Håtö fiskevårdsförening - ekonomi och vision
Ekonomi
Enligt fiskevårdsföreningens stadgar är alla som äger en tomt/fastighet inom tomtområderna Insjön, Viken, Håtövikens och Håtö
tomtägarförening medlemmar i fiskevårdsföreningen. Håtö tomtägarförening beslutade i början av 2000-talet om att införa en frivillig
årsavgift till fiskvårdsföreningen. Därefter har den ekonomiska basen för fiskvårdande och fiskefrämjande insatser varit liten.
Fiskevårdsföreningen hade också i praktiken varit vilande under ett antal år. Den nya styrelsen har uppfattningen att en återgång till en
obligatorisk fiskeföreningsavgift för Håtö tomtägarförening är direkt nödvändig för att en vettig fiskvårdande och fiskefrämjande verksamhet
ska kunna bedrivas. Med anledning av detta har fiskevårdsföreningen inlämnat en motion till Håtö tomtägarförenings årsmöte gällande en
obligatorisk årsavgift.

Vision
Som sportfiskare månar vi om en långsiktig förvaltning av fiskbestånden. Fiske är traditionellt nära förknippat med skärgårdsliv och vi vill
arbeta för att kommande generationer att skall kunna få njuta av den rekreation och spänning som sportfisket kan erbjuda. Detta är de
drivkrafter som gjort att vi velat dra igång den slumrande fiskevårdsföreningen. Vi i styrelsen är alla mycket intresserade av sportfiske.
Tillsammans har vi en stor erfarenhet av sportfiske i allmänhet, och sportfiske kring Håtö i synnerhet.
Vi har en önskan att huvudsakligen arbeta med följande verksamheter;
Att bedriva fiskevårdande arbete
Att främja nyrekrytering av sportfiskare med hjälp av olika typer av evenemang
Att informera om lagar och bestämmelser
Nedan följer de konkreta åtgärder som fiskevårdsföreningen inledningsvis vill arbeta med;
1. Fiskevårdande

arbete

Stödja den minskande lokala gösstammen via utsättning av smågös. Styrelsen har varit i kontakt med länsstyrelsen och det finns gott hopp
om ekonomiskt stöd om fiskevårdsföreningen kan gå in med visst kapital. Gösen har flera goda egenskaper för vattenmiljön. Gösen minskar
grumligheten och förbättrar vattenkvaliteten. Gösen är förhållandevis lokal och håller sig i regel nära isättningsplatserna. Ett gösyngel av
rimlig storlek kostar i nuläget ca 4 kr. Styrelsen har nära kontakt med länsstyrelsen, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund som har
erfarenhet av gösutsättningar. Detta för att maximera resultatet av de planerade utsättningarna.
Fiskevårdsföreningen önskar vara rådgivande inför vassröjningsbeslut. Vassröjning är ur fiskevårdssynpunkt lämplig där sund och kanaler
riskerar att växa igen. Generellt är dock vassröjning negativt ur reproduktionssynpunkt då vassen är fiskynglens barnkammare.
Fiskevårdsföreningen önskar på lång sikt, om intresse finns, arbeta för att insjön utvecklas till ett put and take vatten. Put and take innebär att
fångstfärdig fisk utplanteras och att ett fiskekort löses inför fisket. Intäkterna av kortförsäljningen finansierar nya fiskutsättningar. De
fiskarter som diskuterats är regnbåge och bäckröding.
Verka för att arrendet vid Askarna förvaltas och bevakas i enlighet med stadgarna.

2.

Främjande av nyrekrytering av sportfiskare med hjälp av olika typer av evenemang

Ansvara för fiskekurser för barn och ungdomar (med farmor etc.) och lära ut lite knep som kan vara användbara
Att försöka återupprätta fisketävlingen som genomfördes förr om åren
Att vara allmänt behjälpliga vad gäller frågor kring sportfiske

3 Information

om lagar och bestämmelser

Utarbeta vettiga och tydliga nätregler som inte hotar en lokal livskraftig fiskestam.
Tillhandahålla de senaste reglerna inom det fria fisket via tomtföreningens hemsida.
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