Några frågor och svar om fiskerättsägarlängden för Åsnen.
Den totala arealen i Åsnen är cirka 14700 hektar, enligt våra listor så finns det för nuvarande
721 fastigheter med 906 olika delägare med fiskerätt i Åsnen. En fastighet kan ha enskilt fiske
och/eller del i flera fiskesamfälligheter.
Fiskerättsägarlängden används för flera saker:
1) Fiskerättsägare har rätt fiska, dels på sitt eget fiskevatten (enskilt fiske eller samfällt
fiske) med fasta redskap, men också i hela Åsnen med handredskap utan att köpa
fiskekort. Tillsyn av fisket har också behov av längden.
2) Fiskerättsägare är medlemmar i Åsnens Fiskevårdsområdesförening och har närvarooch rösträtt på årsmötet.
3) Vid utdelning av pengar så behövs data om ägare och andelar för fastigheterna för att
veta hur mycket var och en skall få.
På årsmötet 25 april 2022 beslutades att det skall delas ut pengar till ägarna. Pengarna kommer
till största del från överskottet av tidigare års försäljning av fiskekort. Pengar kan delas ut först
nu när en fiskerättsägarlängd existerar och ändringen av föreningens stadgar gjorts. Det har
beslutats att de som var ägare 10 februari 2022 är de som har rätt till denna första utdelning.
För att få fram fiskerättsägarlängden med ägare och fiskevattenareal så har grunden varit ett
offentligt uttag från Lantmäteriet 2022-02-10, samt listor på arealer på enskilda fiske och
fiskesamfälligheter som Åsnens FVOF haft tillgång till.
Utdelningen kommer att ske efter arealen fiskevatten i Åsnen. Exakta summan är ännu inte
spikad av styrelsen, men torde bli cirka 150 kr/ha denna gång.
Kommer det att delas ut varje år nu? På grund av det medföljande administrativa arbetet så
kommer utdelning troligen inte ske varje år, utan med några års mellanrum, så att en större
summa då kan delas ut.
Det årliga överskottet av Åsnens FVOFs verksamhet beräknas för närvarande vara cirka 20
kr/ha vatten i Åsnen.
Varför skickas uppgifterna ut till ägarna? Det är för att ägarna skall veta vad vi har
registrerat om deras fastighet med ägare och areal och att de ges möjlighet att eventuellt
korrigera uppgifter. Vi behöver kontaktuppgifter, bankkonto och fullmakter för att senare kunna
göra utbetalningar.
Var finns mitt fiskevatten? På lantmäteriets karta så kan man hitta enskilda och samfällda
fisken: Min Karta (lantmateriet.se)

Varför finns det en kontaktperson och kan man byta? För varje fastighet så har exakt en
kontaktperson utsetts. På det sättet så kommer fastigheten med endast en gång, och det
undviks att dela ut pengar direkt till varje delägare, vilket skulle orsaka merarbete.
Kontaktpersonen för fastigheten har valts t.ex. efter bokstavsordning, störst ägarandel eller en
komplett adress. Det går att byta kontaktperson om man så önskar, men om kontakten med
Åsnens FVOF sker med mail och bankkontoinnehavarens namn stämmer så behöver den inte
ändras. I vissa fall så är kontaktpersonen ägare till fastigheterna i olika ägarandel, i det fallet är
det kontaktpersonens ansvar att se till att uppdelningen av pengarna till de olika delägarna sker
på rätt sätt. Vid frågor hänvisas till asnensfvo@gmail.com
TINGSRYD VÄSTERBOTORP FS:6 är en samfällighet som består av ett 0.2 ha stort område
i Kärrasand i Urshult. Observera att detta skiljer sig från VÄSTERBOTORP FS:2 (47 ha
Bosgården) och VÄSTERBOTORP FS:3 (82 ha Storegård och Lillegård). Delägare till
samfälligheten FS:6 är fastigheter i en stor mängd byar i Vemboö med omnejd, närmare
bestämt, Berg, Bosmåla, Froaryd Norregård, Fålaboda, Karatorp, Klasamåla, Kärr, Kärrsgärde,
Munkanäs, Rörvik, Segersnäs, Sånnahult, Ugglekull, Västerbotorp (Bosgården, Storegård och
Lillegård) samt Äskekulla. Av dessa byar så har samtliga egna fiskevatten förutom Berg,
Bosmåla och Kärrsgärde.
På grund av att arealen i FS:6 är försumbar och det medför extra arbete så har
ägarandelen inte skickats ut för TINGSRYD VÄSTERBOTORP FS:6, förutom till de
berörda fastigheterna i Berg, Bosmåla och Kärrsgärde. Deras andel ger inte möjlighet till
praktiskt fiske med fast redskap eller utdelning av pengar, men andelen berättigar till fiske i
Åsnen med handredskap utan att lösa fiskekort.
När kommer pengarna att delas ut? Beslutas av styrelsen, men troligen någon gång i augusti
2022.
Vad händer om man tycker den utbetalda summan är för liten att betala ut eller man inte
skickar in bankuppgifter? Vid någon tidpunkt kommer stämman (eller styrelsen?) besluta att
de ej utbetalda pengarna övergår till Åsnens FVOFs övriga verksamhet.
De inkomna mailadresserna till fastighetsägare kommer att användas för att skicka ut
information om Åsnens FVOFs verksamhet, t.ex. information om stämmor.
För ytterligare information, hör av er till asnensfvo@gmail.com

