
 
UNDENS FISKEVÅRDSOMRÅDE 
 
Årsstämmohandlingar 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSSTÄMMA 
 
Lördagen den 1 augusti 2020 kl. 14.00 i Kunskapens Hus i Laxå 
 
1. Anteckning av närvarande och fastställande av röstlängd 

 
2. Fastställande av dagordning 

 
3. Val av ordförande för stämman  ........................................................................................ 

 
4. Val av sekreterare för stämman  ................................................................................ 

 
5. Val av två justeringsmän för stämman  ………………………………………………..... 

 
6. Fråga om kallelse, som varit annonserad i lokala annonsblad och/eller tidningar samt till 

alla som har anmält e-postadress, har skett enligt gällande regler 
 

7. Verksamhetsberättelse för år 2019.  
 

8. Ekonomisk redogörelse för år 2019. 
 

9. Revisorernas berättelse för år 2019. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

11. Fråga om arvoden  
Styrelsens förslag: årsprenumeration på tidningen fiskevård utgår som ersättning till 
ordinarie styrelseledamöter, ersättare, revisorer, valberedning, årsstämmans ordförande 
och sekreterare samt fiskevårdsområdets fisketillsynsmän. 
 

12. Fråga om kostnadsersättningar 
Styrelsens förslag: ordförande tillsammans med kassaförvaltare eller sekreterare 
bemyndigas att avgöra vilka ersättningar som kan betalas ut. 
 

13. Fråga om uppkommen vinst / förlust  .............................................................................…... 
 

14. Val av styrelse 
I tur att avgå är: Arne Albertsson, Tomas Johansson, Arne Olofsson, Sören Stenefjord och 
Björn Eriksson. 
Valberedningens förslag:  
 
(Valda till och med 2020: Gunnar Bohlin, Christofer Carlander jr, Göran Jakobsson och 
Christer Johansson.) 
 

15. Val av ersättare för ett år 
Tidigare valda: Mikael Mann, Patrik Birath och Christer Augustsson. 
Valberedningens förslag:  
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16. Val av revisorer för ett år 
Tidigare valda: Bo Hagström, Patrik Granath. Ersättare: Bo Tivell.  
Valberedningens förslag:  
 

17. Val av valberedning för ett år 
Tidigare valda: Lars Löfstrand, Göran Ekholm och Åke Backlund som sammankallande. 
Styrelsens förslag: omval av samtliga. 
 

18. Val av ordförande för år 2020 
Valberedningens förslag: 
 

19. Fiskekortspriser 
Styrelsen föreslår oförändrade fiskekortspriser:  
Dygnskort 100 kr 
SMS Dygnskort 125 kr 
Veckokort 300 kr 
Semesterkort 30 dagar 750 kr 
Årskort datum till datum 1000 kr 
Trollingkort 1 dygn (kl. 00.00-23.59) 200 kr 
Närboendekort årskort datum till datum 1000 kr 
 
Fiskeguide som har eller arrenderar fiskevatten ansvarar för att alla medföljande gäster har 
löst fiskekort för aktuell dag. 
 

20.Fiskevårdsavgift för fiskerättsägare och arrendatorer nuvarande avgift 300 kr per år 
(datum till datum) vid fiske mer än 300 meter från land och/eller utanför eget byalags 
vatten. Öar räknas i detta avseende som land.  
Styrelsen föreslår oförändrad avgift. 
 

21. Rampavgift för UFVOs sjösättningsramper 
Sedan några år har vi tagit 40 kr i avgift för sjösättning. Efter önskemål från frekventa 
rampanvändare har vi i år infört ett årskort. Styrelsen föreslår avgifter enligt nedan. 
Årskort 400 kr, betalas via iFiske. 
Engångsavgift 40 kr, betalas via Swish. 
 

