Fisketävling
Nissan – Live Release 2015
1:a augusti startar fisketävlingen ”Nissan – Live Release 2015”. Det är andra året fisketävlingen går
och Du som fiskar har chansen att vinna fantastiska priser samtidigt som du tar ansvar och bidrar till
bevarandet av Atlantlaxen och havsöringen.
Fiskesättet Live Release är en viktig åtgärd för att bevara och på sikt öka fiskbeståndet av t.ex. Atlantlax och
används i många andra länder med gott resultat. Vi hoppas du vill hjälpa till! Varje registrerad återutsatt lax och
öring, som fiskats med fiskesättet Live Release, ger en lott i vinstdragningen under hösten 2015. Tävlingen i
Nissans nedre FVO börjar 1:a augusti och slutar 30 september 2015. Tävlingen är bara en av en rad åtgärder
som görs för att förbättra fiskbestånden av olika arter som går upp i och finns i Nissan.
1:a Pris: Actionkamera; Gopro Hero4 Black Edition med tillbehör, värde ca.6 000 kr:

2:a Pris: Guideline 2-hands flugfiskespö, rulle och lina, värde ca 3500 kr.
3:e Pris: Abu Haspel Combo 10”, värde ca 2000 kr.
4:e Pris: Presentkort på Wittlocks Sportfiske, värde 500 kr.

Sponsorer:

Obs! Med reservation för eventuella ändringar och tillägg.

Regler och information om tävlingen samt Instruktion för Live Release finns även på;
www.nissansportfiske.se

www.relaxfishingsweden.com

http://www.wittlock.se/

Regler - Nissan Live Release 2015
§ 1: Allmänt
§ 1:1

Fiskemetod/Fiskesätt för att medverka i tävlingen är fiske enligt Live Release. De fiskespö som
används ska vara försedda med enkelkrok utan hulling eller inklämd hulling på enkelkrok.
Enkelkrok gäller både för spinn- och flugfiske.

§ 1:2

Fisken ska vara krokad i munnen och krokfästet ska vara inifrån och ut. Felkrokad fisk
kvalificerar sig inte i tävlingen.

§ 1:3

Området för tävlingen är Nissans Nedre Fiskevårdsområde.

§ 1:4

Tävlingsperioden är från 2015-08-01 till 2015-09-30.

§ 1:5

Tävlingen avser återutsatt lax och öring enligt Live Release – se instruktion för Live Release, som
håller måtten enligt gällande fiskeregler för Nissan.

§ 1:6

Tävlingsbidraget, d v s återutsättningen enligt Live Release, anmäls automatiskt när du
registrerar/rapporterar din återutsättning på www.fiska.se enligt § 2:1.

§ 1:7

I år, 2015, kostar det inget att delta i tävlingen.

§ 1:8

Tävlande ansvarar för att ha giltigt fiskekort innan de börjar fiska.

§ 2: Registrering/Rapportering av återutsättningar och anmälan till fisketävlingen
§ 2:1

Rapporteringen av återutsättningen enligt Live Release, ska ske via internet på www.fiska.se
senast två dagar efter att fisken återutsatts.
Bocka i ”återsattes” och då visar sig alternativet ”Live Release” och bocka i där också enligt följande:
Fångsten återsattes
Fångsten återsattes enligt Live Release.

Fyll även i e-postadress och telefonnummer. Lägg till foto eller länk till eventuell film i rutan för
det.
Din personliga anmälan till själva fisketävlingen kan göras först under september månad på
medlemsinloggningen på www.relaxfishingsweden.com. Till dess, registrera dina återutsättningar
på www.fiska.se så att dina återutsättningar kan kopplas till dig genom att alltid ange ditt
fiskekortnummer i rutan där det ska anges.
§ 2:2

Till varje registrering skall foto eller film på återutsättningen bifogas. Deltagare tillåter att bilden
används för publicering. Deltagare ansvarar själv för att bildkvaliteten är god nog för kontroll.

§ 2:3

Anmälda återutsättningar enlig Live Release ska vara bevittnade av oberoende person alternativt
att den fiskande själv filmar förloppet med t.ex. huvudkamera. Notera namnet och telefon till den
som bevittnat i informationsfältet.

§ 3: Tävlingsledning och regler
§ 3:1

Tävlingsledning och domare är representanter från Relax Fishing Sweden och Nissans Nedre
Fiskevårdsområde. Huvudansvarig för tävlingen är Tina Kraft på destinationen och den
ekonomiska föreningen ”Relax Fishing Sweden”.

