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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Storsjöns Fiskevårdsområdesförening avger härmed följande berättelse för år
2019.

Sammanfattning
Fiskekortsintäkterna har legat på en stabil och hög nivå under flera år, glädjande har intäkterna
ökat det sista året. Totalt har det sålts 2895 fiskekort under 2019 till en summa av 789 050 kr, att
jämföra med 2618 fiskekort 2018 till en summa av ca 677 550 kr.
Gösbeståndet är tämligen stabilt i Storsjön för fisk upp till längder på ca 60 cm. Andelen stor gös i
fångsterna har däremot en negativ trend de sista åren, särskilt tydligt är det för Västerfjärden. Det
allmänna intrycket från många sportfiskare är att det är betydligt svårare att fånga riktigt stor gös,
vilket också stöds av fångstrapportering från journalförare. Det fångas dock fortfarande en och
annan riktigt stor gös i Storsjön, men inte i samma omfattning som tidigare år.
Föreningen har under 2019 arbetat med Havs & Vattenmyndighetens förslag till regler kring
signalkräftans hantering i Sverige. Där tillslut beslutet blev positivt för Storsjön, vi kommer i
framtiden kunna få hantera signalkräftor i sjön. Vi har också medverkat i ett möte om rastplatser,
bryggor mm. kring Storsjön med Sandvikens kommun och segelsällskapet.
Föreningens ambition är att arbeta för långsiktigt hållbara fiskbestånd i Storsjön så att det även i
framtiden går att uppleva ett fiske av god kvalitet.
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Styrelse och funktionärer
Namn
Stefan Hedin
Johan Rune
Magnus Åkerberg
Per-Olov Dilén
Peter Larsson
Patrik Fredriksson
Roger Pettersson
Kent Sundström
Heléna Almgren
Sami Heino
Lars Hansson
Lars Kjell
Tomas Andersson
Lars Åhman
Jonas Daniels
Leif Pettersson
Örjan Eriksson
Tommy Berglund
Göran Olausson
Ove Lind
Mats Jonsson
Kalle Sundgren
Lars Eklund
Lars Ljunggren
Ulf Stridsberg
Marjo Särkimäki
Ulrika Kruuka
Peter Sjöberg
Sören Hedblom

Befattning
Styrelseledamot/Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
Valberedning Sammankallande
Valberedning
Valberedning
Valberedning
Valberedning suppleant
Fiskevårdare (adjungerad)
Tillsynsansvarig (adjungerad)
Kassör adjungerad
Revisor
Revisor (inhyrd)

revisorssuppleant

Vald år
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
adj
adj
adj
2019
2019
2019

Vald tom År Mandatperiod
2021
2 år (ordf 1 år)
2021
1 år
2021
2 år
2021
2 år
2021
2 år
2020
2 år
2020
2 år
2020
2 år
2020
2 år
2021
2 år
2021
2 år
2021
2 år
2021
2 år
2021
2 år
2020
2 år
2020
2 år
2020
2 år
2020
2 år
2020
1 år
2020
1 år
2020
1 år
2020
1 år
2020
1 år
1 år
1 år
1 år
2020
1 år
2020
1 år
2020
1 år

Fisketillsynsmän
Namn
Ulf Stridsberg
Lars Kjell
Göran Groth
Leif Hedström
Tommy Åkerman
Lars Ljunggren
Andreas Frans
Jonas Jonsson
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Sammanträden








Fiskestämman hölls den 11 mars 2019 i Folkets Hus, Sandviken.
Styrelsen har förutom fiskestämman haft fem protokollförda sammanträden under året.
Fisketillsynsmännen har hållit samordningsmöten vid två tillfällen.
Ett möte har hållits med representanter för skifteslagen.
Ett möte har arrangerats rörande Havs & Vattenmyndighetens förslag till regler kring
signalkräfta tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborg, Länsstyrelsen i Dalarna,
Fiskevattenägarförbundet Dalarna-Gävleborg samt berörda fiskevårdsområden i regionen.
Föreningen har medverkat i ett möte om rastplatser, bryggor mm. kring Storsjön med
Sandvikens kommun och segelsällskapet.

