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Fiskevårdsplan för Gimmens Fvof för år 2016
Nya hemsidan, www.gimmenfvof.se, är även kopplad till ett Facebookkonto och vi
ser gärna att aktiviteten ökar på bidrag och inlägg.
Fisket i Gimmen
Vi har en ambition att provfiske i mindre omfattning ska ske för att inventera
bestånden. Aktiviteten kräver en relativt stor arbetsinsats både för planering och
genomförande.
Inplantering av fångstfärdig Conoveseöring kommer att genomföras.
Risvålarna kommer att underhållas under senvintern 2016
Tre (3) ytterligare fisketillsynshen kommer utbildas under våren 2016
Allt kräftfiske är förbjudet under året i syfte att säkra en tillväxt av bestånden.
Vi ska försöka att ytterligare förbättra möjligheterna för öringlek i Sandängesbäcken.
Digitalt fiskekort införs för Gimmen och Lissjön (I-fiske).
Inleda en dialog med stugföreningen om hur vi på bästa sätt och i takt vi förmår
påbörja grundutmärkning i sjön.
Fisket i Svarttjärn
Fortsatt upprustning av landgångar kommer att utföras under året.
Sophanteringen kommer att utvecklas under året med ytterligare separering.
Underhåll av de olika handikappanpassade fiskeplatserna ska förbättras.
Skyltningen från gamla landsvägen till tjärnen skall förbättras i samband med
vägföreningens nya skyltning och vi väntar fortfarande på detta. (Ärendet ligger kvar
hos vägföreningen sedan en längre tid)
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Kontinuerlig inplantering av regnbåge i varierad storlek samt i viss mån öring/röding
kommer att fortsätta eftersom vi ser att detta gett oss konkurrensfördelar mot andra
tjärnar.
Förbättrad skyltning av regler kommer utföras samt tipstelefon invigs till sommaren
för att ytterligare förbättra fiskeupplevelsen vid sjön för gemene hen.
Vi ska utreda och eventuellt prova med årskort. Särskilt regelverk kommer finnas
kring dessa.
Lissjön
Projektet Lissjön ska fördjupas och omsättas i ytterligare praktisk handling. Det är
frågor som fiskekort, parkering med mera. Den finns en arbetsgrupp sedan tidigare.
Övrigt
Hemsidan kommer att omarbetas under året och styrelsen kommer på egen hand
sköta dess administration, må gudarna vara med oss och er!