§ 3:2

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingens regler om så är nödvändigt. Likaså
förbehåller sig tävlingsledningen rätten att diskvalificera anmäld fångst eller deltagare om inte
fångst kan styrkas eller vid andra oegentligheter.
Tävlingsledningen äger rätt och skyldighet att kontinuerligt följa, granska och utveckla idé, syfte
och mål med Nissan Live Release 2015.

§ 3:3

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att publicera och distribuera bilder på registrerade fiskar.
Med sin fångstregistrering godkänner man automatiskt denna paragraf.

§ 4: Vinnare
§ 4:1

1:a pris: Varje godkänd registrering av återutsatt lax eller öring som hade uppfyllt gällande
minimi- och maximimått, erhåller en lott i dragningen om första pris.

§ 4:2

2:a pris: Varje godkänd registrering av återutsatt lax eller öring som hade uppfyllt gällande
minimi- och maximimått, utom lotten för första pris, erhåller en lott i dragningen om andra pris.

§ 4:3

3:e pris: Varje godkänd registrering av återutsatt lax eller öring som hade uppfyllt gällande
minimi- och maximimått, utom lotten för första pris och andra pris, erhåller en lott i dragningen
om tredje pris osv.

§ 5: Dragning av vinstlotter
§ 5.1

Dragning av vinstlotter kommer att ske efter att alla tävlingsbidrag granskats och datum för
lottdragning och prisutdelning kommer anges på www.relaxfishingsweden.com.

§ 6: Övriga regler
§ 6:1

Eventuell vinstbeskattning och fraktkostnad står vinnaren själv för.

Tack för att du hjälper till och bidrar till
bevarande och återuppbyggnaden av lax- och havsöringsbestånd!
Lycka till i tävlingen!

Vad är skillnaden på Live Release och Catch & Release?
Med Live Release är avsikten redan innan man börjar fiska att kunna släppa tillbaka allt man får på kroken.
Man anpassar sitt fiske och sin utrustning för att inte skada fisken. Enkelkrokar utan hulling, rätt
dimensionerade fiskelinor, tång eller peang finns i beredskap samt nätet i håven är knutfritt och ej av nylon.
Man fiskar i första hand för rekreation och avkoppling. Souveniren är lyckan förevigad på bild eller film av att
återutsätta fisk och bidra till bevarandet och reproduktionen. Att släppa tillbaka och ge liv åter med
skonsammast möjligaste fiske för att maximera fiskars möjlighet att överleva och kunna reproducera sig, är det
väsentliga. Liv före fångst, när det gäller Live Release.
Catch & Release är i princip samma sak- om det görs på rätt sätt. Tyvärr har Catch & Release fått dåligt rykte
på vissa håll när fiskare inte gjort rätt. Fisk har återutsatts med skador av aggressiva krokar, släpats upp på land
och sedan kastats i. Därför förordar vi precis som Atlantic Salmon Federation – Live Release - för hur lax och
fisk ska återutsättas på rätt sätt.

Eventuella frågor om tävlingen besvaras per mail: info@relaxfishingsweden.com .

Live Release – biologiskt hållbart sportfiske med bättre känsla
Låt leva och släpp tillbaka i god kondition – bidra till bevarande av Atlantlaxen.
Atlantlaxens bestånd har minskat väsentligt under senare år. Regeringar i länder har vidtagit strikta åtgärder för
att kunna bevara Atlantlaxen. Några av anledningarna till den betydande minskningen av Atlantlaxbeståndet är
till exempel nätfiske, överfiske, industrialisering, skogsavverkning intill vattendrag, övergödning från jordbruk
och laxodlingar.
Live Release är ett exempel på fiskesätt som används som en åtgärd för ett mer uthålligt fiske av till exempel
Atlantlaxen. Olika forskning som bedrivits i Canada, USA, Storbritannien, Finland, Island med fler länder har
oberoende av varandra kommit fram till samma slutsats. Om det görs rätt har fiskesättet inte någon eller
minimal negativ inverkan på fiskars kapacitet att kunna reproduceras och ökas i bestånd och fiskarna
återhämtar sig mycket snabbt. I dessa länder är också Live Release det vanligaste och ofta det enda tillåtna
fiskesättet. Återutsättning av vissa arter och fisk som inte uppfyller minimimått görs redan sedan länge i
enlighet med lagstiftning av både sportfiskare och yrkesfiskare i Sverige och utomlands.
Genom fiskesättet Live Release kan du njuta och koppla av med ditt fiske utan att medverka till att göra slut på
Atlantlaxresursen. Ju större lax desto mer värdefull för naturen är den att återutsättas eftersom t.ex. en hona
lägger 1000 ägg per kilo kroppsvikt. Dessutom är det en otrolig känsla och en dimension till av fisket, att
varsamt släppa iväg fisken igen i god kondition när den hanterats försiktigt. Istället för att döda fisken bidrar du
till mer liv genom att fisken får möjlighet att föröka sig.
För vattendrag där det utsätts kompensationsodlad lax av vattenkraftverk, kan man genom Live Release öka
chanserna för många fler sportfiskare att få uppleva möjligheten och känslan av att släppa tillbaka. Samtidigt
kan mer pengar gå tillbaka till fiskevård och t.ex. framtida lösningar på vandringsvägar och restaurering av
lekbottnar med hjälp av fiskekortsintäkter.
Med Live Release förlänger du även tiden för ditt fiskande och bidrar till bevarandet av vildlaxen samtidigt som
du avgör vilken fisk i ordningen du vill landa och räkna in i din fiskekvot. Eller var en riktig hjälte, släpp
tillbaka allt du fiskar som har chans att klara sig. Med Live Release planerar du från början att kunna återutsätta
laxfisk.
Fiska ansvarsfullt och lämna ett bestånd åt kommande generationer. Respektera fångstkvoter och fiska med
krok utan hulling.
Det är viktigt att göra på rätt sätt! Förbered dig innan du börjar fiska Live Release.