22.Fiskeregler:  
Styrelsen föreslår oförändrade fiskeregler. 
Nuvarande fiskeregler: 
Fiskeregler för dygnskort, veckokort, semesterkort, årskort. 
Korten gäller för fiske med pimpel, angeldon, mete, kastspö och flugspö samt rodd med 
max 2 drag.  
Vid fiske 300 meter från land eller mer, öar räknas som land, får man köra med motor (el 
eller bränsledriven) och max två drag/beten. Från Hallön och norrut är det ej tillåtet att 
köra med motor och drag, detta gäller även Insjön.  
Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskekort och dygn. 
Röding och öring under 50 cm ska släppas tillbaka i sjön, får ej föras iland. 
 
Fiskeregler för trollingkort 
Se bilaga 1. 
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Fiskeregler för Fiskerättsägare och Arrendatorer 
Se bilaga 2. 
 
Fiskeregler för Närboendekort 
Se bilaga 3. 
 

23.Kontrollavgift 
Undens Fiskevårdsområdesförening kan ta ut kontrollavgift för överträdelser av stämman 
fastställda regler. Styrelsen föreslår oförändrade kontrollavgifter: 1000 SEK för punkterna 
1 och 2 samt 5, 6 och 7 nedan. 2000 SEK för punkterna 3 och 4 nedan. 
 
Allmänt fiskekort 
1) Ej tillåtet redskap 
2) Körning med motor vid fiske närmare än 300 meter från land 
3) Fångst av fler än två rödingar/öringar per dygn 
4) Fiske under fiskeförbudstid 
 
Närboendekort 
1) Ej tillåtet redskap 
2) Körning med motor vid fiske närmare än 300 meter från land 
3) Fångst av fler än två rödingar/öringar per dygn 
4) Fiske under fiskeförbudstid 
5) För många nät (mer än 200 meter sammanlagd nätlängd) 
 
Fiskerättsägare och arrendatorer 
1) Ej tillåtet redskap 
2) Körning med motor vid fiske närmare än 300 meter från land på annat byalags vatten 
3) Fångst av fler än två rödingar/öringar per dygn 
4) Fiske under fiskeförbudstid 
5) För många nät (mer än 200 meter sammanlagd nätlängd) 
6) Ej betalt fiskevårdsavgift vid fiske utanför eget byalags vatten och/eller mer än  
    300 meter från land. 
7) Kräftfiske utanför eget byalags vatten 
 

24.Lekrödingförbud, nuvarande: allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med  
30 november.  
Styrelsen föreslår att fiskeförbudet är oförändrat, gäller även kräftfiske.  
 

25.Kräftfiske 
Styrelsen föreslår oförändrade regler. 
Kräftfiske är endast tillåtet på eget byalags vatten. Kräftfiske är endast tillåtet för 
fiskerättsägare och arrendatorer (om arrendet medger kräftfiske). 
 
 

26.Fisketävlingar 
Styrelsen föreslår samma regler som har gällt tidigare, enligt nedan. 
Årsstämman 2019 beslutade: att ge styrelsen fullmakt att arrangera de fisketävlingar som 
styrelsen finner lämpliga. Detta gäller både fiske från båt och pimpelfiske på is. Vid 
fisketävlingar ska det vara tillåtet att fiska i hela sjön, även vid trollingtävlingar, det vill 
säga närmare land än 300 meter. 

3 



 
Fler än 2 rödingar och eller öringar får ej fångas vid fisketävlingar, min-mått 0,5 meter 
(samma regler som vid övrigt fiske). 
 
Vid gäddfisketävlingar ska min- och max- mått gälla: endast gäddor mellan 0,5 och 1 
meters längd får fångas, övriga ska släppas tillbaka i sjön.  
Vid trollingtävlingar sponsrar UFVO prisbordet med ett "trollingkort" utfärdat personligen 
på vinnaren och giltigt i ett år. Kortet gäller enbart för trolling med max 10 beten och 
endast 300 meter eller mer från land. 

27.Information från styrelsen 
Från och med i år betalas fiskekort, fiskevårdsavgift och årskort båtramper via iFiske.  
Undantag: 
SMS dygnskort köps via sms-betalning, se instruktioner på våra anslagstavlor. 
Närboendekort säljs av föreningens ordförande, kassaförvaltare och sekreterare. 
 

28.Information från Sveriges Fiskevattenägareförbund som vi är medlemmar i. 
 

