
Årsstämma 2020 och 2021: 

Kommentarer till ekonomisk redovisning och budget 

 

Fiskekortförsäljningen 
Fiskekortförsäljningen under 2019 låg kring 2018 års nivå. Men då möjligheterna för isfiske 

fullständigt uteblivit under vintern 2019-20, drog styrelsen ner budgeten för 2020. Dock ökade i själva 

verket försäljningen rejält efter tiden för fiskeförbud, troligen pga. pandemin. En annan bidragande 

faktor till det positiva resultatet 2020 är att styrelsen efter rekommendation från Sveriges 

Fiskevattenägarförbund, höjde fiskekortpriserna fr.o.m. halvårsskiftet. Priset för dygnskort höjdes med 

50 % och de båda säsongskorten med 40 %. 

Vår bedömning är att ”coronaeffekten” delvis kommer att hålla i sig under 2021, dels pga. att folk 

fortsätter att vara försiktiga med nöjen som medför fysisk närhet, dels eftersom många nu säkert 

upptäckt det roliga i att fiska. Vi har därför lagt budgeten för 2021 på en lite högre nivå än tidigare. 

Verksamhet 
Styrelsen har haft höga ambitioner i sina budgetar för verksamheten. Några dagar före årsstämman 

2019 avled styrelsesuppleanten och tillsynsmannen Ingvar Carlsson, som stora delar av den planerade 

verksamheten hängde på.  

Inför 2020 planerades bl.a. en studiecirkel om djur och natur i och kring Vallentunasjön samt 

utbildningsinsatser för nya styrelsemedlemmar och andra funktionärer. Pandemin gjorde dock att vi 

inte kunde genomföra planerna. En annan orsak till de låga kostnaderna är att man i samarbete med 

Täby kommun funnit en enklare lösning för gäddfabriken. 

Inför 2021 budgeterar vi för seminarium om den nya fiskvandringsleden i Hagbyån med 

fiskevårdskonsulent John Kärki samt en exkursion längst Hagbyån i samband med bygget. Vi planerar 

vidare att slutföra arbetet med vassgator norr om Skålhamra kvighage. Den tidigare planerade 

studiecirkeln om djur och natur i och kring Vallentunasjön hoppas vi kunna genomföra, bl.a. 

inkluderande ett seminarium om uttrarna i sjön. 

Ökat intresse för vattenståndsvariationer i samband med bygget av fiskvandringsleden i Hagbyån 

föranleder behov av bättre utrustning för uppmätning (pegel) och registrering. 

Tillsyn 
Då förordnandena av tillsynspersonerna behöver förnyas genom utbildning, är budgeten för 2021 

högre än tidigare år.  
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