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Verksamhetsberättelse  
Mo Fiskevårdsområdesförening 
Förberett för: Årsstämma, 2020 
Bearbetat av: Styrelsen  
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Föreningens syfte 
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas 
gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta 
fiskerätt till allmänheten. 

Uppdrag 
Styrelsen ska företräda föreningen. De förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och 
verkställer fiskestämmans beslut. Om fisket upplåtes till dem som inte är medlem i föreningen får styrelsen föra 
talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske, som föreningen upplåter. Styrelsen får även utöva 
fiskevårdsområdesrätt enligt 40§ lagen och rätt till fiske att som målsägande ange olovligt fiske till åtal samt 
verka för beivrande av olaga fiske.  
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VERKSAMHETSRAPPORT FÖR ÅRET 2019 

Verksamhetsåret 2019 redogörs för i detta dokument. Då coronapandemin slog hårt mot hela landet och även 
vår förening har årsstämman mot stadgarnas medgivande skjutits till hösten 2020. Stämman avser 
verksamhetsåret 2019.  

Fiskerättsförteckning 
Bokförda sålda kort 2019 
Årskort   32st   7040 kr                                             
Familj   71st   17750 kr 
Dygnskort   64st   3840kr 

Utsättningsplan och genomförande av Fiskeutsättning:  
Regnbåge 100 Kg  Acktjärn 13 juni 2019 
Regnbåge 75Kg     Acktjärn 20 juni 2019 
Regnbåge 200 Kg  Acktjärn, igeltjärnarna       27 maj 2020 
Regnbåge 300 Kg  Acktjärn, igeltjärn Kyrkbyn 12 juni 2020 

Kräftprojektet 
Föreningen har under verksamhetsåren tidigare beviljats bidrag från Länstyrelsen om 30 000 kr för sitt 
engagemang i kräftprojektet där planen varit inplantering av kräftor från Heby-kräftan för en kostnad om ca 
30 000 kr. 

Totalt har planteringen genom åren varit; 

2015 36 Honor med rom och 25 avelshanar  

2016 100 honor med rom och 100 avelshanar 

2018 140 honor befruktade med rom 

Inplantering kräftor 2019 
Ingen inplantering skedde hösten 2019. För övrigt har vi har i princip arbetat enligt den plan vi lagt. Vi har haft 
ett minkreducerings-program som inte gett den fångstmängd som önskats.  

Vår förhoppning är att de kräftor som sattes in 2015 då och som överlevt kläckningen och nu under 2019 är 
de rimligen 4 år gamla. Det borde alltså finnas reproduktiva djur under kommande år av de som satts in 
tidigare. Därmed börjar kräftprojektet komma in i mitten av sin genomförande period. Mängden kräftor som 
sätts in kan minskas och enbart bestå av den mängd som bidrag beviljas för.  

Under helgen 26-27 september 2020 kommer vi genomföra ett omfattande provfiske för att utröna hur 
inplanteringen sett ut. En mjukstart för kräftfisket kan i så fall ske under hösten 2021 och begränsas i sådana 
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fall till någon enstaka dag där vi kan ha kontroll på mängden som i isåfall tas upp. Fiske bör också enbart 
bedrivas med föreningens burar för att minska risken för smittspridning.  

Nästa årsstämma kommer avgöra detta 

Ekstan 
Föreningen har en insjöhamn som föreningen förvaltrs vid namn Ekstan. Där har vi 20 st båtplatser. Det ger ca 
10.000kr för året. En ny väg har anlagts av fastighetsägaren vilket flyttar tillfartsvägen till Ekstan till höger och 
runt i stället för rätt fram. Området ska buskröjas och grässlås under säsongen. Detta har skett under 2019 
och under 2020. 

Under sommaren 2020 har tillstånd medgivits från länstyrelsen om muddring. Muddring kommer att ske under 
hösten 2020 varvid anläggningens skick blir som nytt. 
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Acktjärnsstugan 
Mo Fiskevårdsområdesförening hyr Acktjärnsstugan sedan 2010 av Uppsala Stift.  
Under våren formulerade styrelsen ett projektförslag för stiftets representanter. Avsikten med detta projekt är 
att öka användningen och i delar modernisera och möjliggöra för lite längre vistelser.  

Mål 
Att erbjuda en 12v el-lösning bestående av solcellsladdade batterier och ett kylskåp samt en säker eldplats 
som skänker värme åt hela stugan. I anläggningen finns möjlighet till laddning av teknisk utrustning som 
telefoner och datorer för de som bloggar och skriver. Att erbjuda denna stuga som skrivarstuga kan också 
vara eftertraktat och öka användningen. 

