
Skotsel av Molkomsjon 

1936-2013 

En sammanstallning av · 

verksamhetsberattelser och-eller ~rsmotes 

protokoll 



Backgrund 

Under 2012-2013 gjorde undertecknad ett utkast till skotselplan for Molkomsjon. 

Ett forsta steg i detta arbete var att soka igenom vad foreningarna sam forvaltat ~jon gjort under 

arens lapp. Jag laste darfor igenom de handlingar dar arbetet ar fran ar dokumen~erats. 

Det aldsta dokumentet ar en verksamhetsberattelse for 1936. Verksamheten ar ~arefter 

systematiskt dokumenterad i protokoll fran styreslemoten, arsmoten och verksarrhetsberattelser. 

Jag har hittat nastan en komplett serie av dokument fran varje ar under denna 71 arsperiod, vilket 

inneburit en mycket intresssant och spannade lasning for mig. 

Samlat i detta pdf dokument aralia verksamhetsberattelser jag hittat, om de int~ funnits har jag 

isallet anvant protokollen fran arsmoten. 

Jag har inte tagit med de delar av verksamhetsberattelserna sam avser ekonomi*ka redovisngar fran 

respektive ar, men sadana finns ocksa. 

I det datasamhalle vi lever, finns nu smarta satt att for eftervarden spara dokumbnt. Detta 

dokument ar ett sadant exempel. Om orginal handlingar forsvinner tex i samba~d med 
I 

olyckshandelser (tex brander) eller om de faller offer for nitiska stadjobb ide hem dar de forvaras, sa 

finns de viktigaste delarna i dokumentationen nu lagrade pa Molkomsjons hem~ida och pa datorer 

utspridda bland vattenagare och andra intresserade. ( Du sam laser detta kan sj~lv ladda ner 

dokumentet till dig). 

For Nyedsbor med intresse for bygden, finns manga av de eldsjalar vi haft i byd~en att finna bland de 

funktionarer, sam med star pliktkansla skott bade sjon och dokumentation av v~rksamheten. 

Under 1930 och 1940talen sa skrevs alia protokoll for hand, darefter foljde ett ~ntal artionden da 

handskrift ersattes av maskinskrift. Sedan 1990 talet har nu datorn tagit over sqm skrivhjalpmedel. 
! 

Sam kuriosa kan namnas att jobbet med att scanna alia sidor i detta dokument ~r gjord genom en 

ideell forening i Vientiane, Laos, dar personer med nedsatt rorelseformaga ar apstallda for att gora 

denna typ av jobb. 

Vientiane, Laos i Februari 2014 

Carl Gustav Mossberg 

Ordforande i Molkomsjons Fiskevardsomradesforening 
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Styrelsen for Molkoms Fiskevardsforening far harmed avgiva 

foljande 

F 0 R V A L T N I N G S B E R l T T E L S E 

for 1942 ars verksamhet. 

I enlighet med forra arsmotets beslut har under aret verk

stallts inplantering av 30.000 st gosyngel i Molkomsjon for en kost

nad av 62,85 kr. 

Under aret har anskaffats en klac~~ingslada for gaddrom enligt 

fiskerikonsulentens ritning for en kostnad av 24:- kr, och ytterligare 

4 lador ha bestallts for leverans varen 1943. Av dessa lador skola 3 

st utsattas i Molkomsjon och 2 st i Borssjon. 

I enlighet med forra arsmotets beslut har under vintern 1942-

- 1943 nybyggts t- st och pabyggts 4 st risvasar i r.iolkomsjon for en 

sammanlagd kostnad av c:a 450:- kr, varav under ar 1942 utbetalts 

136,82 kr. 

Vid forra arsmotet beslots, att utredning skulle verkstallas 

angaende norra Krakeruds fiskerattsforhallanden, varefter styrelsen 

uppdrog at fiskerikonsulent Alfr. Bjornemark, att verkstalla scidan 
,----

utredning. Efter verkstalld utredning har konsulenten avgivit utlat-

an de harover. 

Styrelsen har under Etret hos lansstyrelsen ansokt om forlangt 

'-~-I 

, . 
forordnande for samtliga forutvarande fiskeritilleyningsman, och lans-

styrelsen har utfardat sadant forordnande gallande till den 31 dec. 

1943. 
40 st. medlemmar hava under aret betalt medlemsavgift med 1:

kr och 91 st. fiskekort hava forsalts till av forra arsmotet fast-

stallda priser. 

Styrelsen har under aret traffat overenskommelse med xxmtx±gx 

fiskerattsagarna i samtliga hemman tillhorande illolkomsjon,utom As och 

Krakerud, om ratt for fiskevardsforeningen att 8Xxtxxf±B tillsvidare 

salj a fiskekort for nat och Hmgrev gallande for fiske i hela Molkom

sjon utom fiskevatten tillhorande Krakerud och As. Med dessa heiilDan 

har uppgorelse icke kunnat traffas. 

taolkoms hemman har under aret upplati t viss del av si tt gadd-

fiske till fiskevardsl~en utan ersattning. 

~J ' r__(...q-y-v Molkom den 24 m •. ars 1943. £ 
·~~~J ~ Jfct~ ~(}.~~~ 
~'L ~ r~._,A~~ 
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/1 Styrelaen ftlr Molkoms Fiske~dsfBrening fAr harmed avgiva 

foljande 

F~RVALTNINGSBERATTELSE 

for 1943 Ars verksamhet. 

I enlighet med Arsmotets beslut har styrelsen bestallt 20 1. 

abborrom for leverans v!ren 1944. 

D:r Sten Wallin har i enlighet med ~rsmotets beslut anmodats 

verkstalla undersokning av vattnets beekaffenhet i ostra delen av 

Borssjon. PA grund av bristande tid blev e!dan undersokning icke 

verkstalld under !ret, men d:r Wallin har lovat g~ra densamma under 

varen 1944. 

Under !ret har anskaffats J~terligare 4 st. klackningslAdor 

for gaddrom for en kostnad av 1001- kr. Av deasa l&dor aro 2 placera

de i Molkomsjon och 2 i Borsejon. 

I Borssjon har byggta 4 st. nya risvasar for en kostnad av 

200:- kr. 

40 medlemmar hava under !ret betalt medlemaavgift med ls- kr 
I 

och 112 st. fiskekort hava forsalts till av forra !rsmotet faststall-

da priser. 