Live Release bedrivs enligt följande:
1) Utrustning; För att minska skadan på fisk som skall återutsättas använd hulling-lös enkelkrok.
Alternativt böj in hullingen med tång. Rätt dimensionerad fiskelina ger fiskaren möjlighet att snabbare
dra in fisken.
Peang eller tång att avkroka med är det bästa. Ta gärna hjälp av fiskekompisen vid avkrokning. Håv
med knutfritt nät är det skonsammaste. För att kunna mäta och uppskatta vikt snabbt är det bra med
t.ex. mått uppmärkt på fiskespö, håv eller måttband. Fisken kan även vägas i håven genom att snabbt
lyfta den ur vattnet.
2) Vattentemperaturen ska inte vara högre än 18°C. Då föreligger risk för infektion på fisken. Det är inte
många dagar på året som temperaturen överstiger 18°C i svenska vattendrag. Man kan också undvika
att fiska dessa dagar.
3) Drilla inte fisken (kämpa inte emot) så hårt att den inte orkar återhämta sig när du fått den på kroken.
Dra aldrig upp fisken på strandkanten eller bland grus och stenar. Med kroppsskador och skadade
fiskfjäll kan den inte överleva.
4) Blöt händerna innan du tar i fisken så att du inte skadar den! Ta aldrig upp fisken helt ur vattnet. Minst
halva gälarna måste vara under vatten hela tiden. Var försiktig så att du inte klämmer den och skadar
organ. Håll fisken framför stjärtfenan med en hand och greppet med andra handen under buken bakom
gälarna. Rör aldrig gälarna eller ögonen. Håll aldrig fisken upp och ned.
5) Avkroka försiktigt med tång eller peang. Om du använder håv måste det vara knutfritt nät så att inte
fjällen på fisken skadas. Vid problem att avkroka – klipp av linan vid kroken och lämna kroken kvar.
Den trillar ut senare av sig själv.
6) Uppskatta längd och vikt. Längd med hjälp av t.ex. håv eller fiskespöet, vikten efter längden eller väg i
håven och lyft mycket kort ur vattnet.
7) Fotografering: Under tiden din kompis förbereder
fotograferingen – håll fisken i vattnet och lyft upp max 5
sekunder för fotograferingen för att inte riskera överlevnaden.
Ta gärna också kort eller filma på när du släpper iväg den.

8) Tillkvicknande kan ta några minuter för fisken om kampen
varit ansträngande. Det är viktigt att hålla fisken stilla i vattnet
riktad mot vattenströmmen för att vattnet ska komma in i
munnen och ut genom gälarna. Fisken visar tydligt när den är
redo att simma iväg – men släpp inte taget om fisken innan
den är redo.
9) Registrera återutsättningen Live Release, hos fiskevårdsföreningen.
Grattis och Tack!
Vill du ha mer information och se en
film om hur man gör, kan du gå in
Atlantic Salmon Federations
hemsida; http://www.asf.ca/livereleae.html , där också alla
ovanstående bilder är hämtade.

Uppdaterad 2014-02-21 av Tina Kraft för
projekt; ”Destination Laxaland –
samverkan för tillväxtskapande hållbart
sportfiske”

