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LAXJAKT. Ett bottennapp är inte bara ett irriterande moment under fiskedagen. Varje fastnad krok ger lite mer bly på åns botten.

Blyberlet på L lan
boHen växer varje
LAHOLM

Ett fiskedrag eller sänke väger
bara cirka 40 gram. Men varje
år hamnar mängder med
sådana på Lagans botten. Det
kan handla om flera hundra kilo
av tungmetallen bly.

Enligt erfarna sportfiskare som
HP har talat med är svårartade
bottennapp mycket vanliga iLagan.
Så vanliga att man får räkna med
. att förlora något drag eller sänke
i stort sett varje fiskedag.

OM MÄN TÄNKER sig att so sport-
fiskare om dagen tappar var sitt
drag eller sänke under 150 dagar
av fiskesäsongen. så handlar det
i runda slängar om 300 kilo bly som
årligen lägger sig på åns botten.
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Hans Schibli på länsstyrelsens
miljöövervakningsenhet och som
själv ägnar sig åt sportfiske.
- Vid Gröningen är det en väldig

ackumulering, konstaterar han-
Men kanske kan den stoppas.
I går kunde SVT rapportera att
miljödepartementet utreder ett
förbud mot blysänken.
- En mycket bra.ide. Bly i vatten

är defintivt inte bra, säger Schibli.

HAN FAR MEDHALL från Ellen Bru-
no, sakkunnig inom marina eko-
system och fiske på Naturskydds-
föreningen.
- Bly är en si himla giftig metall

och vi har jobbat hårt för att fasa
ut den på många andra områden
i samhället. Att man fortsätter
att tillåta den i fiskeredskap är
motsägelsefullt, säger hon.
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or
"Bly är en så himla
giftig metall och
vi har jobbat hårt
rör att fasa ut den
på många andra
områden
isamhället."

:- Problemet i grunda vatten
som åar är att blyet nöts ner och
ger upphov till små fragment som
fåglar kan få i sig. Vivet att många
andfågIar dör av blyförgiftning.
Det har även konstaterats höga
blyhalter i rovfåglar, troligen för
att de äter andfåglar.

EN SOM DÄREMOT inte ser fram
emot ett blyförbud är välkände
sportfiskaren Peter Atteson. Han
tror att riskerna är överdrivna.
- I.Lagan ligger säkerttusentals

drag och sänken. Men jag tror att
de kapslas in ganska fort.
- Men, där hamnar också linor

och krokar. De ligger kvar i vattnet
och fiskar. Förr eller senare sitter
där en fisk som dör. Vi hade haft
gott aven rensning av Lagan år-
minston varrarinat år, äger han.
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ELLEN BRUNO
sakkunnig Naturskyddsföreningen

tjänstemän på länsstyrelsen säger
att frågan är "intressant", m Ilvill
vnrl 'fl varnja eller n~.
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