Samtliga hemman tillhtirande Molkomsjon, utom As och Krakerud, 

hava under aret fritt upplAtit fiskevatten for fiske med hat och 

lAngrev. A.-B. Molnbaoka-Trysil och Molkoms hemman hava under aret 

utan ersattning uppl!tit vise del av sitt gaddfiske 1 Molkomsjon 

till fiske~rdsforeningen, och Nyeds pastoratskyrkorad har beslutat, 

att utan ersattning upplata gaddfiaket till Hulteby khb. i Borssjtin 

till fiskev!rdsforeningen frAn den 14 mars 1944. 

Molkom den 22 mare 1944. 
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Styrelsen for Molkoms Fiskevardsforening far harmed avgiva 

foljande 

F 0 R V A L T N I .N G S B E R A T T E L S E 

for ar 1944 ars verksamhet. 

Under aret har inkopts 50000 abborryngel for en kostnad av 55,40 

kr. Tiessa utplanterades med 25000 i Molkomsjon och 25000 i Borssjon. 

5 st. klackningslador for gaddrom voro ~~der lektiden utplai~ 

de i de bada sjoarna. Resultatet av klackningen var delvis mycket gott. 

Doktor Sten Wallin, Tirottningholm besokte Nyed i november manad 

och tog da prov pa vatten och bottenslam i olika delar av Borssjon 

for att utrona fororeningens art och omfattning samt inverkan pa fisket 

Nagot resultat harav foreligger annu inte, ty undersokningen fortsatter 

Om nagon fiskare upptacker rostliknande belaggning pa fiskredskapen 

tarde en bit av ryssjan insandas till doktor Wallin for undersokning. 

Harvid bor platsen i sjon noga angivas. 

I enlighet med forra arsmotets beslut har foreningen hos lans

styrelsen ansokt om forlangt forbud under tre ar mot anvandning av 

bassangryssjor och staltradsmjardar under hela aret samt standkrok 

och gaddsaxar under tiden 1 mars - 15 maj. Tiemta a.nh8.llan har bifalli ts 

Styrelsen har under aret verkat for att jarntrad och plat icke 

utlagges i sjoarna, ty sadant jarnskrot skadar i hog grad saval fiske 

som fiskredskap. 

57 medlemmar hava under aret betalt medlemsavgift med 1:- kr och 

82 fiskekort hava forsalts till av forra arsmotet faststallda priser. 

Samtliga heiiL-:1an tillhorande Molkomsjon, utom Krakerud och As, 

hava under aret fritt upplatit fiskevatten for fiske med nat och lang

rev. A.-B. M:olnbacka-Trysil och r,Iolkoms hemman hava under aret utan 

ersattning upplatit visa del av sitt gaddfiske i Molkomsjon till 

fiskevardsforeningen, och Nyeds pastorat har utan ersattning upplatit 

vias del av gaddfisket till Hulteby khb. 

Molkom den 7 mars 1945. 

/A:drlr~~ 
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Styrelsen for Molkoms Fiskev~rdsforening f~r harmed avgiva 

foljande 

F 0 R V A L T N I N G S B E R A T T ¥ L S E 

for ~r 1945 ~rs verksamhet. 

I enlighet med forra ~rsmotets beslut har foreningen byggt tv~ 

risvasar i Borssjon, en vid Valserud och en vid Gallserud,samt rekvi-

rerat 8000 laxoringyngel och 50.000 gosyngel for leverans sommaren 

1946. 
Styrelsen har hos lansstyrelsen begart och erballit forlangt .. 

forordnande pa 2 ar fr~n den 1 januari 1946 for de forutvarande till

syningsmannen namligen for Molkomsjon lantbr. Nils Mossberg, Vastby 

och brevbarare Knut Backstrom, Molkom samt for Borssjon lantbr. Tage 

Yadman, Yalserud och lantbr. Nils Nilsson, Gallserud. 

5 st. klackningslador for gaddrom voro under lektiden utplacerade 

i de bada sjoarna. Resultatet av klackningen var mycket gott. 

I enlighet med forra arsmotets beslut aro ytterligare 2 st. klack

ningslador bestallda for att tagas i bruk under innevaratide sasong. 

50 medlemmar hava under aret betalt medlemsavgift med 1:- kr och 

81 fiskekort hava forsalts till av arsmotet faststallda priser. 

Samtliga hemman tillhorande Molkomsjon, utom Krakerud och .As, 

hava under aret fritt upplatit fiskevatten for fiske med nat och 

langrev. A. -B. Molnbacka-Trysil och Molkoms hemman hava under aret 

utan ersattning upplatit viss del av sitt gaddfiske i Molkomsjon till 

fiskevardsforeningen, och Nyeds pastoratskyrkorad har utan ersattning 

upplatit viss del av gaddfisket till Hulteby khb .• 

Molkom den 18 februari 1946. 
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styrelsen for Molkoma F1skevardsf5ren1n,:~ f'ar harmed avgivu 

folju.nde 

F0RVALTNING~BLR1TTbLti1 

for r::r 1~·46 &rs verksumhet • 

.av i.irsm5tet beviljat anslur bur ElV styrelsen anvants till bygg,nnde 

av tl at. nyarlsvasur 1 <.; st. i Boroerudssjon och 2 at 1 Molkomssjon, 

AV de i Molkomssjon htir ett lagts p& grundet ooder om atortln, och ett 

pa K.ro.kerudsgrundat. De i Dorf.l!;;l'u.assjtin hu lag·"s 1 sydtistra c1elen uv 

sjon. a.ooo st. laxoringsyngul ha utslappta i prostgardsalven, och 

50.000 st. gaadynecl ha utsli.~ppts med hiilfton 1 vurdcrH sj5rt. 

5 st. klach~in~slador f~r g&ddrom voro tUlder lektiden utplnccrnde 

i de bB.du ojt>aruu. Resultatet uv klticknin~en var i en dol lador 

mycket (-"'Ott och i er del fullkoJ.ali{'"t mis::;lyckut. 

54 medleJ•llllDr hnva ubder aret betalut medlemStl.VP'ift med lz, kr. OOh 

105 fiskekort hc:vu forsalts till uv <\rsmatet faststiillriu priser. 

P'iske me(:' lh.np,rev s~:unt mete h1...r utan hinder beilr!vits i.t samtllgu 

heJ:JrilLlns fiskevutte!l. Hetr&t'famia fiske rueu nut hu.r vlss inskri.inkning 

vurit rudunae betriinunae .Ao och Krukeruo.s fiskevutt.on. 

WH . .nback.:..-'l'rysil och Liolkoms ht:nil!J!.i.ll haVI:l unuer uret utan (>rs&tt-

nine; upplattt vho uel uv sitt giiudtiske till f~reningon, ooh Nyeda 

pastoratakyrkorad har utan orsiittninf: uy-platit vias del av giidciflsket 

till Hulteby khb •• 

Molkom den 27 fobr. 1947. 