Ekonomi
Fiskekortsförsäljning
Totalt har det sålts 2895 fiskekort under 2019 till en summa av 789 050 kr.
Fiskekortsförsäljningen under 2019 redovisas nedan. Dominerande för intäkterna är fiskekort
från sportfiskare, där årskort för trolling/båtfiske står för merparten av intäkterna. (några
nätfiskekort såldes innan förra årets stämma beslutade att sluta sälja nätkort)
Då handredskapskorten sedan 2019 inte gäller båtfiske, så har dessa minskat avsevärt, och
trolling/båtkortet ökat och dominerar intäkterna starkt. Sannolikt har många som tidigare köpt
nätfiskekort istället köpt trolling/båtfiskekort.
ANTAL SÅLDA FISKEKORT 2019
Pris

Antal

Förändring mot 2018
Summa kr
(antal kort)
(före provision)

% av fiskekorts
intäkter

Årskort nät

800 kr

10

-99

8 000 kr

1

Årskort trolling

600 kr

930

168

558 000 kr

73

Årskort handr.

300 kr

162

-106

48 600 kr

6

Veckokort

300 kr

30

9

9 000 kr

1

Dygnskort trolling

100 kr

1262

641

126 200 kr

16

Dygnskort handr.

50 kr
300 kr

382
119

-340
4

19 100 kr
35 700 kr

2
5

Gästkort

5
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Resultat & Balans

7

8

Fiskevårdsverksamhet
Kräftor
Ett provfiske har genomförts på Körnickan under 2019.
Pga Havs och Vattenmyndighetens förslag om hanteringsprogram för signalkräfta, med risk
för förbud mot allt fiske av signalkräfta norr om Dalälven har föreningen engagerat sig
kraftigt i frågan, med gott utfall. Det slutliga förslag som presenterats påverkar inte framtida
kräftfiske i Storsjön. (se mer på HaV’s hemsida samt föreningens verksamhetsberättelse för
2018)
Gös
För att skaffa kontinuerliga data på de vuxna bestånden av framför allt gös, men även gädda
anlitas ett 10-tal journalförare. Data från dessa har använts främst som underlag till
uppföljning av förvaltningsplanen (se separat dokument). Förvaltningsplanen revideras
normalt årsvis. De förändringar i fiskeregler som fastslogs vid förra stämman är det för tidigt
att utvärdera. En uppdatering av statusen på gösbeståndet presenteras inför nästa stämma.
För information för den som inte tidigare följt förvaltningsplanen hänvisas till förra årets
förvaltningsplan.
Praktisk fiskevård
Körsjön som tidigare varit en vik till Storsjön har sedan flera år tillbaka växt igen vid
förbindelsen med Storsjön. Tidigare har Körsjön sannolikt varit ett viktigt lekområde för
gädda, abborre, och säkert många andra arter. Fortsatta diskussioner förs med Korsnäs Skog
som är markägare kring en bra lösning för att öppna en vandringsväg för fisk till Körsjön.
Risvasar. Föreningen har vi flera tillfällen gjort omfattande satsningar på risvasar, främst i
den västra delen av Storsjön som mestadels består av mjukbottnar. Efter julhelgerna gjordes
en riktad insamling av julgranar i samarbete med Gästrike Återvinnare. De insamlade
granarna kommer att vara bas för en ny utläggning av risvasar på strategiska ställen i västra
delen, samt i de totalt fredade områdena.
Fisketillsynsverksamhet
Under 2019 har ett 8 tillsynsmän varit aktiva, ca 75 tillsynstillfällen har genomförts.
