Vill du veta mer om lax och laxens situation i
Ljungan?
Då är du välkommen till Laxens dag i Ljungan
onsdagen den 18 september!

Program Laxens dag 2019
Laxens dag arrangeras av Nedre Ljungans Sportfiske onsdagen den 18
september 2019.
Syftet med Laxens dag är att uppmärksamma den utsatta situation som den
naturligt reproducerande laxen i Ljungan befinner sig i.
De senaste årens uteblivna reproduktion till följd av sjukdomsutbrott ställer
flera frågor på sin spets. Klarar laxen detta? Vad kan göras för att förbättra
situationen? Hur akut är det?
Målet är att allmänheten ska få mer kunskap om laxen i Ljungan och sådant
som berör bevarande, nyttjande och förvaltning.
Aktiviteter
Det kommer genomföras aktiviteter vid 3 olika platser längs älven med olika
teman. Programmet ser ut som följer nedan:
Station 1: Allsta fiskecamp
Temat är laxens biologi och beståndsutveckling samt restaurering av
vattenmiljöer. Resultat från årets elfiskeundersökningar kommer att redovisas i
samband med arrangemanget och experter kommer informera om hur
situationen ser ut för laxen och havsöringen. I samband med detta visas hur en
elfiskeundersökning går till i praktiken.
Ämnen inom detta tema:
- laxens och havsöringens biologi
- uppföljning av rekrytering
- sjukdomssituationen
- beståndsutveckling
- restaurering av vattenmiljöer/biotopvård
- vattenkvalité
Tid: kl. 10
Medverkande:
David Jonsson, Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Västernorrland
Kenneth Ottosson, fiskekonsulent Hushållningssällskapet och Sundsvalls
kommun samt ledamot i Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungans Sportfiske
Station 2: Grimman
Temat är förvaltning, sportfiske och fisketurism samt demonstration av
fiskemetoder och beten. Personer inom förvaltningen av Nedre Ljungans
Sportfiske medverkar.
Ämnen inom detta tema:
- förvaltning/fiskevårdsområde
- fiskevärdar/fisketillsyn
- fiskeregler
- fisketurism
- sportfiskemetoder
Tid: kl. 12
Medverkande:
Göran Hultgren, fiskevärd
Patrik Jonsson, fiskevärd
Anders Tångring, fiskevärd
Roland Söderström, fiskevärd

Christopher Cato, fiskevärd
Kenneth Ottosson
Vid denna station bjuder vi på något att äta och dricka.
Station 3: Viforsens avelsfiske
Temat för denna station är kraftutbyggnaden i Ljungan och vilka åtgärder som
har vidtagits under årens lopp för att kompensera för den skada som
kraftutbyggnaden orsakat samt vilka skyldigheter som föreligger idag. Visning
av avelsstation och fångstfälla samt vittjning av fälla och information om odling
av havsöring.
Ämnen inom detta tema:
- kraftutbyggnad
- reglering
- skadekompensation allmänt/enskilt fiskeintresse
- avelsfiske
- odling havsöring
Tid: kl. 15
Medverkande:
Kenneth Ottosson
Anders Bergqvist, fiskevärd Nedre Ljungans Sportfiske

Arrangemanget genomförs av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening i
samverkan med Sveriges Fiskevattenägarförbund för att uppmärksamma
Laxens år 2019. Havs- och vattenmyndigheten medfinansierar arrangemanget
genom anslaget 1:11, åtgärder för havs- och vattenmiljön.

