Motion
Till årsstämman med Åsundens Fiskevårdsområdesförening 2018.

Angående Långsiktigt hållbar gösförvaltning.
Min erfarenhet av fiske med nät i Åsunden är att det finns ett starkt bestånd av
gös. Med tanke på sjöns goda siktdjup och relativt låga näringsvärden kanske
snarare ett mycket starkt bestånd.
På årsstämman 2017 beslutades om stödutsättning av gös för c: a 100 000 kr.
Detta är det enklaste sättet att bedriva ”fiskevård”på.Nästan all expertis anser
dock att det är en ineffektiv metod som i vissa fall kan ha en negativ inverkan
på den naturliga reproduktionen. Är man orolig för att gösbeståndet minskar är
ett skydd av det befintliga beståndet att föredra. Det är viktigt att det finns
tillräckligt med stora individer i sjön,och att fiskarna får vara ostörda under
lektiden. Det går också att förbättra och skapa lekplatser med t.ex. risvasar och
andra anordningar.
Jag anser inte att det fiskas för mycket, snarare för lite men för ensidigt.
Åsundens möjligheter borde utnyttjas ännu mer genom att fiska mera allsidigt
på de flesta arterna.
Till stöd för min uppfattning är egen erfarenhet av fiske samt följande litteratur
som finns tillgänglig på nätet:
Fiskevårdsplan för Åsundens FVOF.
Finfo 2010:3 : Långsiktigt hållbar gösförvaltning.
Gösvatten i Jönköpings län. LST Jönköping, under publikationer.
Fiskutsättningar av Erik Degerman & Ingemar Näslund från Sveriges
fiskevattenägarförbunds nationella konferens Norrköping 22-23 nov 2017.
Under Fiskutsättningar ur Roxen och Glans Fiskevårdplaner.

Föreningens medel som enligt stadgarna skall användas för Fiskevård bör
prioriteras till att så långt det är möjligt rädda och öka Åsundens öringbestånd.

Jag föreslår med anledning av ovanstående att årsstämman beslutar:
1. Att allt nätfiske av gös förbjuds från den 15 april och till maj månads
utgång.
2. att högst 1 gös per fiskekort och dag får tas upp.
3. att maximimåttet för gös sätts till 70 cm.
4. att vertikalfiske inte är tillåtet på större djup än 10 meter.
5. Att FVOF stimulerar tillkomsten av risvasar och andra anordningar för att
förbättra för fiskleken.
Ovanstående bör införas snarast och gälla fram till nästa provfiske för att sedan
utvärderas.

Oppeby Väsby 1:8

Jan Gustafsson

