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Året som gått har liksom året innan präglats av pandemin. Så även vårt arbete medan däremot fisket 

pekat på en stabil ökning. Det utländska gästantalet har minskat medan antalet svenska gäster 

stadigt har ökat. Detta har visat sig genom vår försäljning av fiskekort.  

Pga pandemin kunde inte stämman som hanterade 2020 års verksamhet hållas förrän i september 

månad, även styrelsens arbete har påverkats. Styrelsen består av Mikael Jeansson ordf. Börje 

Svensson, Fredrik Thuresson, Ingrid Olsson södra omr. Magnus Karlsson, Andreas Friman, Allan 

Hellberg norra omr. Martin Nilsson, Anders Häggblad, Dan Nilsson östra omr. Dan Nilsson, östra omr. 

är sekreterare.  

Under det gångna verksamhetsåret har föreningen hållit sex protokollförda styrelsemöten, 

huvudsakligen digitalt men även sk hybridmöten. Den 20 september kunde vi äntligen hålla stämman 

som dessvärre pga pandemin blivit framflyttad till detta datum.  

Under året har fiskekort/kartor sålts för totalt 1 308 192 kr, varav djupkartorna inbringat 57 297 kr. 

Ålutsättning har skett för totalt 300 000 kr. 

Arbetet med en övergripande ny fiskevårdsplan som skall gälla i flera år har pågått under året och 

styrelsen kommer att föreslå för stämman att ett förankringsarbete måste göras innan den antas på 

nästkommande stämma.  

Medlemmar i FVO har under året underhållit prickar, bojar och farledsmarkörer till gagn för 

säkerheten på sjön. 

Representanter för styrelsen har deltagit i en utbildning för fiskevattenägare som anordnats av 

fiskevattenägarföreningen. 

Årets provfiske har genomförts enligt den rutin som FVO beslutat. Ett annat arbete som genomförts 

är att alla tidigare provfiskeprotokoll har digitaliserats och finns tillgängligt i länsstyrelsens försorg. 

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.  

Arbetet med att anlägga en ramp vid Grimsvik har fortsatt och färdigställande är planerat inom den 

närmaste tiden. 

Ordförande har även under år 2021 haft en kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen samt Destination 

Åsnenprojektet och blivit informerad kring sjögullsbekämpning, destinationsutveckling, vattennivåer, 

mm.  

Arbetet med gäddfabriken i Skarnviken fortsätter. 
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