29.Fiskevårdsområdets firmatecknare.  
Styrelsen föreslår att ordförande och kassaförvaltare kan teckna föreningens namn var 
för sig.  

 
30.Övriga frågor 

 
31. Avslutning 
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Bilaga 1. 
TROLLINGFISKEKORT UNDEN 
Endast två fiskekort är tillgängliga per dygn. 
Fiskeregler för trollingkort 
Fiskekortet gäller för en fiskefarkost, man får trolla med max tio drag/beten 300 meter eller 
mer från land, öar räknas som land.  
Trolling är också tillåtet in till land på de vattenområden som är grönmarkerade på bifogad 
karta. Kortet gäller även för fiske med pimpel, mete, kastspö och flugspö. 
All fångad fisk ska rapporteras via iFiske, även återutsatt fisk. 

Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskekort och dygn. Röding och öring under 
50 cm ska släppas tillbaka i sjön. 
Allt fiske är förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november. 
Vid brott mot fiskereglerna kan fisketillsyningsman utfärda en kontrollavgift på 1000 
till 2000 kr. 

Grönmarkerad strandlinje 
anger att trolling är tillåtet in 
till land.  

Generellt är trolling tillåtet 
300 meter eller mer från 
land, detta markeras av röd 
linje på kartan.  
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Bilaga 2. 
 
Fiskerättsägare och arrendatorer  

Varje fastighet har minst en fiskerätt, om fastigheten ägs av flera har alla rätten att fiska. 
Sammanlagd maximal nätlängd är 200 meter per fiskerätt även om fastigheten har flera 
delägare. Om fastighetens fiskerätt är utarrenderad har endast arrendatorn rätt att fiska. 

Fiskeregler 

Fiskerättsägare och arrendatorer fiskar avgiftsfritt inom eget byalags vatten upp till 300 meter 
från land, öar räknas som land. Vid fiske utanför eget byalags vatten, eller mer än 300 meter 
från land, ska varje fiskare ha betalt fiskevårdsavgift (avgiften är personlig). Avgiften är 300 
kronor per år , datum till datum, och ska betalas på internet via iFiske . 
( www.ifiske.se/buy/538) 

Kvitto, från iFiske på betald fiskevårdsavgift ska alltid medföras vid fiske utanför eget byalag 
eller mer än 300 meter från land. 

Vid brott mot fiskereglerna kan fisketillsyningsman utfärda en kontrollavgift på 1000 
till 2000 kr. 
Handredskap 
Pimpel, mete, kastspö och flugspö är tillåtet i hela sjön, även intill land.  Angeldon samt rodd 
med max 2 drag är också tillåtet i hela sjön. 

Rörliga redskap 
Nät, långrev, ryssja. Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på gemensamma vatten 
minst 300 meter från land.    

Kräftfiske 
Kräftor får endast fiskas på eget byalags vatten, detta gäller hela sjön. 

Märkning 
Redskapen ska vara markerade med väl synliga vålar. Vålarna ska vara märkta med namn, 
telefonnummer och fastighetsbeteckning. Nät som ligger mer än 300 meter från land ska ha 
vålar med flaggor, en flagga närmast land 2 flaggor ute i sjön, samma färg på flaggorna. 
Flaggorna bör vara minst 1,5 meter över vattenytan. Redskap som ej är markerade och märkta 
enligt reglerna tas i beslag av tillsynsmännen, detta gäller även inom 300 metersgränsen. 

Nätfiske 
Max 200 meter nät. Två eller flera fiskerättshavare får EJ  koppla samman sina nät till mer än 
200 meter nätlängd.  Näten får ej vara djupare än 3 meter (10 fot).  

Körning med drag (trolling) 
Max 10 drag/beten per båt är tillåtet. Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på 
gemensamma vatten minst 300 meter från land. Vid fiske ska man vara minst 100 meter från 
markerade rörliga redskap. 

Begränsningar för röding och öring: 
Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskerätt och dygn.  Minimimått för röding 
och öring är 50 cm, fiskar under 50 cm ska släppas tillbaka i sjön, får ej föras i land. 

