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SkagernS fiSkevårdSområdeSförening

Verksamhetsberättelse 
                                      för år 2022

Ekonomin är fortsatt god. Ifiske har 2022 gett 129 102kr i intäkter. (2021: 117 069kr). 

Vi har haft samtal och möten under verksamhetsåret samt en del mailkorrespondens, 
uppdateringar har skett löpande på facebook och hemsida.
Mötena har i huvudsak handlat om att revidera stadgar och regler. 
Vi har förutom vår egen arbetsgrupp anlitat externa experter för att få stadgar och regler 
korrekta. 

Fisketillsynsbåten har använts för tillsyn vid kontroll av fiskekort, totalt 12 tillfällen 2022. 
Föreningen är som vanligt beroende av tips. 
Fisketillsyn har främst skett av godkända nätlängder, märkning, kräftfiske, fiskerätter och 
fiskekort samt en allmän fisketillsyn i form av ökad synlighet på sjön.

Rent generellt så har de allra flesta skött sig, dvs. rätt nätlängder, bra märkning och innehav 
av fiskekort. 

Två omärkta kräftburar i Gullspångsälven, fiskekortskontroller utan anmärkning, 
sex omärkta kräftburar norr om Delebäck, fyra omärkta kräftburar i Gullspångsälven, 
anmärkning nätvålar edsviken samt två dykare bärgade vid två tillfällen och letat spöknät utan
framgång.

Styrelsen har under tagit beslut om att utföra ett provfiske, provtagning fisk och vattenkvalité.

Detta kommer utföras sommaren 2023 av C-J Natur och ett antal frivilliga i föreningen. 

I samband med revidering av regler så har vi gjort om Fiskekort B till Trollingkort. 

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 fortsatt extrem ökning av kräftbeståndet. 
Förslag till åtgärder finns i aktuell motion och i regelverket. 

Det varierande vattenståndet ställde som vanligt till det för både fisklek, sjöfågel och 
båtägare.
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Fiskekortsförsäljningen har under året varit fortsatt bra. Merparten av sålda fiskekort har skett
via ifiske.se.  Vi kommer fortsätta med pappersfiskekort tills dom är slut eller att vi reviderat 
priserna. 

Vi har under 2022 blivit medlem i Fiskevattenägarna, där vi fått bra input i stadge och 
regelrevideringen.

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. 

På föreningens facebooksida och hemsida går det på ett utmärkt sätt att
kommunicera tankar, idéer och tips.

Gullspång den 9 Mars 2023
   

Styrelsen:

Johan Andersson Ingvar Andersson

Anders Karlsson Gunnar Gustavsson
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Thomas Svensson


