t.ex. fisketurism och andra
närliggande näringar.
2013 registrerades endast 50 fångster av lax i Nissan. 45 fiskar steg upp i laxtrappan enligt
räknaren och 100 laxar lyftes upp till lekplatser för reproduktion eftersom de inte gick upp i
laxtrappan.
Exempel på andra åtgärder för att beståndet ska återhämta sig som parallellt genomförs är:
-

Vatten ska finnas dygnet runt i fiskvägarna från 1 maj
En konsult är tillsatt för att ta fram förslag på bättre fungerande laxtrappa vid
slottsmöllan
Försök med att hålla smolt ca 2 veckor i Nissan för att präglas där innan de släpps iväg på
sin väg ut i havet

För mer information om fiskbeståndet i Nissan, kontakta Johan Lundgren bitr.
Länsfiskerikonsulent, Länsstyrelsen Halland, 010-2243298, Johan.Lundgren@lansstyrelsen.se
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