' ~-~/~·JJ£~ Ord f" l5 ra:-:e-7''~ 
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!RS:BERlTTELSE 
========================= 

Styrelsen for Molkoma Fiskevardsforening far harmed avgiva 

foljande berattelae over foreningena verksaniliet ar 1948. 

I enlighet med arsmotets beslut har foreningen.under aret hos 

lansstyrelsen sokt och erhallit forordnande pa tva ar fran den forsta 

januari 1948 for de valda tillsyningsmannen namligen herrar I~dar Orte

gren och Knut Backstrom for Molkomsjon samt herrar Tage Vadman och 

Erik Hansbo for Boreserudsjon. 

Fyra st klackningslador for gaddram voro under lektiden utplaceradt 

Resultatet av klackningen var mindre gott. 

Femtiotusen gaddyngel bar inplanterats med halften i varaera sjon, 

samt har bestillts for inplantering 1949 av femtituaen gosyngel och 

fwmtitusen abborryngel. 

Foreningen bar under aret bestatt av 38 medlemmar som bar betalt 

den stadgeenliga avgiften av en krona pr medlem. 

118 st fiskekort har forsalts till av arsmotet faststalld~ priser. 

Fiske med langrev samt mete bar utan hinder bedrivits a samtliga hem

mans fiskevatten. Betratfan~e fiske med nat har visa inskrankning varit 

radande betraffande As ocb Krakeruds fiskevatten. MOlnbacka-Trysil och 

Molkoms hemnan hava under aret· utan ersattning upplatit viss del av sitt 

gaddfiske till foreningen,ocb Nyeds Pastoratskyrkorad bar utan ersatt

ning upplatis vias del av gaddfisket till Hulteby khb. 

Foreningen bar representerats vid lansforbundets aramote i Karlstac 

av Karl Nylin. 
Molkom den 10 februari 1949 
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Arsberattelse over Molkq__ID.S l''iskevardsforeninE.._f!_ va:ckea.mhe.t unde;r _ _E_ 

1949 

Styrelsen far harmed i en1ighet med stadgarna fram1agc·a sin berat

te1se for fbreningens verksamhet for ar 1949· 

Anta1et medlemmar uppgick vid arets slut till ~4~mot ~8 vid samma 

tidpunkt aret fore. Antalet med1emmar har saledes okat med 16. 

115 fiskekort hava forsalts till av for::.'a arsmotet faststallda priser. 

Foreningen har representerats vid sammantrade infor lansstyrelsen 

av Herr Karl Ny1in. 

I enlighet med arsmotats beslut har foreningen rekvirerat 100.000 

gos- och 50.000 gaddyngel for leverans sommaren 1950. 

Under lret har i Mo1koms och Borssjon tillsammans inp1anterats 100.000 

gos-, 50.000 gadd- och 50.000 abborryngel. 

Foreningen har latit pabygga 3 risvasar i Molkomssjon oah nybyggt 2 

i Borssjon. 

Fiske med mete, langrev och drag har utan hinder bedrivets a samt

liga hemmans fiskevatten. Betraffande fiske med nat och ryssja har viss 

inskrankming varit radande a As och Krakeruds hemmans fiskevatten. Mo1n

backa-Trysil och Molkoms hemman hava under aret,utan ersattning, upplatit 

viss del av sitt gaddfiske till foreningen, och Nyeds pastoratskyrkorad 

har utan ersattning upplatit viss del av gaddfisket till Hulteby kyrko

herdebostalle. 

,., 
·.;/ 
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MOLKOMS FISKEVARDSFORENING 

Verksamhetsberattelse for Ar 1950 

Styrelsen for Molkoms Fiskev!rdsforening fAr harmed, i enlighet 

stadgarna avgiva berattelse over foreningens verksamhet under lr 

o. 
Antalet medlemmar uppgick vid Arata slut till 73 st. mot 54 st. 

samma tidpunkt !ret fore. Antalet medlemmar har s!le~es okat med 

st. 

138 st. fiskekort hava fors!lts till av forra Arsmotet faststall-

. priser. 

ngs 

. .. 

•O 

Foreningen har repreeenterate vid Fiekev!rdsforbundete arsmote av .5 

! Uno Cider. •0 

. I enlighet med forra Arsmotets beslut har foreningen rekvirerat 
i 
10.000 st. goa- och 50.000 st. gaddyngel for leverans sommaren 1951. 
! 
1 Under Aret har i Molkoms- och Borssjon tillsammans inplanterats 
! 

10.000 st. goa- och 50.000 st. gaddyngel samt i ProstgArdealven 50 

log kraftor. 
'3 

! 
i Fiske med mete, langrev och drag har utan hinder b.edrivi ts A samt-

lga hemmans fiskevatten. Betraffande fiske med nat och ryssja har 

'rtfarande vies inskrankning varit rAdande A As och Krakeruds hemmans 

skevatten. Molnbacka-Trysil och Molkoms hemman hava under !ret, utan 

sattning, uppl!tit vias del av sitt gaddfiske till foreningen, och 

eds pastoratkyrkorAd har utan ersattning upplAtit vias del av gadd-

~sket tillhorande Hulteby kyrkoherdebestalle. 
I 

Mol~~~~~~ ~----L-~ 



Molkoms F1skev§rdsftlren1ng 
Verksamhetsber~ttelae ftlr 

Ar 1951 

:=:=s=a=a 

Styrelsen ftsr Molkoms F1ake.vardsftsren1'1g f§.r hltrmed, 1 en• 

11ghet med stadgarna avgiva ber~ttelse Uver ftlren1ngens verksam• 

het unaer Ar 1951. 

Anta1et me ilemmar uppglck vtd &rete slut t111 55 at mf'lt 78 st 

vld samma tid Aret fC:Sre. Anta1et medlernmar he.r sAlc:1esA5kat/ 

m1nakat med 23 at. Fiskekort hava ftiraAlts til1 av ftlrre. ~rsmts

tet faatatUllda priser. 

FC:Sreningen bar rep~esenterats vid F1skev!rdsftsrbundets ars-

mtite av hr Uno Cider. 

I en11ghe t med ftlrra Arsmtltets beslut har roren1ngen rel'v. 

lOC.OOO st gtsa-och 50.000 st g~ddyngel ftlr leverans sommaren 1952· 

Under tlret bar 1 Molkoma och Bcraajon tillsammans 1nplanter£;ta 

lCr.oro st goa• och 50.000 st gaddyngel. 

