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       YXNINGENS 
 

FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 
 

Verksamhetsberättelse för år 2015 
"
"
"

Styrelsen för Yxningens fiskevårdsområdesförening avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för 2015 års verksamhet. 
 
 
Styrelse (9+2) 
Ordförande Peter Hultman   Gärdsnäs 
Sekreterare Anders Folkesson  Näs 
Kassör  Charlotte Andersson  Gusum 
V.ordf.  Håkan Nilsson   Norrköping 
Ledamöter Hans Holmström  Hjulerum 
  Joakim Carlqvist  Linköping 
  Per Wallentin   Gärdsnäs 
  Robert Ekman   Långserum 
  Henrik Nilsson   Norrrköping 
Ersättare Karl-Emil Ottosson  Näs 
  Lars Eriksson   Fallingeberg 
 
Arbetsutskott Peter Hultman, Charlotte Andersson, Håkan Nilsson, Anders Folkesson 
!
Revisorer Bertil Nilsson   Grönstorp 
  Thor Kaijser   Svartvik 
 
Valberedning Mats Dahlin (sammankallande) Gusum 
  Marianne Hultman  Gärdsnäs 
 
 
 
Styrelsesammanträden 
Årsstämman hölls den 12 mars på Centrumcaféet i Gusum. 11 medlemmar hade infunnit sig. 
Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen; 12 mars, 10 juni och 25 november. 
 
 
Fiskekort m m 
Årsstämman 2015 beslutade att fiskekortspriset skall vara oförändrat enligt följande: 
• Årskort 500 kr, dagkort 50 kr. 
• Trollingfiske: årskort 1000 kr, dagkort 200 kr. 
 
Definition av trollingfiske: Styrelsen har fastställt att trollingkort skall lösas när fiskeutrustningen består 
av djupriggar eller liknande för fiske under gång med motor. För vanligt dragfiske behöver ej trolling-
avgift erläggas. 
 
Minkpremie utbetalas med 100 kr per uppvisad mink fångad i Yxningen. 
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Gästkort 
Eftersom det har visat sig finnas oklarheter angående det så kallade gästkortet gäller följande. 
Markägare eller annan som bor eller hyr sommarstuga i anslutning till Yxningen kan lösa ett GÄSTKORT. 
På kortet skall huvudinnehavarens namn finnas och dessutom tillägget gästkort. Kortet gäller endast i 
huvudkortsinnehavarens sällskap. Priset på detta gästårskort är 500 kr. Detta gästkort säljs endast av 
styrelsen. 
 
Således gäller inte kortet för stuguthyrare, som hyr ut veckovis eller dylikt.  
 
 
Fisketillsyn 
Fisketillsyningsmän har under året varit Sven Sjö, Karl-Olof Nilsson och Mikael Skager. Trenden är att 
allt fler löser fiskekort. 
 
 
Fiskekortsförsäljning och fiskevård 
Försäljning av fiskekort har under året skett genom styrelsen, Birgersson i Gusum, Yxningens 
camping, Valdemarsviks kommun, Gustens Sport och Öhammars sport i Linköping, Shellmacken 
Åtvidaberg, Q8 Ringarum samt genom ifiske.  
 
Under året har fiskelyckan varit god för en del. Rödingen som planterades in 2007 har vuxit till sig så 
att de väger 3 kg. Gullspångslaxen som planterades 2011 har vuxit till sig och väger 6 kg. 
 
Många abborrar på 1,5-1,6 kg har fiskats upp. En gädda på 15 kg togs på drag vid Kömnevik. Detta är 
den största dokumenterade gäddan som tagits upp i sjön. Sekreteraren tog själv hand om den. Det 
blev filéer (stjärten), gäddfärs (queneller, patéer och biffar) samt gäddkind. Yxningengäddan är 
alldeles för underskattad. En lax på 6,5 kg har också tagits. Denna lax var inplanterad 2011 (fenklippt). 
Dessutom har ett tiotal laxar och rödingar tagits. 
 
Under hösten planterades det in 1 500 Gullspångslax samt 6 000 rödingar. Under sommaren har även 
6 000 ålyngel inplanterats. 
 
Allmänt kan sägas att fisket har varit gott och varierat. Med mer marknadsföring bör potentialen att 
sälja fler fiskekort vara god. Detta för att skapa ännu bättre förutsättningar för god fiskevård och bra 
utdelning till fiskerättsägarna. 
 
 

Gusum den 16 mars 2016 
 
 
 
 
Peter Hultman  Anders Folkesson       Håkan Nilsson  
Ordf.   sekr        v.ordf   

 
 
 

Charlotte Andersson Hans Holmström       Henrik Nilsson 
kassör  ledamot        ledamot 

 
 
 
 

Robert Ekman  Per Wallentin       Joakim Carlqvist 
ledamot  ledamot        ledamot 
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