
 

Verksamhetsplan 2019, för Håtö fiskevårdsförening, orgnr 
802493-9020  
 
Medlemmar i Håtö Fiskevårdsförening  
Medlem i Håtö fiskevårdsförening är den som innehar fastighet inom Håtövikens, Håtö Insjöområde 
och Håtö tomtägarföreningar samt Vikens samfällighetsförening.  
 
Medlemsavgiften beslutades att höjas till 90kr från och med 2019, detta för att täcka upp för de 
fastigheter som tyvärr stryker avgiften. 
 
Styrelsemöten  
Vi planerar att ha styrelsemöten efter behov och ett årsmöte.  
 
Styrelsen, ledamot behöver tillsättas under 2019 
Ordförande: Dan Svennberg  
Vice ordf: Kenneth Öhlund  
Kassör: Mikael Pilebro  
Sekreterare: Åke Alm 
Ledamot: Saknas efter att Martin Johansson avgått p.g.a. flytt 
 
Vassröjning  
Håtö fiskevårdsförening planerar att fortsätta med rådgivning angående vassröjning. 
 
Fiskevård och miljövård  
Vi planerar att fortsätta med Gös- och Havsöringsvårande åtgärder i huvudsak isättningar. Här 
planerar styrelsen för att återkommande söka bidrag. Vi diskuterar hur vi skulle kunna få till något 
med Gädda. Det är rovfiskarna som planeras i fokus då de saknas i biologiska mångfalden.  
 
Vi kommer fortsätta vår kontakt med länsstyrelsen. En ny förvaltningsplan för skarv i Stockholm är på 
gång, vilket vi kommer vara med att ta fram.  
 
Vi följer vad som händer i planen att öppna upp Nenningesund och diskuterar hur vi ska ställa oss till 
detta. Vi planerar att ta reda på mer information genom kontakter och att deltaga på deras möten. 
 
Vi undersöker möjlighet att få till skyddsområde omkring Håtö. Detta för att skydda lekande gädda, 
gös och abborre eftersom beståndet gått ned kraftigt de senaste åren. Skyddet gäller fiske fram till 
15 juni. Skyddet kommer även att möjliggöra viss mån av jakt på skarv. 
 
Risvaseprojekten kommer att fortgå, vi ser att det gynnar abborren. 
 
Maren planerar vi att stödja Vikens område för att få till stånd en förbättring av flödet och mer 
vatten höljer. I detta sammanhang har vi samtalat med Håtö Gård för att samarbeta om detta. Under 
2019 är det inte troligt att något arbete påbörjas, men vi fortsätter att höra oss för och följa upp 
frågan. 
 
Skyltar planeras att kompletteras eller bytas ut. 
 
Information  
Vi fortsätter att bistå med information till medlemmar. 