Rekommendation: fångad röding och öring under gällande minimimått ska sumpas några 
minuter i en balja eller liknande innan den sätts tillbaka i sjön. 

Fiskeförbud 
Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.  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Bilaga 3. 
 
Närboendekort  
Närboendekort får köpas av permanent boende som bor inom 2 km fågelvägen från Unden,  
pris 1000 kronor per år. 
Kontakta föreningens ordförande, kassaförvaltare eller sekreterare för köp av närboendekort. 
 

Fiskeregler 

Vid brott mot fiskereglerna kan fisketillsyningsman utfärda en kontrollavgift på 1000 
till 2000 kr. 

Handredskap 
Pimpel, mete, kastspö och flugspö är tillåtet i hela sjön, även intill land. 
Angeldon samt rodd med max 2 drag är också tillåtet i hela sjön. 

Rörliga redskap 
Nät, långrev och ryssja: alltid minst 300 meter från land. 

Märkning 
Redskapen ska vara markerade med väl synliga vålar. Vålarna ska vara märkta med namn, 
telefonnummer och fastighetsbeteckning. Nät ska ha vålar med flaggor, en flagga närmast 
land 2 flaggor ute i sjön, samma färg på flaggorna. Flaggorna bör vara minst 1,5 meter över 
vattenytan. Redskap som ej är markerade och märkta enligt reglerna tas i beslag av 
tillsynsmännen. 

Nätfiske 
Max 200 meter nät. Två eller flera kortinnehavare får EJ  koppla samman sina nät till mer än 
200 meter nätlängd. Näten får ej vara djupare än 3 meter (10 fot).  

Körning med drag (trolling) 
Max 10 drag/beten per båt är tillåtet. Allt fiske ska ske minst 300 meter från land och minst 
100 meter från markerade rörliga redskap. 

Begränsningar för röding och öring: 
Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskekort och dygn.  
Minimimått för röding och öring är 50 cm, fiskar under 50 cm ska släppas tillbaka i sjön, får 
ej föras i land. 

Rekommendation: fångad röding och öring under gällande minimimått ska sumpas några 
minuter i en balja eller liknande innan den sätts tillbaka i sjön. 

Fiskeförbud 
Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.  
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Undens Fiskevårdsområde 
 

Verksamhetsberättelse för år 2019 
 

Styrelsen 
Styrelsens sammansättning (se bilaga 1). Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året. 
 

Årsstämma 
Årsstämma hölls lördagen 6 april 2019 i församlingshemmet i Sannerud/ Tived, och 26 
personer deltog. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls.  
 

Allmänt om fiske 
Rapporterna om fisket efter röding är på en högre nivå då vi nu ser återfångster från de 
fenklippta rödingarna som härrör från avelsfisket 2015 - 2016. Vi har nu fått rapporter om 
fångad röding, där fettfenan är klippt, och dessa var i storleken 47 – 56 cm.  
Gädda och abborre verkar förekomma i riklig omfattning. Bland annat så blev fångsten av 
gädda 184 kg vid fisketävlingen som genomfördes 25 maj. Gäddan såldes och levererades via 
uppköpare till Frankrike.  
 
Vi anser också att tillgången på bytesfisk såsom nors och spigg är på en relativt bra nivå. Vi 
har olika positiva och negativa rapporter vad gäller siken.  
Den minsta arten av sik som kallas ”löja” har vi få rapporter om vilket gör att vi inte vet 
mycket om tillgången. I övrigt har de båda andra sik varianterna fångats i relativt normal 
omfattning. 
Rapporter visar att tillgången av signalkräftor är god i större delen av sjön.  
 
Inget fiske i leken företogs 2019 varför vi inte har några nya rödingar att sätta ut. Styrelsen 
avser att genomföra ett nytt avelsfiske 2020 då vi har så positiva erfarenheter av tidigare 
insatser.  
  

Åsebolsbäcken  
Emellanåt har bävrarnas dammbyggen direkt påverkan på öringarnas möjligheter att stiga upp 
i bäcken men vi har varit förskonade från detta under 2019. Vi bevakar att det finns fri 
passage för stigande öring. I höstas noterades tydliga problem att stiga upp i bäcken på grund 
av vattennivån. Eventuellt kan det bli aktuellt med att fiskräknaren kan installeras för mätning 
kommande säsong.  

