Skagerns fiskevårdsområdeSförening
Verksamhetsberättelse
för år 2021
Vi har haft samtal och möten under verksamhetsåret samt en del mailkorrespondens,
aktiviteter på facebook och hemsida.
Vi har varit begränsade i möten och årsmöten pga. Covidsituationen 2021.
Begränsat material finns sedan länge på hemsidan, för år 2020.
Den nya fisketillsynsbåten har använts för tillsyn vid kontroll av fiskekort, totalt 7 tillfällen
2021. Vi har fått in flertalet anmälningar på fiske i älven mot Åtorp ifrån både båt och land.
Föreningen är som vanligt beroende av tips när detta sker.
Rent generellt så har de allra flesta skött sig, dvs. rätt nätlängder, bra märkning och innehav
av fiskekort.
Fisketillsyn har främst skett av godkända nätlängder, märkning, kräftfiske, fiskerätter och
fiskekort samt en allmän fisketillsyn i form av ökad synlighet på sjön.
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.
Goda fångster har noterats i år, allt tyder på god tillgång på både gös, abborre, sik och gädda,
vilket är mycket positivt. Dock så har vi sett en extrem ökning av kräftbeståndet, vilket vi bör
försöka åtgärda.
Reproduktionen verkar vara fortsatt bra av ovan vitfisk.
Vi håller fortsatt nätlängden till 120 meter, vilket historiskt visat positivt resultat.
Det varierande vattenståndet ställde som vanligt till det för både fisklek, sjöfågel och
båtägare.
Vi har även stöttat reparationer av sjösättningsrampen i Otterberget pga. stormskador.
Föreningen söker fortsatt lämpliga platser för en sjösättningsramp, då Otterbergets är svår att
använda vid låg vattennivå.
Vi har även gjort förbättringar på Lilla Bergsholmen med bänkbord och grillar.
Varsundet och sundet mellan land och Lilla Bergsholmen har märkts ut med bojar med
korrekta färger.
En säker GPS-rutt har spelats in ifrån Skagersviks ramp ut till Storskagern.
Den finns tillgänglig på www.skagern.com

Under året har vi bytt tillsyningsbåt, till en större och säkrare båt som är mer sjöduglig och
ger möjlighet till en längre tillsyningssäsong.
Fiskekortsförsäljningen har extremt goda resultat och året 2021 slog alla rekord
försäljningsmässigt, med summan 186 000 SEK, där ifiske.se stod för 114 000 SEK.
Bytet till ifiske.se ifrån fiskekort.se var ett bra val, där det blir enklare tillsyn och bättre
betalningsmöjligheter.
Vi kommer även fortsätta med papperskort, då försäljningen även här ger goda resultat.

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.
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