
Verksamhetsberättelse Åsnens FVOF verksamhetsåret 2019 
 

Styrelsen består av Mikael Jeansson ordf. Börje Svensson, Fredrik Thuresson, Ingrid Olsson 
södra omr. Magnus Karlsson, Jan-Åke Olastuen, Allan Hellberg norra omr. Leif Edvardsson, 
Anders Häggblad, Dan Nilsson östra omr. Dan Nilsson, östra omr. är sekreterare.  

Under det gångna verksamhetsåret har föreningen hållit åtta protokollförda styrelsemöten, 
varav ett konstituerande.  

Föreningen har representerats i referensgruppen för Destination Åsnen i utformandet av en 
framtida organisation kring Åsnentillsynen. Detta arbetet fortsätter under år 2020. 

Under året har fiskekort/kartor sålts för totalt 1 089 355 kr, varav den digitala djupkartan 
inbringat 23 000 kr och I-fiske 386 700 kr. 

Klas Samuelsson Urshult har fortsatt sitt arbete med att utreda ägarlängd som underlag för 
att verkställa tidigare på stämma fattat beslut om utdelning till medlemmarna. Hittills är alla 
grunddata registrerade. Det finns 57 fiskesamfälligheter i sjön och 30 stycken med enskilt 
fiske, totalt 87 st. Det är 700 fastigheter som ägs av 1200 personer. 

FVO har ansökt om medel för en sk ”gäddfabrik”, dvs anläggande av en våtmark för att 
underlätta lek för gäddor strax söder om Huseby. Länsstyrelsen finansierar hela projektet. 
Projektering är genomförd och under våren 2020 kommer beslut tas gällande borttagning av 
vassvegetation. 

Ytterligare samtal har förts med Thomas Lennartsson Sveriges fiskevattenägares riksförbund 
gällande hur vi skall kunna arbeta med processen kring Åsnens FVOF:s omorganisation. 
Diskussionen handlade om att ha endast ett FVO med t ex de tre skötselområdena som bas. 
Utifrån redovisningsliknade principer är detta att föredra då det ej längre är tillåtet att 
upprätthålla fyra olika kassor för ekonomin, detta p g a krav från skattemyndigheten att 
Åsnens FVOF endast får ha ett organisationsnummer. Med anledning av detta föreslås 
stämman år 2020 besluta om en revidering av stadgarna. 

Förslaget utgår ifrån att respektive styrelse i skötselområdena bibehålls men utan 
kassörsfunktion. På så vis upprätthåller FVO strukturen med en decentraliserad organisation. 

Ordförande har haft en kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen samt Destination 
Åsnenprojektet och blivit informerad kring sjögullsbekämpning, destinationsutveckling, 
vattennivåer, mm.  

Flera medlemmar i styrelsen har aktivt arbetat med utmärkning av stenar i eller i direkt 
anslutning till våra farleder då vattennivån möjliggjort detta. Dessa stenar har markerats 
med röd boj. 

Arvode till huvudstyrelsen föreslås 25 000 kr + moms som tidigare att fördelas med ordf, 
ekonomiansvarig och sekreterare 5 000 vardera och 1200 till övriga. 



En fiskeresa anordnades i augusti månad med fint väder men desto sämre fiskefångster. 
Trots detta var resan mycket uppskattad. 

Representanter från styrelsen har även medverkat på den nationella 
fiskevattenägarkonferensen där frågor direkt kopplat till vår verksamhet diskuterades. 
Exempel på detta kan nämnas: fiskerättsförteckning, skarvproblematik, catch- and release, 
fiskeförvaltning, fria vandringsvägar mm. 

Östra skötselområdet har under året färdigställt en båtisättningsramp vid 
Enetorpet/Grimsvik. Vidare har rampen i Hulevik restaurerats. 
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