Fisketillsynsmän har gjort beslag av redskap vid påträffat olaga fiske tre gånger under öppetvatten-säsongen. Polisanmälan har gjorts, men inga vittnen eller misstänkta gärningsmän har
kunnat anges i samband med polisanmälan och beslagen. En kontrollavgift vid ertappat
olovligt fiske har utfärdats.
Efter att nätfiske inte längre är tillåtet för fiskekortköpare, har antalet tips från allmänheten
tenderat att öka. Det har varit tips om mystiska flöten, saker man fastnat i vid fiske, eller klart
misstänksamma beteenden på sjön. Frågor har också kommit när man sett nät i sjön, eftersom
man kan ha trott att nätfisket är helt förbjudet. Att endast fiskerättsägare har tillåtelse att fiska
med nät under vissa begränsade tider, har gjort att tillsynen blir effektivare då färre nät totalt
sett ligger i sjön mot tidigare.
Nio tillsynsmän har varit förordnade under 2019 varav en tillsynsman tog tillfällig timeout på
grund av sjukdom. Under början av 2020 har en nyutbildad förordnad tillsynsman tillkommit.
Tre nya tillsynsmän kommer att utbildas under våren och sex av föreningens förordnade
tillsynsmän kommer att genomgå fortbildning.
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Information, utbildning m.m.
Informationsfolder har uppdaterats och funnits tillgänglig hos fiskekortsåterförsäljare samt på
föreningens hemsida. All information samt fiskekortsförsäljning återfinns på:
www.fiskekort.se/fiskestorsjon/
Föreningen har arrangerat ett seminarium med anledning av Havs & Vattenmyndighetens
förslag på regler för hantering av signalkräfta, som enligt förslaget skulle innebära förbud mot
fiske efter signalkräfta i Storsjön i framtiden (se nedan).
Föreningen följer och engagerar sig i den samverkan som finns mot etablering av gruvor kring
Storsjön. (för mer info se föreningen ”rädda Storsjön”)
Vindskydd och bryggor
Under året har tillsyn skötts vid rastplatsen Tärngryten. Bryggan vid Tärngryten har flyttats
för vinterförvaring till Norbyviken. Vid Strandbaden har utläggning och upptagning av
bryggan vid iläggningsrampen gjorts.
Bryggan vid Färsenön har inte varit i Sjön under 2019. Det har varit Näsbysjöns båtklubb som
skött den bryggan med assistans av oss. Bryggorna har reparerats av Sandvikens kommun,
men sjösattes aldrig 2019. Förhoppningen är att inför 2020 så upprättas ett avtal mellan
kommunen och Sandvikens Segelsällskap rörande drift, skötsel och renovering av rastplatsen
vid Färsen.
Båtar, motorer och övrigt materiel
En ny (bättre begagnad) arbetsbåt har införskaffats. Den har utrustats med bla elmotor och en
ny plotter/ekolod. Motorn från tidigare båt har skiftats över eftersom den var relativt ny. Den
gamla båten har sålts under 2019. En del problem har visat sig med den nya båten, dessa har
dock i huvudsak åtgärdats.
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Revisionsberättelse revisor
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Revisionsberättelse extern revisor
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Regler för fiskerättsägare
•
•
•
•

