Årsberättelse Öljarens FVOF 2016
Styrelsen har under året bestått av:
Erik Hernblom, vald 2016, ordförande
Claes Tamm, vald 2015-2016, Vice ordförande
Roger Johnsson, vald 2016-2017, sekreterare
Klas Olsson, vald 2016, kassör
Björn Andersson, vald 2016-2017, ledamot
Patrik Andersson, vald 2016-2017, ledamot
Göran Olsson, vald 2016-2017, ledamot
Gunnar Karlsson, vald 2015-2016, ledamot
Lars Larsson, Hulla, vald 2015-2016, ledamot
Årsmötet hölls 11 april 2016 vid Gimmersta Ridhus. Styrelsen har under det gångna
verksamhetsåret hållit tre protokollförda styrelsemöten. Protokoll från årsmöte samt
styrelsemöten finns tillgängliga på föreningens hemsida.
Styrelsen har under året koncentrerat fiskevårdsarbetet till skyddsjakt på skarv samt att driva
frågan om förbättrad vattenkvalité.
Fiskekort har sålts under året i normal omfattning. Dessutom har föreningen intäkter från
fiskearrenden och räntor. Som framgår av kassörens rapport är föreningens ekonomi fortsatt
stabil.
Styrelsen har på uppdrag av årsstämman 2016 tagit fram ett förslag på :
Att till årsstämman 2017 återkomma med ett förslag till förankrad och långsiktigt hållbar
finansieringsmodell.
Att styrelsen tar initiativ till dialog med skifteslagen Säby och Hulla om den långsiktiga
hanteringen av dessa fiskearrenden.
Att styrelsen också verkar för att innestående fordringar kommer andelsägarna tillgodo
innan utgången av 2016 års räkenskap.
Styrelsen föreslår beslut enligt förslag dels på ordinarie årsstämma 2017, dels beslut på extra
årsstämma vid senare tid punkt enligt beslut på årsstämma 2017.
Föreningen har samordnat ansökan om skyddsjakt efter skarv och ett mindre antal skarvar
har skjutits men behovet av skyddsjakt är fortfarande stort. Föreningen har sedan många år
ansökt om ett treårsbeslut för skyddsjakt. Beslutet 2014 blev ett treårsbeslut som sträcker sig
över perioden 10 juli 2014-31 december 2016. Sammantaget får 150 fåglar skjutas under
tillståndsperioden. En ny ansökan är inskickad under 2016.
Såväl sjöns vattenkvalitet som fisket i sjön påverkas möjligen negativt av att sjöns
vattenstånd varierar över åren. Styrelsen har genom kontakter med berörda myndigheter,
sonderat möjligheterna att reglera vattenståndet. Bedömningen är sedan tidigare att det är

alltför komplicerat att bilda ett regleringsföretag och få till stånd en full reglering av
vattenståndet varför andra åtgärder har undersökts.
Ett nytt projekt där Katrineholms Kommun och Jenny Herbertsson är drivande syftar till att
förbättra vattenkvalitéen genom slamsugning av Öljarens bottensediment som innehåller
mycket fosfor. Provtagningar har gjort och Kommunen har fått en ansökan godkänd.
Fiskevårdsföreningen kommer att kunna söka ytterligare bidrag tillsammans med andra
intresseföreningar i ett samarbetsprojekt vilket kommer att genomföras under hösten 2017.
Föreningen har sedan tidigare köpt in ett vassbeskärningsaggregat som kan disponeras av
medlemmar. Aggregatet förvaras vid Julita gård som också håller ett bokningssystem (f n
genom Kimmo Rajala). Aggregatet med båt kan hyras för 100 kronor/dag.
För att hyra aggregatet måste man delta i en introduktionstimme som ordnas i slutet av
april/början av maj. Aggregatet återlämnas helt och med båten fulltankad.
Föreningens internetsida administreras som tidigare av Inger Gustafsson. Under året har
aktuella mötesprotokoll lagts ut samt även bilder på lyckade fisken.
Göran Olsson har varit föreningens representant i Österåkers sockenråd.
Tore Karlsson har som tidigare verkat som tillsynsman och är förordnad som sådan för
perioden 2016 till 2019. Yrkesmässigt fiske har bedrivits på de flesta vatten i sjön. Fisket är
fortsatt gott med framför allt gös, gädda och abborre.

De fiskevårdande åtgärder som bedöms angelägna är fortsatt skyddsjakt efter skarv, fortsatt
arbete för förbättrad vattenkvalitet i sjön samt arbete med att hålla efter vegetation. Vidare
att återuppta användandet av storryssjor.
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