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2018

ÄLTENS FISKEKLUBB går nu in på sitt tjugotredje verksamhetsår. Klubben, vars verksamhet är
inriktad mot Ältasjöns Fiskevårdsområde, är ansluten till Sportfiskarna.
Klubben samarbetar i fiskevårdsfrågor med Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (=fiskerättsägarna).
Bland genomförda fiskevårdsåtgärder märks introduktionen av signalkräfta och gös i Ältasjön; projekt
som kunnat komma igång tack vare välvilligt stöd från Föreningen Rädda Ältasjön, Lions Club Älta,
Nacka kommun, Stockholms stad och enskilda bidragsgivare. Klubben genomför provfisken för
inventering av bestånden och registrering av dess förändringar. Klubbens utbildade fisketillsynsmän
tillser att gällande fiskeregler efterföljes. Klubben verkar också för att Ältasjöns allmänna stränder skall
bli mer tillgängliga för sportfiske från land, något som även andra än sportfiskare har glädje av. Bland
aktiviteterna vid Ältasjön märks bl.a. upplåtelse av kräftfiske samt anordnande av pimpeltävling på
vintern och mete på sommaren. Klubben genomför också fiske med skolklasser. Klubben har också
visionen att vid Ältasjöns strand få till stånd ett fiskeläge med sjöbod och brygga, att fungera som en
mötesplats med aktiviteter för fiskeintresserade, unga såväl som gamla, och en plats för klubbens båtar
till medlemmarnas förfogande.
Medlemsavgifter för år 2018 (inkl Sportfiskekortet):
*

Seniorer

*

Juniorer

250:40:-

Födelseår 2001 och tidigare
Födelseår 2002 och senare

Klubben är öppen för alla som vill vara med. För medlemskap:
Betala avgiften till klubbens Plusgiro 441 98 48-9. Skriv ”Medlemsavgift 2018” på talongen. Tydligt
namn, adress och telefonnr för den/de betalningen avser. Ange födelseår för juniorer.

För ytterligare information (se även baksidan):
Leif Marthon, ordf
Tel
773 34 49
Mikael Andersson, v ordf
” 0708-11 06 27
Sten Fogelström, sekr, kassör ”
773 06 72
Gunnar Anderlund
”
773 20 33
Christer Lewén
” 070-663 1000
Gert Svahn
”
773 08 06

Lars Lagebro
Sture Nordström
Mats Ohlsson

Tel 070-215 2968
” 070-387 7222
"
600 43 66

G Ö S
(Sander lucioperca)
Gös har satts ut i Ältasjön åren 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 och 2003. Gösen har etablerat sig väl
och är lovligt byte då den har en längd mellan 45 och 75 cm. Mindre och större gösar krokas loss
försiktigt och sätts tillbaka i vattnet. Gränserna är satta för att främja gösens reproduktion och
beståndsutveckling.

NÅGRA RADER OM SPORTFISKEKORTET 2018
"SPORTFISKEKORTET" ges ut av Sportfiskarna Mälardalen. Kortet gäller för sportfiske i Ältasjön
och ca 40 andra insjöar i Stockholms län. Kortet gäller även i vatten som ingår i Göteborgs Gula kort.
Tillåtna fiskesätt med Sportfiskekortet 2018 i Ältasjön:
-

Spinn, haspel, mete, fluga eller pimpel.
Dragrodd eller trolling (endast elmotor) med max 3 spön per båt.
Angel eller ismete med max 5 redskap.
Sänkhåv eller kastnät för fångst av betesfisk.
För gös och gädda gäller minimimått/maximimått 45/75 cm.
Maxfångst för gädda och gös; sammanlagt högst 3 st per kort och dag, därav dock högst 2 gösar.

Sportfiskekortet gäller ej för kräftfiske.
För Ältasjön gäller härutöver att barn, t.o.m. det år man fyller 12, får fiska utan fiskekort enligt de
regler som gäller för Sportfiskekortet.

NÅGRA RADER OM FISKET I ÄLTASJÖN

(Älten är ett gammalt namn på Ältasjön)

Fiskerätten i Ältasjön är bunden till vissa fastigheter. En del av dessa fastigheter har egna, klart avgränsade, vattenområden.
Andra fastigheter har andelar i samfällda vattenområden. Fiskerättsägarna, f n ca 27 st, utgöres av Stockholms stad, Nacka
kommun, ett fastighetsbolag samt ett antal fysiska personer med villafastigheter i Kolarängen.
År 1994 slutfördes (efter ett initiativ av Nacka kommun) bildandet av ett fiskevårdsområde omfattande hela Ältasjön. För
förvaltning av fiskevårdsområdet har bildats ÄLTASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING (Fvof), i vilken
samtliga fiskerättsägare är medlemmar. Fiskerättsägarna kallas varje år till fiskestämma för beslut enligt Fvof:s stadgar.
Fvof:s syften enligt stadgarna är
-

att samordna fiskets bedrivande och fiskevården
att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets
utövande samt
att upplåta fiskerätt till allmänheten

Fvof:s roll kan sägas vara att tillhandahålla fiskerätten och att ha huvudansvaret för fiskevården.
Tack vare bildandet av fiskevårdsområdet finns numera förutsättningar för att bedriva en medveten fiskevård i Ältasjön.
Reglerna för fiskets bedrivande finns fastlagda i en fiskeplan. För de fiskerättsägare som är fysiska personer gäller fritt
fiske inom vatten som tillhör den egna fastigheten eller det egna skifteslaget. För fiske i annat vatten och för allmänhetens
fiske gäller "Sportfiskekortet", med de regler som är förenade med detta (se ovan).
Fvof har tillsammans med Föreningen Rädda Ältasjön initierat bildandet av ÄLTENS FISKEKLUBB, vilken i motsats till
Fvof är en öppen förening, där alla som är mer eller mindre intresserade av fiske kan vara med.
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