Fräsebäcken och Sågkvarnsbäcken  
Fantastisk fina resultat i Sågkvarnsbäcken med noterad vandring ända upp i Bergvattnet. 
Beträffande Fräsebäcken så har vi rapporter att nu börjar öringen stiga även där. Det ser 
mycket lovande angående öringens framtid. 
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Även här har vi bäver som skapar dämningar som vi måste bevaka för att ha fria passager för 
fisken. 

Undens vatten 
Under större delen av året har tillflödet varit lågt men under hösten så återhämtade sig nivån 
för att nå maxnivå i början 2020. 
 
Vattenkemin är generellt sett mycket stabil över tid och även år efter år. 
 

Båtramper  
Föreningen har genomfört nya justeringar vid både rampen vid Breviken men också vid 
rampen vid Turistvägen i trakten av Sågkvarn. Vi har kostat på flera reparationer för att 
förbättra och laga rampen då den blivit sönderkörd. Nu har vi stora betongblock i botten för 
att klara belastningen bättre. Vi har en rampavgift som hjälper till att täcka 
underhållskostnader på ramperna. Rampen i Tived som stugföreningen ansvarar för har också 
justerats för att även ge möjlighet att sjösätta där. 
Under 2019 byggdes en sjösättningsramp i Åsebol men tyvärr måste man få hjälp att öppna en 
bom där.    

Kalkning  
All kalkning sker nu med helikopter och båt på Undens tillflöden. Det är Länsstyrelsen som 
sköter detta medan föreningen signerar aktuella handlingar och är huvudman. 
Under 2019 kostade kalkningen 275 000 kronor som till 100 % täcks av statsbidrag.  
 

Fiskvägar  
Nu när Sätra bruk påbörjat ett större projekt att skapa vandringsmöjlighet mellan Viken och 
Unden kan detta skapa goda möjligheter för fiskets utveckling med lekande öring i våra 
bäckar, så som det en gång har varit. Projektet beräknas pågå 6 år till innan allt är klart. Det är 
4 hinder som fått förbi-passager. Diskussioner pågår också för att skapa vandringsmöjligheter 
från Vättern till Viken vid Forsvik. 
 

Fiskekort och fisketillsyn 
Fiskekortsförsäljningen, varav iFiske utgör huvuddelen av försäljningen. Detta är en tydlig 
ökning så att snart 90 % handlas via iFiske. Intäkterna redovisas i ekonomirapporten. 
 
Internetförsäljning av fiskekort via iFiske är nu viktigaste sättet att sälja fiskekort. Här får 
föreningen också en extra möjlighet att hämta in fångstuppgifter för att skapa statistik på 
fisktillgång över tid. 
Tredje säsongen med trollingkort och detta ger nu ett överskott då antalet trollingkort är 
stadigt ökande.  
Fisketillsynen genomförde några kontroller och hittade några omärkta eller inte rätt märkta 
fiskeredskap. Några kräftmjärdar togs i beslag av icke behöriga fiskare och dito kvarglömda 
redskap.  
Under 2019 har fisketillsynen intensifierats för att vi skall få ett fiske som följer våra 
fastställda regler.  
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Vi har nu, på uppdrag av Sveaskog, även tillsyn på Sågkvarnsbäcken där fiskräknaren satt 
hösten 2018. Nya regler för fisketillsynsmän utarbetas av Havs- och Vattenmyndigheten 
varför vi kommer att uppdatera våra tillsyningsmän 2020. 
 
 

Övrigt 
Fiskekortsförsäljningen ökar stadigt via iFiske vilket är ett modernt sätt att marknadsföra sig 
och också öka tillgängligheten. Under 2020 kommer vi helt att sälja genom iFiske förutom 
några närboendekort. 
Vi måste ägna mer energi åt att finnas med på flera turistinformationsplatser bland annat de 
som kommunerna nu jobbar med. Med mer publicitet kan vi öka fiskekortsförsäljningen som 
är vår inkomstkälla för att vi skall ha råd att förbättra fisket och tillgängligheten. Att vi 
anpassat fiskekortpriser till nationell nivå gav gott resultat redan första året och vi får inga 
klagomål på prisnivå.  
Pris och kvalitet på fisket måste stå i paritet med varandra. Låga priser indikerar ofta sämre 
kvalitet.  
Utan ekonomiska medel kan vi inte göra olika åtgärder som gynnar fisket. 
 