Fiske med mete, l&ngrev och drag bar uta.n hinder bedr~vits a 
samt11ga hemmans fiskevatten. BetrHffande fiske mei n~t ~ch ryssja 

har fortfarande vias 1nskr~nkn1ng varit rtldan l As och Krakeruds 

hemmana f'iskevatten. AB 'MC:Slnbaoka• Trys11 r.ch Jl.olko~s hem'Tian ha.ve 

under Are.t, utan ersHttntng, uppl!t1 t visa del av s1 tt p.:rJccfisv~ 

till ftsreningen ooh Nye.-":s pastorate kyr'Yorad bar utan ersi:ittn~ng 

upplAti t vies del av gt\ddflslred t111horande Hul teby lryrkoherceb(l• 

stillle. 

Molkom den 19 mars 1952. 

ordf. 
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Molkoms Fiskevardsforening verksambetsberatte1se 

for ar 1952. 

= = = - - = = - = = = = = = : = -

Styrelsen for Molkoms Fiskevardsforening far harmed, i enlighet 

med stadgarna avgiva foljande beratte1se over foreningens verksamhet 

under ar 1952. 

Foreningen har under aret beetatt av 54 med1emmar sam har beta1at 

den stadgeen1iga avgiften av en krona /1:-/ pr medlem. //~/ st fis-

kekort har forsa1ts till av forra arsmotet faststallda priser. 

I enlighet med forra ~rsmotets beslut har foreningen rekv. 100.000 

st gos och 50.000 st gaddyngel for lgverans sommaren 1953. Under aret 

bar i Molkoms ocb Borssjon tillsammans inplanterats samma summa yngel. 

Fiske med mete. langrev och drag bar utan hinder bedrivits a 

samtliga hemmans fiskevatten. Betraffande fiske med nat och ryssja 

rader fortfarande viss inskrankning a As ocb Krakeruds bemmans fiske-

vatten. AB Molnbacka- Trysil och Molkoms hemman hava under aret, utan 

ersattning upplatit viss del av sitt gaddfiske till foreningen. 

Nyeds pastorats kyrkorad har utan ersattning upplatit viss del av 

gaddfisket till-borande Hulteby kyrkoherdebostalle. 

Mol.~ den 10 mars 195 3. I' 
I c.-/~;?"d 4'~ 

···--·i- ..... ~ 

1,1. ,/~/4'?/t-~ 
A. G. Wigle ' ,/ 

?o-z~ ~~/ 
ordf. 

,·, ,. J 
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lolkome •iakevlr4stH~eninc verksumhotsberAttelee 

tar Ar 19!)2 • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Styrelsen fUr Molkoma ~1skevlr4etHrenins tAr blrmed, 1 en11ahet 

me4 atadcarna nvatva t6ljan4e berltteleo 6ver t6reninaena verksaabet 

under Ar 1952. 

FHreningeo bar under lret beet&tt nv 54 .. dleaaar eoa har betalat 

den atadgeenliaa avaitten av en krona /la-/ pr aedlea. at tie-

kekort har ttsrellta till av ttsrra AraaUtet taetatlllda prieer. 

I enligbet med fHrra Arem6tets beelut har t6reninaen rekv. 100.000 

at gUs ocb 50.000 st aH4dynge1 f6r l•verane eo~aren 195,. Under lret 

bur 1 Mo1ko&a och Borosjtsn tt11aamaana inp1anterata eum~a euaaa vnae1. 

Fioke mad mote. 1Angrev ooh 4ras bar utan hinder bedrivits l 

samtlica heamana fiskev~tten. Betrlffande fiske aed nit ooh 1'78aJa 

rAdar torttarande vies 1nakrlnkn1na A lo och krnkeruda ~·••ana fisk•· 

vatten. AI M6lnbaoka- Tryst1 ooh lolkome hemaan hava under lret, utan 

erelttntna upp1At1t viae del "v uitt gi44tiske till t6ron1naen. 

J' lyede pastorate kyrkor14 ha.r utan ore&lttnina upplAtit viae del nv 

&14df1ekot till•btsrnnde Hultoby kyrkoberdeboat~l1e. 

lolkom den 10 mura 1953. 

A. o. Wisler 
o.t·d~. 



Molkoms Fiskev~rdsfcenings verksamhetsberattelse 

for !r 1953. 

====~===•=======================u=============== 

Styrelsen ~or Molkoms FiskevArds~oening fAr harmed, i 

enlighet med stadgarna avgiva foljande berattelse over fcr

eningens verksamhet Ar 1953. 

Foreningen bar under Aret bestAtt &v Jl.fmedlemmar som 

har betalat den stadgeenliga avgiften av en krona/ 1:-/ pr 

/. ~.., . medlem., f./' <1 ..st fiskelcort bar forsAlts till av terra t:trsmotet 

faststallda priser. 

Fiske med mete, 1angrev och drag bar utan hinder bedriv

its A samtliga bemmans tiskevatten. Betraffande fiske med nat o. 

ryssja rAder forttarande vias inskrankning p~ As ocb Krakeruds 

bemmans fiskevatten. VArf~et med ryssja bar under Aret varit 

belt forbjudit A..av~·fi:ireningen disponerade vatten. Betraffande 

kraftfisket bar det under Aret bedrivits med gott resultat. 

Styrelsen bar under lret haft tre /3/ protolcollf6rda samman

trade n. 

Mollcom den 16 mars 1954. 

"=.:::~ -·--- ~~ ,_ ~ 

}__ v/fl;v:::_~ (!!·· -.. v ..... · .......... •t~-' ••••• • ( ..... . 

Ordf. 



Protokoll fort vid samman
trade med Molkoms Fiskevardsfore
nings styrelse den 9/3 1955. 

: Narvarende: A.G. lfigler, I. Berqvist, K. Backstrom, G. Skog
lund och o. Lundeen. 

§ 1. 

Styrelsen konstituerade sig och fick foljande utse
ende: A.G. Wigler ordf. I. Bergqvist kassaforvaltare, 
o. Lundeen sekr. K. Backstrom v.sekr. G. Skoglund v.ordf, 

Styrelsen beslot avhalla sitt arsmote den 18 mars 
kl. 19,oo a Folkhogskolan i Molkom. I samband med ars
motet skall utlottning av gaddfisket aga rum. o. Lun
deen fick i uppdrag att kalla fiskerikonsulent Stenberg : 
till arsmotet for o:irdnande av underhallning efter motet •' 

~ 3. 

