Årsberättelse för Ånimmens fiskevårdsområdesförening 2019

Ett av målen för fiskevårdsområdesföreningen är att kunna erbjuda ett attraktivt fiske för
våra medlemmar och för allmänheten året runt. Mycket kan vi påverka, t.ex. genom att
skapa tillgänglighet, ge god information, erbjuda bra möjligheter att köpa fiskekort, vårda
de naturliga fiskearterna och även plantera in nya fiskarter.
Vattenståndets variationer har vi tidigare haft svårt att påverka, men under året som har
gått så har det, genom goda initiativ från enskilda styrelsemedlemmar och från ansvariga
vid de olika tappningsställena, skett en klar förbättring. Kommunikationskanaler har
upprättats och vi känner att vi har mycket bättre koll på läget.
En faktor som vi definitivt inte kan påverka är vädret, och det har ju betydelse för fisket
åtminstone vintertid. Vintern 2018-2019 erbjöd vinterfiske från slutet av januari, men
tyvärr inte någon längre period.
Fiskevårdsområdets styrelse har också som en av sina uppgifter att hålla ett aktuellt och
uppdaterat medlemsregister. Under året har samtliga medlemmar fått ett brev med
uppmaning om att själva kontrollera och uppdatera namn , adress och ägarförhållande.
Samtidigt upplyste vi medlemmarna om den policy angående lagen om GDPR som
styrelsen antagit, och en inbjudan till årsmötet den 14:e mars fanns också med i brevet.
En, på förekommen anledning, uppmaning till medlemmarna att märka fasta fiskredskap
med uppgifter om vem redskapen tillhör ingick också i utskicket.
Den 18:e juni gjordes den tredje utplanteringen av Vätternröding, som ingick i den
treårsplan som beslutats av styrelsen. Den här gången berikade vi den södra delen av sjön
med ca 5000 små rödingar, närmare bestämt i Säljebyn. Hela styrelsen deltog, och efteråt
hölls ett av årets fyra protokollförda styrelsemöten hemma hos Anette och Peter Hjort.
Styrelsen har beslutat att göra ytterligare en utplantering under sommaren 2020, den här
gången med treåriga , d.v.s. lite större fiskar.
Styrelsens årliga provfiske av kräftor och även muntliga rapporter från medlemmarnas
fiske visar på att mängden kräftor inte har förändrats nämnvärt, men däremot en
förskjutning mot procentuellt fler små kräftor i burarna. Det har också konstaterats att
små kräftor är ett uppskattat byte för abborren. Kanske det är en av orsakerna till att
sommarens abborrfiske har varit givande med fångster av relativt stora abborrar.
Fångstrapporter får vi inte ofta, men en abborre på 1,2 kg har i alla fall inrapporterats.

Hav och vattenmyndigheten har under året beslutat att Värmland, Dalsland och norra
Bohuslän inte skall ingå i hanteringsområdet för signalkräftor. Detta innebär, kort uttryckt,
att allt kräftfiske i Ånimmen från och med 2020 01 01 är olagligt. Det finns en möjlighet att
söka dispens hos Länsstyrelsen senast 2020 03 06. Enligt Ånimmens
fiskevårdsområdesförenings stadgar ingår allt fiske, alltså även kräftfisket i vår förvaltning.
Det innebär att föreningen kan söka denna dispens för hela vattenområdet Ånimmen,
vilket styrelsen har beslutat att göra.
Den mångåriga traditionen Vimmadagen återupptogs 2019 efter ett års uppehåll, som
orsakades av den torra sommaren och det eldningsförbud som rådde. Årets upplaga
samlade inte lika många besökare som vi har vant oss vid de senaste åren, men blev
likafullt en trevlig folkfest i fint väder nere vid rastplatsen i Lundeviken.
Ånimskog i januari 2020
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