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Under årets inledande månader var vi alla fortfarande under påverkan av pandemin. En allmän oro 

kring huruvida pandemin skulle få nytt bränsle kom dock på skam och världen kunde sakta återvända 

till normalitet. Snart visade det sig att alla de som besöker vårt närområde och köper våra tjänster i 

form av bl a fiskekort och kartor har återvänt, samt att fler och fler söker sig hit. Årets 

fiskekortsförsäljning har uppgått till 1 623 mnkr. Kartorna har inbringat 146 tkr.  

Styrelsen består av undertecknad, som ordförande samt Magnus Karlsson, Allan Hellberg, Andreas 

Friman, norra skötselområdet, Martin Nilsson, Anders Häggblad, Dan Nilsson östra skötselområdet 

samt Börje Svensson, Ingrid Olsson, Fredrik Thuresson södra skötselområdet. 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten. Årsstämman hölls i Parken Urshult 

den 25 april. Under året har ett mycket omfattade arbete gjorts gällande utdelningen till 

fiskevattenägarna. Glädjande kan vi konstatera att arbetet fallit väl ut och en uppdaterad 

fiskevattenägarförteckning finns numera i föreningens ägo. Allt har delats ut till ägarna, dvs närmare 

3 mnkr.  200 tkr har ej delats ut då vi ej lyckats komma i kontakt med samtliga vattenägare.  

Styrelsen har även arbetat med den nya fiskevårdsplanen som förhoppningsvis kan antas på årets 

stämma. Denna plan innehåller ett antal åtgärder som styrelsen långsiktigt skall arbeta med. En ny 

logga har tagits fram som väl synkroniserar med Destination Åsnens logga. 

Styrelsen har även deltagit i den årligen nationella sportfiskekonferensen i Stockholm som alltid 

invigs av Hans Majestät Konungen där även flera landshövdingar deltar. Ämnen som diskuterades på 

årets konferens var bl a vattenkraftsutbyggnad, skarvproblematik, fiskeförvaltning i söt- och 

saltvatten samt sportfisketurismens bidrag till lokal utveckling. Numera kan även Sveriges 

fiskevattenägarförening erbjuda en tjänst mot betalning för att ta fram en aktuell 

fiskevattenägarförteckning.  

Representanter för styrelsen har även deltagit i samtal mellan räddningstjänst, kommunernas 

fritidsförvaltningar, länsstyrelsen och representanter från Destination Åsnen gällande hur vi kan 

förebygga risken för bränder i skog och mark omkring sjön Åsnen. Detta initiativ kom ursprungligen 

från Ingrid Olsson på Getnö. Ett fortsatt arbete kommer att ske där bl a räddningstjänsterna kan 

bidra med utbildningsinsatser. Styrelsen har även beslutat att alla i styrelsen erbjuds den nya 

utbildningen i fisketillsyn.  

Styrelsen vill tacka stämman för förtroendet att utveckla och ta ansvar för en god fiskeförvaltning i 

sjön Åsnen. Vi kan även stolt konstatera att vi ligger i framkant i arbetet med en väl uppdaterad 

fiskevattenägarförteckning. Många tålmodiga arbetstimmar ligger bakom och målet med att få till en 

utdelning är uppnått. Nu fortsätter arbetet och vi i styrelsen är övertygade om att fler utdelningar 

kommer att ske i framtiden. 

Å styrelsens vägnar, 

 

Mikael Jeansson 

ordförande 


