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Möten och insatser under året
Verksamhetsårets fiskestämma fick av pandemiskäl flyttas till den 14 september och hölls då i
Sporthallen i Skärblacka. Styrelsen har under året haft fem stycken styrelsemöten.
Viktor Månsson, Norrköpings kommun, var fortsatt adjungerad till styrelsen men ersätts från och med
2021 av Michael Brask.
Styrelsen har fortsatt arbeta med att ta fram ett uppdaterat delägarregister vilket beräknas vara klart
kring årsskiftet 2021/2022.
Ett provfiske genomfördes under 2020. Över en längre tid kan vi se en långsamt minskande
biomassa i sjön. Även en minskning av andelen fiskätande abborre. Avsaknad av stora/vuxna
individer även för gös. En del av detta kan vara en naturlig variation men styrelsen har beslutat att
göra tätare provfisken (vart tredje år) för att kunna följa trenden mer noga.
Den nya hemsidan är fortsatt en av föreningen informationskanaler och adressen är densamma som
tidigare, http://www.glansfvo.se/.
Med medel från 2016, 2017 och 2020 sattes cirka 15 000 glasålar ut under sommaren 2020. Även
18 500 sättgösar har satts ut under 2020.
Vi har tillstånd för skyddsjakt på och äggprickning hos storskarv.
Representanter från styrelsen har även deltagit i arbetet i Nedre Motala Ströms och Bråvikens
vattenråd. Diskussioner förs om att anlägga våtmark (-er) för att minska närsaltstillförseln via
Hagnerydsbäcken. Pengar har beviljats för en förstudie som i första hand ska inrikta sig på ett
område vid Greby.

Fiskekortsförsäljning
Försäljningen av fiskekort sjönk något under 2020 jämfört med 2019. Styrelsen är dock inte
bekymrad över detta eftersom föreningens ekonomi är mycket god och variationen i gösens
population brukar svänga av naturliga orsaker. Som nämnts ovan kommer styrelsen noga att följa
utvecklingen för gös i Glan genom tätare provfisken. En allt större andel fiskekort säljs via iFiske.

Ekonomi
Föreningens räkenskaper framgår av särskild redovisning.

Slutord
Föreningen arbetar aktivt med insatser enligt åtgärdsförlag i fiskevårdsplanen för att långsiktigt
bevara Glans fiskbestånd och på så sätt bidra till att vi fortsatt får ha en rik fiskfauna i Glan. Styrelsen
arbetar också för att underlätta fisket genom att sjökort har tagits fram och nu även finns i digital
version. Projektet med att flytta lekmogen ål förbi kraftverken fortsatte även under 2020.

Med dessa ord lämnar vi över till fiskestämman att besluta om bland annat val av styrelse för
kommande verksamhetsår.

Hugo Andersson

Jenny Björn

Lars Johansson

Johan Axelsson

Roger Sjöholm

Stefan Åman

Tomas Elmermark

