
                                                   

 
 
2012-03-27  
 

Pernilla Landin 

 

Till 'Karl-Gustaf Eklund' (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com) 

Från: Pernilla Landin (Pernilla.Landin@torsas.se) 

Skickat: den 27 mars 2012 13:54:46 

Till: 'Karl-Gustaf Eklund' (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com) 
(kage.eklund.kvistofta@hotmail.com) 

 

Hej Kåge! 

Lite info från Joakim som kommer att genomföra provfiske av mört i 

Grisbäcken i höjd med den nya våtmarken i Grisbäcken. 

Inventeringen är inte igång ännu, utan så fort Yngve ser att mörten är på 

väg så kommer Joakim lägga i utrustningen som behövs för att genomföra 

inventeringen. 

  

Mvh 

Pernilla 

  

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Joakim Holm [mailto:joakim.holm@monsteras.se]  

Skickat: den 27 mars 2012 13:19 

Till: Pernilla Landin 

Ämne: Re: VB: Mycket fisk i Grisebäcken öster Flasebro 

  

Hej! 

  

Tack för rapporten! Hade tänkt att ringa Yngve idag för statusrapport men 

nu vet jag läget. Det är id (ort) som är i full gång med leken nu, precis 

som Karl-Gustaf är inne på. Havsöringen leker på hösten.  

  

Jag har börjat få id i Nävraån nu också, ryssjan var full idag. Jag får 

försöka att vittja varje dag nu under idens vandring istället för varannan. 

  

Mvh 

Joakim 

  

----------------orginalmeddelande----------------- 

Från: "Pernilla Landin"  

Till: "'Joakim Holm joakim.holm@monsteras.se (joakim.holm@monsteras.se )'" 

joakim.holm@monsteras.se 

Datum: Tue, 27 Mar 2012 09:53:11 +0000 

------------------------------------------------- 

  

  

> Hej Joakim! 

> Lämnar lite info om iakttagelser i inventeringsområdet Grisbäcken. 

> Mvh 

> Pernilla 

>  

> Från: Karl-Gustaf Eklund [mailto:kage.eklund.kvistofta@hotmail.com ] 

> Skickat: den 26 mars 2012 01:35 

> Till: Stan Weyns; Pernilla Landin 

http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/
http://du105w.dub105.mail.live.com/mail/


> Kopia: roland_blomqvist@hotmail.com 

> Ämne: Mycket fisk i Grisebäcken öster Flasebro 

>  

> Hej!!! 

>  

> När Roland och jag tog en promenad i fredags i det vackra soliga  

> vädret på väg ut till Grisbäcks udde, gjorde vi en avstickare till den  

> spång öster om Flasebro, där det nyanlagda dämmet börjar. 

>  

> I bäckens porlande vattendrag, där det var mycket sten, var det fullt  

> av fisk, som plaskade hej vilt. Vi var lite osäkra på sorten, men  

> eftersom det var storfjällig fisk, var det knappast havsöring, utan  

> snarare ort. 

>  

> Det var lite information från en skön vårpromenad. 

>  

> Bästa kustmiljöhälsningar 

>  

> Roland och Kåge 

 