Man kan konstatera att möjligheten att fiska är mycket avhängigt av båt. Vi behöver fler 
båtramper i olika delar av sjön och också entreprenörer som hyr ut båtar.  
 
Vi håller vår hemsida http://www.skaraborgsfiske.se uppdaterad. Detta är en undersida till 
Skaraborgs Fiskevattenägareförbunds hemsida vilket bl.a. ingår i vårt medlemskap. 
Vi finns också med på iFiske:s hemsida där de presenterar Unden.  
 
Vi, Undens FVO är anslutna till Fiskevattenägarnas riksförbund på rekommendation av 
Skaraborgs Fiskevattenägareförbund.  
http://www.vattenagarna.se/medlemmar/skaraborgs-lans-fiskevattenagareforbund/skaraborg?
o=166 
 
Därmed får vi information och ett centralt remissorgan som kan driva fiskevårdsområdenas 
intressen. 
 
Vi har också skickat en skrivelse till Länsstyrelsen i Västra Götaland angående eventuell 
etablering av vindkraft på Fägremo (Göta Kanalbolags marker på västra sidan av Unden).  
 
 
Vid pennan! 
Gunnar Bohlin 
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Bilaga 1 
Undens Fiskevårdsområdesförening 
Styrelse 2019 
 

Ordförande 
Postmottagare 
 
 

Gunnar Bohlin 
Nuttebo, Åsebol 
548 74 GÅRDSJÖ 
0506-440 30, 070-521 62 13 
gunnar.bohlin@prh.se 
 

 Ledamot Tomas Johansson 
Linddalen 514 
695 91 LAXÅ 
070-518 12 43 
t.o.j@swipnet.se 
 

Kassaförvaltare 
 
 

Arne Albertsson 
Norra Åsebol 
548 74 GÅRDSJÖ 
0506-440 21, 070-514 85 18 
arne.albertsson@yahoo.se 
 

 Ledamot Christofer Carlander  
Ramsnäs 1 
695 94 FINNERÖDJA 
0584-710 10, 070-655 70 33 
christofer.carlander@telia.com 
 

Sekreterare 
 
 

Arne Olofsson 
Häggeboda 
695 97 TIVED 
0705-47 40 47 
ufvo@okire.com 
 

 Ledamot Björn Eriksson 
Mariestadsvägen 17 
546 94 UNDENÄS 
070-211 33 04 
bjorn.er83@gmail.com 
 

Vice 
ordförande 
 

Christer Johansson 
Fridolfbergsgatan 4 
548 32 HOVA 
070-625 49 46 
smedsbolet@gmail.com 
 

 Ledamot Sören Stenefjord 
Anderstorpsvägen 3 
695 94 FINNERÖDJA 
0584-206 13, 070-622 06 13 
stenefjordsskogochgrav@gmail.c
om 
 

Ledamot 
 

Göran Jakobsson 
Granhamn 
695 97 TIVED 
0584-128 93, 070-642 55 97 
askersund@lekia.se 
 

   

Ersättare 
 

Christer Augustsson 
Sörbyvägen 34  
692 34 Kumla 
070-727 15 07 
christer@transportrev.se 
 
 
 
 

 Ersättare Patrik Birath 
Västansjö 1 
695 94 Finnerödja 
0505-77 00 26, 070-328 55 51 
patrik.birath@hovaror.com 

Ersättare 
 

Mikael Mann 
Tjärbruksvägen12,  
545 91 Töreboda 
070-864 53 16 
mickemann@live.se 
 

   
 

 
Firmatecknare: ordföranden och kassaförvaltaren var för sig. 
Hemsida: http://www.skaraborgsfiske.se/unden 
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