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Vi har haft protokollförda möten under verksamhetsåret samt en del mailkorrespondens,
aktiviteter på facebook, hemsida och icke protokollförda samtal. Den nya fisketillsynsbåten
har använts för tillsyn vid kontroll av fiskekort, kontroll av godkända nätlängder och
märkning, tjuvfiske av kräftor i framförallt älven samt en allmän fisketillsyn i form av ökad
synlighet på sjön. Beslag av ålryssjor har skett i Gullspångsälven. Bemanningen är oförändrad
av fisketillsynsmän, sex personer. Löpande ändringar görs kring dessa tidsbegränsade
förordnanden. Våra fisketillsynsmän måste löpande genomgå kompletterande utbildningar.
På föreningens facebooksida och hemsida går det på ett utmärkt sätt att
kommunicera tankar idéer och tips, skagern.com på facebook och www.skagern.com för
hemsidan.
Bra fångster har noterats i år och nu äntligen även större gös vilket är mycket positivt.
Reproduktionen verkar vara mycket bättre än förut och storlekarna på fångad gös ökar. Detta
är mycket tack vare begränsningen av nätlängder och ökad kontroll av det numera begränsade
nätfisket. Gösen konkurrerar hårt med öringen. Fortsatt inget behov av utplantering av gös.
Även kräftfisket verkar ha varit skapligt men flertalet kräftor är för små för att tas upp.

Kontroll har skett med länsstyrelsen och fiskeriverket att det inte är läge med utplantering av
öring av skälet att det föreligger risk att den stör Gullspångslaxen. Ålimplantering har
diskuterats men kommer tyvärr inte ge något pga att de kommer försvinna i Fortums
kraftverk. Det varierande vattenståndet har som vanligt ställt till det för både lek och fiske på
sina håll i sjön.
Gösdraget tävlingen gick bra, över 100 kg fisk togs upp.
Sjösättningsramp vid Däldenäs har diskuterats under året men vi avvaktar politiskt beslut i
frågan. Även förbättring av ramp med tillhörande brygga har diskuterats för Skagersvik. Det
är för få ramper i Skagern idag. Viktigt att få fler ramper så att turismen och fisket kan
utvecklas. Diskussion om uppmärkning av partier i sjön har även diskuterats och planen är att
detta skall konkretiseras framöver. Frågan om komplettering av fiskekortsförsäljningen, att
delvis börja gå från pappersfiskekort och fiskekort.se till ifiske.se. Detta kommer även
implementeras framöver. Även frågan om den praktiska hanteringen av det s k provfisket, dvs
kontrollera hur fiskebestånden ser ut i sjön och hur sjön eg mår. Diskussion om att köpa
utrustning för detta ändamål kommer mynna ut i ett beslut under 2020. En översyn av
arrendeavtal måste göras och kommer göras 2020.

Styrelsen har medverkat i tre dagar på fiskemässan i Jönköping, monter bekostad av
kommunen, med otroligt många besökare.
Försäljningen av fiskekort.se har varit mycket bra. 2019 såldes det för ca 60.000 kr på
fiskekort.se samt ca 30.000 i pappersfiskekorten en stadig ökning sedan 2009, det bästa året
på tio år samt en ökning med cirka 10.000 kr jämfört med året innan (2018).
Gösförbud 15 Maj - 15 Juni fortskrider som vanligt.
Styrelsen vill med överlämnandet av den här verksamhetsberättelsen tacka alla medlemmar
och aktiva funktionärer för det stöd som visats oss under verksamhetsåret.

Gullspång den 1 mars 2020
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