•

•
•

Fiskerätten gäller inom det skifteslag i vilket fastigheten med fiskerätt ingår.
Enbart en fiskerätt/fiskekort får nyttjas per fiskare, oavsett innehav av flera
fiskerätt/fiskekort .
Fiskerättsägare som bedriver fiske skall inneha och på anmodan av polis eller
fisketillsynsman visa upp fiskerättsbevis eller fiskekort.
Samma regler gäller som för fiske med båt/trollingfiskekort (se gällande
informationsfolder). Dock med följande undantag för fiske på eget skifteslags vatten:
• Det är tillåtet med max 90 m nät, med minst 60 mm maskstorlek (maskstolpe)
och max 8 fot djup samt bottensatt långrev under tiden:
• Första två hela helgerna i maj, torsdag kl 12.00 –söndag kl 12.00 .
Räknat från 1a torsdagen i maj.
• 8 helger i september-oktober, torsdag kl 12.00 –söndag kl 12.00 .
Räknat från 1a torsdagen i september.
• Det är tillåtet med bottensatt långrev med 30 krok under samma tid som
ovanstående.
• Det är tillåtet att fiska med 2 st. gäddryssjor (max 5 m ledarm) från
islossning till 15 maj i direkt anslutning till stranden.
Alla redskap skall märkas ut med en orange fiskekula eller motsvarande väl synlig
kula/dunk, nät och långrev skall ha en kula i vardera änden. Kulan skall ha en
diameter av minst 23 cm. Märkning av redskap ska ske med gällande
fiskerättsnr/fiskekortsnr, namn & telefonnr.
Vid fiske utanför det ”egna” skifteslagets vattenområde får fiskerättsägare fiska i
enlighet med gällande regler för trolling/båtfiskekort inom hela fiskevårdsområdet.
Överlåtelse av fiskerätt kan ske efter att Fiskerättsägare ,fysisk eller juridisk person,
löst ett giltig fiskerättsbevis. Överlåtelse är giltig då den därefter uppvisats och
registrerats hos ombud för fiskerättsägare.
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Regler för fiskekortsköpare
• Fiskekort är personligt (undantaget gästkort) Endast ett kort per person och
fisketillfälle är giltigt.
• Fredade zoner: För att skydda gösen finns fredade zoner, se info på karta!
• Fiske från båt ej tillåtet inom nätförbudszonen i Gavelhytteviken från islossning
t.o.m. 30 juni.
• Utmärkning av redskap. Alla redskap skall märkas ut med en väl synlig orange
fiskekula (eller motsvarande) med diameter av minst 23 cm. Märkning av redskap ska
ske med gällande fiskerättsnr/fiskekortsnr, namn & telefonnr.
.• Trolling/båtfiske. Max två spön / fiskekort får användas. Sidoparavaner är ej tillåtet.
• Fångstbegränsning 2 Gösar per dag och person. 2 gäddor
per dag och person.
Minimimått: Gös 45 cm.
• Maximimått: Gös 65 cm, Gädda 75 cm.
• Kräftfiske är förbjudet hela året.
• Förbud mot att sälja fångst.
• För fiskerättsägare gäller separata regler,
se www.fiskekort.se/fiskestorsjon/
• Undvik spridning av fisk- och kräftsjukdomar. flytta inte fisk mellan olika vatten,
rengör redskap, båtar m.m. när de flyttas mellan olika sjöar och vattendrag.
FISKEKORT OCH PRISER 2019
• Ungdom upp till 16 år fiskar gratis med Handredskap
• Årskort 600 kr: Båtfiske med Handredskap, trolling max 2 spön, angling/ismete
max 10 redskap, 1 mjärde (gäller även handredskap från land 2 spön)
• Årskort 300 kr: Handredskap från land 1 spö
• Veckokort 300 kr: Båtfiske med Handredskap, trolling max 2 spön, angling/ismete
max 10 redskap, 1 mjärde (gäller även handredskap från land 2 spön)
• Dagkort (kl 00-24): 100 kr:Båtfiske med Handredskap, trolling max 2 spön,
angling/ismete max 10 redskap, 1 mjärde (gäller även handredskap från land 2
spön)
• Dagkort (kl 00-24): 50 kr: Handredskap från land 1 spö
• Gästfiskekort 300 kr: Handredskap/trolling 1 spö (Innehav av årskort 600 kr
krävs)
• Fiskekort för enbart handredskap från land berättigar inte till båt/trollingfiske.
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Avgifter vid tävlingsfiske
Pimpeltävling

25:-/ deltagare

Metartävling

25:-/ deltagare

Angeltävling

50:- per tvåmannalag max 15 angeldon/spön

Fiskekortförsäljare
Gävle:Gävle Fiskeredskap
Sandviken:Real Fishing, Turistbyrån, Statoil Årsundavägen,
Forsbacka: Konsum
Årsunda: Gulf Bensinstation
Kungsgården: Konsum, Camp Kungsgården
Via mobil/dator: www.fiskekort.se/fiskestorsjon/

Ombud för utskrivning av fiskerättsbevis
Ombud
Sten Persson
Seebyhagen 41
Kungsgården

Skifteslag
A Hammarby
B Hillsta
C Kungsgården

Kent Sundström
Säljansvägen 248
Sandviken

I Hedåsen,Hedgrind

Mats Jonsson
(BillerudKorsnäs Skog)

O Fågelmuren P Fågelmuren Y Ytterhärde
U Bäck, Västbyggeby, Östanbäck V Forsbacka X Ytterhärde

Reinar Lindberg
Gavelstigen 57
Årsunda

Q Lund, Hedkarlby, Åkra

Ove Andersson
Hyttmarksvägen 3
Årsunda

R Sörby, Prästbordet, Vallen

Kent Lindholm
Forsbackastigen 108
Sandviken

S Högbo-Västanbyn
T Högbo-Östanbyn

D Lem
E Mom
F Nor

G Prästbordet
H See
K Yttermyra

L Åsen
M Österberg

J Sätra
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Underskrift styrelsen
Underskrift styrelsen

Stefan Hedin

Johan Rune

Magnus Åkerberg

Per-Olov Dilén

Peter Larsson

Patrik Fredriksson

Roger Pettersson

Kent Sundström

Heléna Almgren
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VERKSAMHETSPLAN 2020

Storsjöns
Fiskevårdsområdesförening
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Verksamhetsplan för 2020
Storsjöns FVOF ska:


Verka för ett långsiktigt hållbart och attraktivt fiske



Förvalta fiskbestånden så att uppsatta förvaltningsmål nås



Följa upp status på fiskbestånden enligt uppsatta förvaltningsmål



Verka för en god fisketillsyn inom Storsjöns fiskevårdsområde.



