Fiskevårdsföreningen vår och sommarnytt
Skyddsområde i Håtöviken med omnejd. Vi jobbar för fullt med att samordna
markägare, föreningar och länsstyrelsen för ett informationsmöte i juni. Det sker i
samband med årsmötet, se nedan. Vi har stora förhoppningar efter att markägarna
sagt ja att det aktuella området kommer med i 2020 stora omorganisation av hela
skyddsområdesförfarandet längs Ostkusten. Förslaget är på remiss nu.
Detta skulle innebära totalt fiskeförbud (både sportfiske och fasta redskap) inom den
känsliga lekperioden 1 april fram till 15juni.
Preliminärt område är Håtöviken och Österut till Bredvik samt motsvarande sida på
Sundholmen runt till det yttre södra sundet. Samt Håtö Svansar.

Öringisättning i år sätter vi i 4500 smolt. Det är 1500st fler än normalt. De kommer
spridas över ett större närliggande område. Skulle det fångas någon returnera
smoltet varsamt. De tvååriga och är runt 18-22cm i storlek. Vi tackar Lermarens
pumpgrupp för extra stöd i år.
Gösen sker i November i Håtöviken för att minimera sälens predation. Vi tackar
Sundholmens föreningar för deras stöd i detta. Ca 60kg gös från Ljusterö fisk.
Maren vid trumman inloppet till Håtöviken. Här planeras det miljövårdande åtgärder.
Vikens område är markägare och fiskevårdsföreningen vill samordna så att vi kan få
tillbaka gäddorna och den lekande iden till detta område. Första steget är taget med
att kontakta experter på våtmarker, vi har en fantastisk möjlighet att tillsammans med
Vikens förening få till ett miljöområde. Fortsättning följer.
Förfrågan om Gäddryssor, vi behöver dem till att fånga gädda så att vi kan starta
vårt gäddprojekt med att odla och sätta ut Gäddyngel. Detta för att få balans mot
storspiggen. Gäddorna måste fångas med ryssja så att vi kan klämma dem på rom
som vi sen odlar upp i egen regi. Svårt men spännande projekt, de är ju kannibaler.
Kontakta styrelsen om du kan hjälpa till.
Styrelsen har vid flera tillfällen under våren kontaktat Politiker angående situationen
i stort vad gällande Östersjön och trålningen.
Skyddsjakt av skarv har bedrivits under våren
Datum för Fiskevårdsföreningens årsmöte: Haget 28/6 kl 10.00 om Corona
tillåter. Dagordning ligger på vår flik i vägföreningens hemsida. Första punkt kommer
vara frågestund om skyddsområdet. Vi gästas av Länsfiskerikonsulent H.C
Andersson.

