Detta är ett informationsblad om ett projekt
som under lång tid (30-40 år!) med metodiska
åtgärder kan förbättra fisket i Hennansjön.
Vi vill att underlaget ska ge en balans i
ställningstagandet om vindkraft och vad som
kan göras med den finansiering som möjliggörs
i en bygd med stora utmaningar i tillvaron.

Ett naturligt ädelfiske
i Hennansjön

Hennansjöns intresseförening vill se till att de
medel som görs tillgängliga genom vindkraft
går till bra projekt. Projektet ”Ett naturligt
ädelfiske i Hennansjön” har som ett långsiktigt
mål att etablera en stark, långsiktigt hållbar
öringsstam i Hennansjön och i omkringliggande
vattendrag.

Vinkraftsmedlen skapar
unika möjligheter

Det är vettigt att satsa på storöringen, en resurs
som nästan är borta i Hälsingland. Storöringen
finns, men behöver stöd för att stärkas och bli
vanligare. Vindkraftsmedlen ger en helt unik
möjlighet att lyckas med detta då man kan
utföra metodiska åtgärder under av 30-40 år!
En utgångspunkt finns redan lokal fiskeplan
där Ljusdals och Ramsjö fiskevårdsområden

utgör de tyngsta aktörerna i sin roll som fiskerättsägarnas röst och vilja.

OX2 finansierar
en förstudie

En aktivitet som startats inom ramarna för en
förstudie som OX2 finansierat är att initiera
och driva på så att ett omlöp i Väljeån byggs.
Dammen vid Hennansjöns utlopp är det sista
hindret för att vattensystemet från Ljusnan ska
vara ihopkopplat med Hennansjön. Ett omlöp
betyder att öringen kan simma upp ända från
Ljusnan upp till Ramsjö och upp i alla de
mindre åar och bäckar som finns i vattensystemet.
Ljusnan - Voxnan vattenvårdsförbund har nu
tagit stafettpinnen att driva processen vidare i
samverkan med Ljusdals kommun, Fortum och
andra involverade aktörer.

Ett kläckeri kommer att
skapa sysselsättning

En annan konkret aktivitet som startats är att
etablera ett kläckeri för ädelfisk, med fokus på
en lokalt präglad öringsstam. Ett kläckeri ska
utveckla tillgången på lokalt avlad öring och
innebär även ytterligare möjligheter – t.ex. att
odla fisk som kan användas till put-and-take
inom Ljusdals och Ramsjös fiskevårdsområden.

Det är ett stort problem idag att få tag i
”sättfisk” för fiskevårdsområdena. På sikt kan
ytterligare förädling tänkas, kanske restauranger
som serverar Hennanöring – eller butiker som
säljer rökt lokalproducerad fisk!

Men det primära är att kläcka lokalt präglad
öring – för att skapa en stark naturlig fiskstam
i Hennansjön och kringliggande vattendrag.

Och en långsiktig finansiering är avgörande
för att lyckas här. Föreningen har studerat
flera fastigheter runt

Ett kläckeri planeras
vid Kvarnån

Kvarnån i Ramsjö som kan vara lämpliga
för ändamålet. Tillgång till rinnande vatten
med tillräcklig fallhöjd och rätt temperatur
är avgörande faktorer för ett kläckeri. En
preliminär plats finns utsett och under 2023
planeras en projektering av fastigheten. Även
om ett kläcker i sig kan skapa sysselsättning
så är det främst en grundläggande faktor för
en massa andra saker som kan hända runt
Hennansjön.

Utöver omlöpet och kläckeriet ska projektet
om finansieringen möjliggörs genomföra
mängder av systematiska åtgärder i mindre
vattendrag, se till att skogsbolag tar sina
ansvar för ex. vägtrummor och att gamla
dammar och flottningsrensade bäckar och
åar kan återställas.

Vattenprover ska tas i vattendrag runt Ramsjö
och vi ska skapa en tydlig bild av om/hur den
tidigare gruvbrytningen i Enåsengruvan kan
påverka situationen än idag.

Ett standardiserat
provfiske planeras

Med start den 20 september 2022 sker en mer
detaljerad kartering genom elfiske i de rinnande
vattendragen runt Hennansjön. Och under 2023
planeras ett standardiserat provfiske med nät i
Hennansjön.

Sammantaget ger möjliga långsiktigheten
helt unika förutsättningar till fiskevård i hela
området, vilket ska öka fisketurismen och
skapa attraktionskraft samt sysselsättning för
bygden.

OX2 avsätter miljoner
i bygdepengar

Miljonsatsningar på bredband
och elbilsladdare

Det kommer dessutom att finnas gott om medel
till en rad andra angelägna och långsiktiga
satsningar i bygden. OX2 pekar på en rad
direkta satsningar i mångmiljonklassen på
exempelvis bredband och elbilsladdare.

Så utöver fiskeprojektet ger bygdepengen ett
välbehövligt tillskott till andra satsningar runt
hennansjön. Det är annars stora utmaningar
– för att inte säga helt omöjligt – att få tillgång
till den typen av finansiering.

Vi som bor och vistas nära vindkraftsparkerna blir i hög grad påverkade av de ingrepp
som görs – och vi har alla har en individuell
uppfattning av hur vi påverkas. Men vi måste
samtidigt se att omvärlden förändras på sätt
som gör att vi måste producera mer energi, och
där vindkraften är ett exempel på hur man kan
lösa detta.
Det finns inte några smärtfria sätta att producera
el, och OM DET BLIR VINDKRAFT i bygden
– så vill vi att de pengar som det medför går
till långsiktiga satsningar för en positiv utveckling
i bygden.
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Vindkraften och OX2 blir här möjliggörare
genom att avsätta hela 1% av avkastningen
– vilket är Svenskt rekord i ersättning för
vindkraft. Det kan beroende på elpriset röra
sig om cirka 1,6 miljoner kronor årligen från
Skarpen och ytterligare cirka 600 000 kronor
årligen från Grubban. Och tanken är att en
del av dessa pengar investeras i aktuellt fiskeprojekt. Med denna grundfinansiering kan
föreningen söka medel från andra finansiärer,
som Länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller EU.
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