Lösning 
Installera en solcellsanläggning. Då skuggningen är ganska kraftig runt stugan krävs en anläggning med större 
kapacitet än hobbyutrustning som kan ge samma utbyte med mindre kostnad och lägre effekt.  Att installera 
en spiskassett för att möjliggöra eldning. Att installera en vattenpump för att få sjövatten i stugan då ledning 
redan finns dragen men behöver el och pump. Att installera en 4G/GSM repeater med tillstånd för att skapa 
mobiltäckning vid tjärnen. 

Projektöversikt 
Vi föreslog för stiftet att vi installerar en kraftfull och effektiv solpanel på 200W med stiftets ekonomiska hjälp. 
Paketet är beräknat för att kunna driva ett 12V kylskåp (110 liter) förutom belysning, TV, vattenpump och 
annan mindre elektrisk utrustning. Energiförbrukningen för kylskåpet varierar mycket beroende på luftens 
temperatur och hur kylskåpet används. Skall kylskåpet dessutom användas under vinterhalvåret måste 
anläggningen kompletteras med t.ex. elverk och batteriladdare. 

SPIS 
Vi tänker oss också att installera en spisinsats motsvarande bilden nedan som med er hjälp kan göras under 
hösten 2020. Installationen kommer göras av fackmän och besiktas i vederbörlig ordning samt projektledare 
av föreningen. 

Stiftet har medgett att betala för såväl 
solceller som spiskassett med montering. 
Totalt ca 60 000 kr bidrar kyrkan med. Vi 
tackar för detta! 
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BALANSRAPPORT 2019 
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REVISORERNAS BERÄTTELSE  
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TILLSYNSRAPPORT FISKE 2018-2019 

Tillsyn har skett under året enligt tillsyningsmännen. Mo FvOF har 4 tillsyniningsmän. Inga rapporter om 
ertappade tjuvfiskare förekommer till styrelsen.  

Länstyrelsen har inför 2020 ändrat reglerna för hur tillsyn bör ske. Alla tillsynsmän ska nu genomgå en två 
dagars utbildning för att få djupare kunskaper i hur man bäst bedriver fisketillsyn. Under sensommaren 2020 
har årets ordförande genomgått den utbildning som krävs för att erhålla förordnande och blir inför 
verksamhetsåret 2021 troligen den enda förordnade tillsyningsmannen i fiskevårdsområdet. Fisketillsynen bör 
intensifieras i likhet med omgivande områden. Dem som önskar ett förordnande kan med fördel kontakta 
styrelsen för anmälan till utbildning. 

Utbildningen kostar ca 2000 kr per tillsynsman vilken föreningen betalar. DÅ får tillsynsmannen stå för sin egen 
tid. 

Kontrollavgiftsblanketter har införskaffats och tanken är att en mer aktivt fisketillsyn ska komma att ske med 
utfärdande av kontrollavgift direkt vid felaktigt fiske. En utdömd kontrollavgift uppfattas oftast negativt av den 
som får den men den har en sedelärande effekt för området. 

FISKERÄTTSFÖRTECKNING 
Betalande medlemmar har fiskerätt. 

FISKEREGLER 2020/2021 GÄLLER  TILL NÄSTA 
STÄMMA 2021. 

Se Fiskeregler Rev D 2020  

FISKEUTSÄTTNINGSPLAN OCH ÅTGÄRDER 2020 OCH 
2021 

800 kg Regnbåge fördelas på Igeltjärnarna, Acktjärn 

100 kg Öring i Stora Ötjärn 
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VITFISKE  

En presentation av Linn och Raimo Kaprali 

PREDATORJAKT 

Fiskevårdsområdet ersätter minkjägare med 150 kr per fångad mink inom Mo fiskevårdsområde. 

Under 2019 har 22 minkar inkommit för ersättning. 

Kontakta styrelsen. 
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STYRELSEN I FÖRENINGEN HAR UNDER 
VERKSAMHETSÅRET 2019/2020 BESTÅTT AV  

__________________	 	 	 __________________ 

Lars Stål, Ordförande	 	 	 Yngve Söderkvist, Sekreterare 

__________________	 	 	 __________________ 

Martin Tybling, kassör	 	 	 Åke Sundin, Ledamot 

___________________ 

Alvar Nordlund, Ledamot 

____________________	 	 	 ______________________ 

Eva Oremo, Suppleant	 	 	 Raimo Kaprali, Suppleant 

Styrelsen tackar för 2019 och hittills stora delar av 2020 

Nedtecknat vid Acktjärnsstugan 13 september 2020