Styrelsen beslot foresla arsmotet foljande: 

1. Pabyggnad av Z st risvasar i Borssjon. 
" "3 " " " Molkomssjon. 

Utsattning av 25.000 gosyngel i Borssjon. 
" " 10.000 laxoringsyngel i Hultebyalven. 

Inkop av ryssjor for ograsfiske. 

2, Forvagran om fornyat fiskekort for de fiskare, som 
utovat olovligt eller olaga fiske. 

3, Yttrande over forslag till andring av lansfiskeri
stadgan gallande metalltradsmjardar. ~ 9, 

4. Foresla oforandrade avgifter for fiskekort och ars
avgift. 

~ 4. 

Sammantradets avslutande. 

Molkom dag som ovan 

.Tusterat: sekr. 

Ordf. 



~ 

Protokoll fort v·id Molkor:~s Fiske

v&rdsfHrenin~s l~smHte pl ~olk

ho·;skolan den 16/3 1956. 

§ 1. 

lrsmBtet Hp?nRdes av Ordf. Olle Lundeen, som hilsade de 

narvarande vlilkommna. 

§ 2. 

Till att leda dagens forha Hllinr;ar val des Olle Lundeen. 

§ 3. 

n,, .rordninrren up,•Jlastes' och ·;odkanndes. 
::;, !;:"_.) ' -

§ 4. 

Till justeringsman VD.ldes E. Ila.nsbo och Carl Sundelin. 

§ 5. 

Sattet for kallelse till lrsmijtet godklinndes. 

§ 6. 

Styrelsens verksamhetsberii.ttelse for ar 1955 uppHistes och 

godkii.nndes. 

§ 7. 

Revisorernas beriittels'e upplastes och n;odldindes. Ansvars

frihet beviljades styre,lsen for det .r,'flgna f1rets fijr-

valtning. § 8. 

Sty'reLen omvaldes och bestir av fiHjf~nde: Olle LunJeen 

Gu>'\ta:f .3ko'glunrl, Knut Backstr;im, In~vnr Der~~qvist samt 

Olle Winqvist. Sup~leanter: W. Dal~ren och fi. Johansson. 

§ 9. 

Till' revTs·o·r·er v·aTdes R. Winqvist och Goran Edholm. 

Su~plenn~: Carl Sundelin. 

§ 10. 

Fi.skeko.rt.s .- o.ch Jtr.sav:~ifte.r b.eslo.ts .Ya.ra .. oforandrade 

for ar. 1956. § 

§ 11. 

Att utreda mojli:;hcten av eti enhetskort f.5r samt1iga 

fiskedon overlats pfi styrelsen. 

§ 12. 

Till ombud vid V~i.rmlands 1ans Fiskevardsforbunds ars-

mote valdes E. Hansbo. Trnl(tamentet faststii.lldes till 

Kr. 10:-

§ 13. 

Styre1sens fHrslag anglcnde anvindande av stl1trlds

mjardar godkiindes. Kortpris Kr. 1:50 pr mjarde med 



fortsattn. § 13, 

90 em. max hojd. Nummcrbricka skulle anbrin~ns pa flotet. 

Styrelsens :forslag om inplantering av yn;~el bQJl.ots enl. 

:foljanU.e: 

Borss.jon: 25.000 st gos, 25.000 st sikloja samt al kvarstii.r 

fran foreglende lr. 

Molkomssjon: 25.000 st go'il, 25'.000 st ~ikloja samt ll kvar-

star fran foreglende lr. 

Betraffande risvasar &tog sig T'. Dlomqvist att ordna 3 st. 

salnt R. 'dinqvist. och 0. Lowenhamn 1 st. 

§ 14. 

Beslots att annons an;5aende bltvrakens bortforsling slmlle 

inforas i Varmlandsberg. 

§ 15. 

Farsllg till pimpeltavlin~ framla.des av Eric Carls on och 

motet beslot att en foreningtavling sm1lle ske under varen. 

En kowai~ tillsattes med foljande sammansattning: 

Erik Carlsson, Erik Hansbo samt Carl Sundelin. Sammankallande 

Erik CarlsGon. 

§ 16. 

Arsmotet avslutades. 

Efter arsmotet visades av Olle Lundeen tva st. filmer 

och sedan firrattades utlottning nv gaddfisket. 

Mo(V~~~ 
.............. ·i . ... . l .... 

' "-~ 

sek~. 

Justerat: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A·~ . : ~~ ................ . 
Carl Sundelin Eric llansbo. 



§ 18. 
En kommitt~ bestlende av Stig Eriksson, Per Svensson och 
Bengt Persson tillsattes att arangera foreningens egen 
pimpeltavling. Sammankallande Per Svensson. 

§ 19. 
Motet avlutades. 

~ § 20 •. 
Olle Lundeen visade en film'om gaddan, srumt konsulenten 
bilder om fiskeutrotning med gift samt om nyinsattning av 
ii.delfisk. 

Justerat: 

.. . f.o:e.~ .. ~#. ~ .. . .......................... . 



·~ 

Verksnmltetsber~ttelsc • 

.Styrclsen for Molkoms Fiskev!irds:li.imming f;\r harmed n.vt.riva fiHjande 

verksumhet-sberiittelse for ar 1956. 
-1. 

Forenin~;en har under aret bestatt n.v (',J st medlem:1ar. 

Styr~lsen har haft foljande snm~ansattning: Ordf. Olle Lundeen, 

vice ordf. Gustaf Skoglund, sekr. Olle Vinqvist, kas~or I. Bcr~qvist, 

vice skr. Knut Eiickstriim • .::iupplcanter har vari t: William Dalr>;ren och 

Georg Johansson. 

Under aret har/t2st fLkekort fi:irsalts till nv f iregaende arsmi.ite 
(/. 1/1-

faststallda priser och till en sn:~unanln~;d snmmlt av kr. I~. 

De av foreglcnde arsmote beslutnde risvasarnn har plborjnts och 

kommer unuer varen att. fiirdigstiillas. 

Undur lret ltar 25.000 st gosyngel utsntts i Dorssjon, 5000 st lax

orin;syn-:;el i I!ulteiiyiilven snmt 25 kg siittll lika fi:irdelade i b:'ida sjou.r-

na. 

~ Fiske med mete, lan~rev och dra~~ hnr 11tan hinder hedrivits :\ samt-

liga hermu.ans fiskevatten i 1>ada s,ioarna. 

Betdiffande fiske med ryssja och nat har viss inskranknin~ d.tt a 
Krnkeruds och As hemmans fiskcvatten i Mollwmssjon. A/B Molkoms Bruk och 

.A/B Uolnbncka - Trysil snmt Nyeds Pastorat hnr npplatit viss del av sitt 

gaddfiske till foreningen. 