Sköta föreningens anläggningar, båtar och bryggor.



Medverka i samarbetsprojekt vad gäller sportfiske, marknadsföring, fisketillsyn.



Medverka i kurser och konferenser som berör föreningens verksamhet



Verka för fler öppna båtramper



Verka för att restaurera gäddlekområdet Körsjön



Verka för att i framtiden kunna ha ett kräftfiske i Storsjön
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Inkomst & utgiftsstat 2020
Rörelsens intäkter
Fiskekortsförsäljning
Båtuthyrning
Övriga inkomster (+ kontrollavg)
Båtförsäljning
Summa intäkter

2019

Budget 2020

(Faktiska kostnader)

789 050 kr
1 000 kr
1 007 kr
80 000 kr
871 057 kr

750 000 kr

750 000 kr
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Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
Inköp materiel och varor
Underhåll av båtar och bryggor
Båthus och bryggplats avg
Tärngryten
Inmätning nivåskillnad
A och B arvode
soc avg A och B arvode
Reseersättnin A/B arvode
Fiskevårdare
Resor Fiskevård
Lokal Fiskevårdare
Fiskevård extern
Båt- och bryggansvarig
soc avg båtansvarig
Sociala avgifter Fisketillsyn
Arvode Fisketillsyn
Fisketillsyn
Bensin
Bedömning naturvårdsarter gruva
Kräftprovfiske
Risvasar
Fredningsområden
S:a Råvaror och förnödenheter mm
Övriga externa kostnader
Reparation och underhåll
Marknadsföring
Telefon
Porto
Företagsförsäkringar
Föreningsavg + pren
Medlemsavg segelsällskap
Journalföring
Övr kostnader
Bankkostnader
Revision
Arvode revision
Sociala avgifter revision
S:a Övriga externa kostnader

0 kr
-23 015 kr
-3 550 kr

-10 000 kr
-5 000 kr
-3 800 kr

-14 200 kr
-1 448 kr
-1 464 kr
-312 499 kr
-6 294 kr
-15 000 kr

-20 000 kr
-4 400 kr
-1 800 kr
-325 000 kr
-10 000 kr
-15 000 kr

-11 560 kr
-583 kr
-7 877 kr
-38 571 kr
-2 779 kr
-6 205 kr

-11 500 kr
-1 800 kr
-8 000 kr
-38 500 kr
-3 000 kr
-10 000 kr

-24 818 kr
0 kr
-2 653 kr
-472 516 kr

-25 000 kr
-25 000 kr
-5 000 kr
-522 800 kr

-6 710 kr
-25 801 kr
-13 820 kr

-5 000 kr
-5 000 kr
-10 000 kr
-1 000 kr
-10 000 kr
-12 500 kr
-300 kr
-3 000 kr
-3 000 kr
-5 000 kr
-15 000 kr
-3 000 kr
-1 000 kr
-73 800 kr

-7 475 kr
-12 350 kr
-1 750 kr
-14 781 kr
-2 857 kr
-898 kr
-86 442 kr

Personalkostnader
Styrelse och stämma
Arvode styrelse
Reseersättning Styrelse
Arvode valberedning
Utlägg valberedning
Försäljningsprovision
SMSavgift Sportfiske
Fiskekortsförslust
Sociala avgifter Styrelse
S:a Personalkostnader

-61 259 kr

-35 000 kr
-35 000 kr
-2 000 kr
-3 000 kr
-500 kr
-70 000 kr

-10 410 kr
-136 914 kr

-10 500 kr
-156 000 kr

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-695 872 kr

-752 600 kr

Rörelseresultat före avskrivningar

175 185 kr

-2 600 kr

Avskrivn inventarier
Räntekostnader
Övr finansiella kostnader

-71 234 kr

-72 000 kr

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

103 701 kr

-27 921 kr
-32 500 kr
-1 539 kr
-3 285 kr

-250 kr
-74 600 kr
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