Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för tiden 1 januari 2021 – 31 december
2021
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Thomas Fischer, ordförande,
Marianne Leckström, kassör, Olle Wahlberg och Pia Kastebring, ledamöter samt
Kerstin Wahlberg, sekreterare. Under huvuddelen av året har Lars Vincent och
Per Stribeck varit adjungerade till styrelsen med speciella uppgifter för
hemsidan respektive för att som tidigare ordförande vara stöd för den nya
styrelsen.
Raimo Tuukkanen, Per Nilsson, Jan Barrish och Gert Hägerström har varit
styrelsesuppleanter. Revisorer har varit Sten Hofstedt och Åke Scheurlein med
Anna Lindberg och Margareta Nordin som suppleanter. Sten Hofstedt och
Thomas Isaksson har varit utsedda till valberedning. Styrelsen har under året
haft 7 st. protokollförda styrelsemöten varav 4 st. hållits som videomöten på
distans. Fiskestämman för 2021 och 2020 genomfördes samtidigt på distans den
30 mars. För att fastställa de reviderade stadgarna hölls en fysisk extrastämma
den 10 oktober.
Föreningen har liksom tidigare år samarbetat med det pågående sjörestaureringsprojektet som drivs av Täby och Vallentuna kommuner. Målet är att förbättra
vattenkvaliteten i sjön. Under året har utfiskning av 12 ton vitfisk skett med 14
st. bottengarn.
Totalt fiskeförbud har gällt under tiden 1/4 – 31/5. Fiskebeståndet har därmed
fredats under den känsliga lekperioden. Antalet försålda fiskekort har ökat
kraftigt trots att priserna har höjts. Intäkterna från fiskekortförsäljningen har
därmed liksom år 2020 ökat väsentligt.
Fisketillsyn har bedrivits av föreningens tillsynsmän i syfte att upprätthålla
respekten för gällande fiskeregler och skyldigheter enligt allemansrätten.
Efterlevnaden av fiskeregler är fortsatt god.
Samverkan med Oxunda vattensamverkan angående åtgärder för förbättrad
fiskvandring i Hagbyån och röjning av vassgator i Vallentunasjön för gäddlek
har genomförts. I projektet ingår också en höjning av vårvattenståndet vilket
planeras förbättra betingelserna för gäddlek i hela sjön. De tidigare planerade
speciella åtgärderna vid Karbyåns mynning har därför kunnat utgå.
Arbete har också bedrivits med målen att förhindra fortsatta bräddningsutsläpp
av orenat avloppsvatten samt att genomföra kompensationsåtgärder för redan
inträffade utsläpp i sjön.

Arbetet med att ta bort kvarvarande slam på bottnarna är ett särskilt projekt, som
bedrivs tillsammans med Teknikmarknad, vilket också stöds av fiskevårdsföreningen.
Veckovis mätning i föreningens regi av sjöns vattenstånd och siktdjup pågår vid
både sjöns västra och östra strand. Mätresultaten, nyheter och annan info som
rör sjön presenteras på vår hemsida www.vfof.org
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil och vi har därmed kapacitet för att
finansiera erforderliga fiskebefrämjande åtgärder när väl utfiskningsprojektet
avslutats. Arbetet med att modernisera våra stadgar har slutförts.
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