Forenin·~ens kriiftvatten var for tredje aret ut lot tat. Pa ~rund av 

llgvatten hade lotterna begr~nsats till ltta, och fangsternn voro mindre 

goda. 

Betriiffande fiskets utfall under lr 1956 bar styrelsen funnit fijlj-

ande; 

Gott l.ledelmlttigt Daligt, 

Giidda II 

Gos fl 

Allborre II 

Lake II 

Laxoring " 
Siklojn " 
A.1 " 
Kraft or " 

Molkor::: den 8/3 1957, 

Styrelsen, 



Protokoll fort vid Molkoms Fiske
vardsforenings arsmote pa Folkhog
skolan den 18/3 1958. 

§ 1. 
Arsmot~t oppnades av ordf~ Olle Lund~en, som halsade de 
narvarande valkommen. 

§ 2. 
Till att leda dagens forhandlingar valdes ordf. Olle 
Lundeen. 

§ 3. 
'Dagordningen upplastes och godkandes. 

§ 4. 
Till justeringsman valdes Goran Edholm och Stig Eriksson • 

. . §" 5. 
Sattet till. att kalla arsmotet godkandes. 

§ 6. 
Styrelsens verksamhetsberattelse upplastes och godkandes. 
En skrivelse fran konsulenten ang. fiskeframjande at-
girder upplastes. 

§ 7. 
Revisorernas berattelse upplastes· och· godkandes. Ansvars
frihet fur styrelsen beviljades. 

§ s. 
Till styrelsemedlemmar omvaldes I. Bergkvist, Olle Lundeen 
och Knut Backstrom. Suppl. W. Dalgren och G. Johansson. 

§ 9. 
Till revisorer omvaldes R. Winqvist och G. Edholm. Suppl. 
Carl Sundelin. 

§ 10. 
Motet beslot att arsavgifter likaval S9m fiske- och med
lemsavgifter sku1le vara oforandrade. 

§ 11. 
Beslots att risvasarna i Borssjon skul1e oversea men inga 
nya utsittas. 

§ 12. 
Till ombud vid Forbundets arsmote valdes herrar Eric 
Carlsson och Anders Hardig. Arvede: Kr 10:- pr person. 

§ 13. 
Styrelsens forslag om yngelbestallning samt fiskefor
battrande ltgiirder godkiindes. I samband harmed visade kon-• 
sulenten exempel pa sprangning av kanaler samt vassbe
kampning med ett nytt besprutningsmedel vid namn Fregulan. 
Preparatet framsalles av Philips i Holland. Motet bes1ot 
att forsok skulle goras under sommaren. 

§ 14. 
Pa en fraga av G. Edholm betriiffande lakstruta•nas fisk
lighet samt vilket an~tal som fick utsattas, beslot motet 
att 6 st voro avgiftsfria. 

§ 15. 
Styrelsen fick i uppdrag att inga till Sockenbiblioteket 
med en skrivelse om anskaffning av Svenskt Fiskelexikon. 

§ 16. 
En ansokan fran Fruktodlarforeningen om en pimpe1tiivling 
pa foreningens vatten godkandes. 

§ 17. 
Konsulenten redogjorde for foljderna av att inte belt 
disponera fiskevattnet samt besvarade fragor ang. kraftan 
och inplantering av sadana. 



§ 1. 

Protokoll fort vid Molkoms 
Fiskevardsforenings are
mote pa Folkhogskolan den 

6/3 1959. 

Ordf. Olle Lundeen oppnade arsmotet samt halsade de 
narvarande valkommen. 

§ 2. 

Dagordningen upplastes och godkandes. 
§ 3. 

Till att leda dagens forhandlingar valdes ordf. Olle 
Lundeen. 

§ 4. 
Till justeringsman valdes hrr. R. Winqvist och Goran 
Edholm. 

§ 5. 
Sattet att kalla arsmotet godkandes. 

§ 6. 

Styrelsens verksamhetsberattelse upplastes och god
kandes.(Ansvarsfrihet for styrelsen beviljades.) 

• 
Revisorernas berattelse upplastes 

§ 8. 
Till s~yrelsemedlemmar for tva ar valdes Olle Winqvist 
samt Gustaf Skoglund.Suppl. G. Johansson och W. Dalgren. 

§ 9. 
Till revisorer omvaldes Goran Edholm och R. Winqvist,' 
Suppl. Carl Sundelin. 

§ 10. 
Arsmotet beslot att arsavgifter likaval som fiske
oct medlemsav~ter skulle vara oforandrade. 

§ 11. 
Till ombud vid Forbundets Arsmote valdes hrr. John 
Halvarsson och Per Svensson. 

§ 12. 

Konsulenten redogjorde for yngelinplanteringen vilken 
han ansag vara helt forkastlig. Motets fDrslg blev 
istallet foljande: 
Borssjon 150 kg Al. 
Molkomssjon 150 kg 11. 

Hultegyalven 1000 st Laxoring ensomrig. 
Risvasar 1 st i varje sjo. 
Vassutrotning Detta ar Prostgardsviken. 
Aneaende 2addsax! Kort nA RArlRn AHl~QQ ~~~Q 



Forts. 

§ 13. 
Till fisketillsyningsman valdes hrr. G. Johansson och 
E. Hansbo, for Borssjon samt for Molkomssjon hrr. G. 

Edho1m och 01le Lundeen. 
§ 14. 

Motet avslutades, varefe~ konsulenten visade en film. 

Mo1kom den 15/3 1959. 

{fl{;n~;-~ ~t1 ~ ..... ; ............ . 
,~ 

Se r. 

Justras: 

.. :f~ .~ .. ?t(~fi f"fftt: . .• 
Goren Edho1m 



Protokoll fort vid Holko:ms Fiskevards.o.. 

forenings arsmote pa. Graniuge den 11/4 

1960. 

§ I. 

Ordf. Olle lrtmdeen halsade de narvarande valkommen. 

§ 2. 

Att leda forhandlingarna valdes ordf. 

§ 3. 

Forslag till dagordning upplastes och ~odkandes. 

§ 4. 

Sattet att kalla arsmotet godkandes ... 

§ 5. 

Till justerin~sman valdes A. Florell och Per Svn~sson. 

§ 6. 

Styrelsens verksamhetsberattelse godkandes • 

§ 7. 

Revisorenas berattelse godkandes. 

Till 
§ 8. 

