
Årsberättelse Öljarens FVOF 2018 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

 

Erik Hernblom, vald 2016, ordförande 

Claes Tamm, vald 2017-2018, Vice ordförande 

Roger Johnsson, vald 2017-2019, sekreterare  

Klas Olsson, vald 2017-2018, kassör 

Björn Andersson, vald 2017-2019, ledamot 

Patrik Andersson, vald 2017-2019, ledamot 

Lars Larsson, Hulla, vald 2017-2018, ledamot 

 

Årsmötet hölls 30 mars 2018 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 att driva frågan om förbättrad 

vattenkvalité. Skyddsjakt efter skarv har ej bedrivits då Länsstyrelsen försvårat ansökan om 

skyddsjakt. Styrelsen beslutade att avvakta önskemål från Öljarens yrkesfiskare och vid 

behov bistå med stöd i ny ansökan om skyddsjakt. 

 

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. 

 

Utbetalning till Säby och Hulla enligt stämmans beslut är genomfört. Nya avgifter enligt 

stämmans beslut är indrivna under året. 

 

Ett swishkonto används för att underlätta inbetalning till föreningen och numret finns på 

föreningens hemsida, 

 

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 sugning av Öljarens bottensediment som innehåller mycket 

fosfor. Provtagningar har gjort och Kommunen har fått en ansökan godkänd.  Försöken 

bedöms påbörjas hösten 2019. 

 

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. 

 

Tore Karlsson har under året sagt upp sig från sitt uppdrag som tillsynsman på grund av 

sjukdom. Styrelsen genom Björn Andersson har uppvaktat Tore med en julblomma för att 

visa uppskattning samt uttrycka förhoppning om tillfrisknade.  Styrelsen har påbörjat arbetet 

med att hitta efterträdare. 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 arbete för förbättrad 

vattenkvalitet i sjön samt arbete med att hålla efter vegetation. Vidare att ytterligare 

uppmuntra användandet av storryssjor. 

 

  

Styrelsen för Öljarens FVOF genom,  

 
Erik Hernblom 

Ordförande verksamhetsåret 2018 