IKIXKI styrelsemedl. for tva ar blevo foljande valda: ' \ L1 

I. Bergqvist, Knut Backstrom och Anders Hiirdig. ( ~~ ~1.411'11 ... <.' t~-~~ I~ t)).vt-

§ 9. /A .. ~ '1/ t{ ,\. 7-· ~r "''f7tt-..,:fi·. ~L~) 
Till revisorer valdes: Goran Edholm coh Rud.olf \Vinqvist med 

Carl ::>undelin som suppl. 

§ 10. 

Ars - och fiskekortsavg. faststalldes till samma som tidigare. 

§ 11. 

Ombud till Forbundets arsmote blevo: A. Florel:l och Thure 

Blomqvist. Arvode Kr. 15:- pr/st. 

§ 12. 

Arsmotet beslot att 3 risvasar skulle utsattas i Borssjon samt 

1 i Molkomss.jon. 

§ 13. 

Kraftfisket totalfredas pa foreningens vatten utom i Prost

gardsalven dar fisket upplats utan avgift. 

§ 14. 

I Pr~ardsalven skulle sprangning for att fordjupa alvens 

mynning foretagas samt minkfallor utsattas pa lampliga platser 

i alven. 

§ 15. 

Gaddfisket utlottades. 

§ 16. 



§ 16. 

Motet avslutades.och te och smorgas a.vats under gemytliga 

former vurvid avg. ordf. O~le Lundeen avtackades for de 

gagna aren. 



Protokoll fort vid Molkoms Fiske
vardsforenings arsmote pa Gran
inge Pensionat den 10/3 1961. 

§ 1. 
Foreningens kassor I. Bergqvist halsade den narvarande 
valkommen. 

§ 2. 
Till~att leda dagens forhandlingar valdes Olle Lundeen. 

§ 3. 
Dagordningen upplastes och godkandes. 

§ 4. 
Sattet att kalla till arsmote godkandes. 

§ 5. 
Styrelsens verksamhetsberattelse godkandes. 

§ 6. 
Revisorernas berattelse godkandes och ansvarsfrihet for 
verksamhetsaret beviljades. 

§ 7. 
Till styrelsemedlemmar for tva ar valdes: Gustaf Skog
lund och Olle Winqvist. Suppl. Georg Johansson och 
William Dalgren. 

§ 8. 
Till justeringsman valdes: Rudof Winqvist och Olle Lowen~ 
hamn. 

§ 9. 
Till revisorer.valdes: Axel 0. Bengtsson Och Karl Sundelin. 
Suppl. Erik Hansbo och Erik Hassel 

§ 10. 
Ars - och fiskekortsavgifter faststalldes till samma som 
tidigare, med undantag av staltradsmjarde som blev fri. 
Fiskekort for alla redskap Kr. 15:-

§ 11. 
Ombud till Forbundets arsmote blevo: Axel 0. Bengtsson 
och Erik Hassel. Arvode Kr. 25:- Suppl. Thure Blomqvist 
och Agne Florell. 

§ 12. 
KDnsulenten redogjorde for tillvagagangssattet att fa 
foreningen lagenlig och arsmotet beslot att tillsatta 
en kommittjbestaende av hrr Carl Sundelin, Axel 0. Bengt
son och Erik Hansbo. Dessa skulle uppdraga at lantmatare 
att uppratta aganderattsforteckning och darefter forsoka 
fa de olika agarnas paskrifter. 

§ 13. 
Motet avslutades med utlottning av gaddfisl{et. Film 
visades varefter te och smorgas avats. 

Sekr. 

Just eras:; 

............................ . ........................... . 
R. Winqvist Olle Lowenhamn 



• 
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Versamhetsberattelse for 1961. 

Molkoms Yiskevardsforening. 

Styrelsen for Molkoms Fiskevardsforening far harmed avgiva 

foljande berattelse for ar 1961. 

Foreningen har under aret; ~estatt av~'st medlemmar och .~ 
fiskekort har forsalts. /~1. ;ff. /. t) d y.:-
Betraffande den ekonomiska stallningen havisa vi till revisor

ernas berattelse. 

Fiske med langrev och drag har utan hinder bedrivits a samt-

liga hemmans fiskevatten. Fiske med ryssja och nat pa As och 

Krakeruds hemman har varit forbjudet. Varfisket med ryssja var 

ganska gott och under hosten gjordes goda fangster med nat efter 

gos. Kraftfisket var under aret helt forbjudet i sjoarna, medan 

det var helt fritt i Hultebyalven. Resultatet var daligt pa grund 

av hogt vattenstand. 

Molkom den 9/4 1962 

Styrelsen. 



---
1. 

\_ 

Styremsen fOr MolkomssjOns fiskevardsfOrenin8 far harmed avge 

berattelse Over fOreningens verksamhet under ar 1963. 

Styrelsen har sammantratt tre ganger. 

Kassaomslutningen har varit 1.522:49 med en utgaende behallning 

pa kronor 1.341:64. Sifferuppstallning bifogas, avensa revisorernas 

berattelse. 

Styrelsen fOr den fOrutvarande fOreningen,som omfattade sjOarna 

BorserudssjOn och Molkomssj6n kunde pa grund a v andrade bestammel

ser - nytt f6rordnande fOr fisketillsyningsman utfardades ej av Lans

styrelsen- ej skota fiskevarden och tillsynen pa fullgott satt, var-
a,.. 

fOr den under ar 1962 begarde lantmateriutredning betrffande fiske-

rattsagarne i namnda sjOar. Denna utredning fOrelag fardig i nov. 

1962. 

Vid sammantrade med den gamla fOreningen beslutades upplOsning 

av denna. Vidare fattades beslut om bildande av nya fOreningar en 

fOr vardera sjOn. Av fOrenamnda lantmateriutredning framgick,att 

i MolkomssjOn fanns 31 fiskerattsagare. Dessa kallades till samman

trade den 25.2. 1963, varvid f6reningen bildades och bilagda stadgar 

antogos. Av dessa framgar,att endast fiskerattsagare kan vinna med

lemskap. Fiskerattsa~arna upplata pa ett ar sin fiskeratt till fOr

eningen. Upplatelsen ar avgiftsfri och det aligger fOreningen,att 

bevaka fiskerattsagarnas intresse, beivra olaga fiske, och utova den 

ratt,som enligt lag tillkommer fiskerattsa~are eller innehavare av 

fiskevatten,samt att vidtaga lampliga fiskevardande atgarder. 
,.,.... 

Samtliga fiskerattsa~are ha upplatit sin fiskeratt till f6renig-

en. Av dessa har dock en annu ej antraffats varf6r dennes underskrift 

fOr dagen fattas. 

Pa styrelsens f6rslag har lansstyrelsen f6rordnat polisman Folke 

Nygren och annonschef Erik Olsson bada i Molkom till uppsyningsman 

med polismans skydd och rattigheter. 

Betraffande fiskekortsavgifterna har fran en del hall f6rmarkts 

nagot missn6je med avgiften fOr natfiskekortet, men de flesta kOpar-
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na ha ansett avgifterna 1amp1iga, varfOr styre1sen ocksa rares1agit 

ofOrandrado. avgifter fOr ar 1964. 

FiskekortskOparna synes mycket bra ha f01jt givna rareskrifter 

Magon enstaka overtrade1se har dock kunnat konstateras. I fortsatt

ningen kommer ti11synen att skarpas betraffande dessa fOretee1ser. 

Under sommaren 1964 kommer att utsattas 5o kg. a1ynge1. 

Mo1kom den 20.1. 1964. 

(_~~ ~~1!--h fi:/IJJ)iu-tA£~iJa,tc4M< 
Ivar Mossberg Gunnar Wigier tffolger Nilsson Ragn~ ~ son 

scle~2,~7 
Ordf. 



Styrelaen tor MolkomsjOns FiskevardsfOrening far-h~rmed avge 

beritte1se Over fOreningens verksamhet under ar 19~ 

Under Aret har styrelsen sammantratt dele den 20.1. l964,och dels 

den 18.3 1964. Desautom bar ett a.k. telefonaammantr!de hallits da 

det ga1lde att anabbt tatta beslut anglende utsittandet av alyngel, 

vilket hade beslutats vid sammantr!det den 20.1.1964. Det hade n!m

ligen konataterata kriftfOrekomst 1 ajon av icke ringa omtattn1ng, 

varfOr styrelaen, med en r6st mot fOrslaget, bealOt att uppskjuta 

1np1anteringen till ett kommande ar om det vid behandliag av trlgan 

pa arsmOte beslutades om aldan 1nplanter1ng. Alen Ar ju som bekant 

stor skadegorare pa kraftbewtanden. 

Kassaomslutn1ngen harvar1t l.5ll:6o plus en inglende behAlln1ng 
INJ:t,'~ 

fran fOreglende !r~ och med en utglende behlllning 1964 pa 2.853:24 

Sifferuppstallning bifogas, avenal revisorernas berattelse. 

T1llglngen pa fisk har varit god. Sarskilt kan namnas,att stora 

fangster av abborre har gjort pa mete,dels p1mpel och dele kastap6. 

OOsen synes ockaa pa nytt ha 6kat 1 mangd och storlek. 

Sportfiskarna synes 1 stort sett ha fOljt g1vna f6reskr1tter. 

Tillsyningsm!nnens rapport hArOver ooh Over tillsynen 1 6vr1gt b1-

ligges berittelaen. 

Ordf. 



Styrelsen for Molkomsjo~s Fiskev&rdsforening f&r h§rmed avge ber~ttelsf 

over forenin{:'ens verksam_het under ar 1965. 

Tva samw.antr~den har hsllits dels den 25.1. och dels den l0.3,det 

forstnarrillda~hos Sven Persson och det andra has Ivar Mossberg. 

Av bila~d redogorelse i siffror fra~gar att for fiskekort,qrsavg. 
· inkommit; 

och div. har l.390,90~Ranteinkomsten for aret ar 146:89 och fran 

den ~amla foreningen sam upplosts her vi fatt 1.419:30. Vid arets 

borjan fanns 2.552:84. 

Tva nya fiskevaBar ha anlagts for en sammanlag kostnad av 160:-- kr. 

10 st. bojar for markering av risvasar och lampli~a metst~llen har 

anskaffats och legat ute till i bor,)an av nov.da de togas in. Gl~d,~sn·

de nag har ingen averkan skett,varfor forsoket med bojarna far anses 

lyckat for foreninrens del och till nytta for sportfiskarnas del. 

25 1. E:rrisol for vassbekam.pning har inkopts,och omkring h2lften har 

forbrukats. Komnletterande bekampning koY"r'ter att utforas innevarande 

so:rr..rnar 'da resul tatet av den nabor jade bekampningen kan bedomes. 

Da det vi sat sig att det nu foreko:-"mer kraftor li tet varstans i s.ion 

har styrelsen beslutat utfora en provfiskning,for att utrona om fore

komsten lean ge anledning att genom inplantering skynda pe, tillv~xten 

och forb~ttra stammen. 
Carl-Gust.8f Larsson J"iordby ,.ta:el Janzen l\1olkom samt 
Ionsulent Molin och broderna Bergqvist Norra Radom hade v~lvilligt 

o ch utan kostnad for foreningen Hmat ut mj ~rdar for i.~ndamalet. 

Cver resultatet har un~r~ttats dels en karta och dels en detaljbe-

skri vnin{"'. 11V 6 erma framr,.rar att kr~ftor forelroT'1mer DR manga stiillen 

,-\-
. J-

l~r~ninren skeade sent na kvallen OCh vittjningen tidi~t n~sta ffiOTFOL. 

1w uppgifter fran snortfiskare synes framga att tillgan&·en pa abboTT" 

ar mycket ~od den ller ocksa okat i storlek. Tillge,ngen pa gos verl~CJ.r 

ocksa vara na unpatgaende. Gadda fiskas nu foretradesvis med angel

don i ratt star utstriickning.Det roda lekfisket i Molkornsviken ar nu 

ett r~nne blatt. 



ti t y r e 1 s e b e r a t t e 1 s e 

for ~o1komsjons fiskevardsforeninc for ur 1966. 

TvH sammantraden ha h·l1its delsden 24.1. och dels den 15.4., 
~ 

bAda hos Sven Persson Y.rakerud. 

F~reningens ekonorni redovisas i bilagt bokfortmgssammandrag • .av 

detta sa~mandrag framp8r att ftskekort salts f~r 1.457: kronor.Motsva

rande post for Ar 1g55 var 1.394:-- kronor. Av f5rsalda kort omfatta 18 

st.fiven netfiske. 105 st kort ha stl:!mn1ats med "Minkkronan". beslutad av

gift 1:-- kr. ner kart 1nbeta1as till !Iushallningssallskapet i .1an.l967. 

Pu grund av o1arnpliga isforhallanden arsskiftet 1965-1966 har be

slutad fiskvaseutsattning mast ansta. 

Under ar 1965 pabBrjad vassbekampning har utforts uven 1966 med 

gott resultat. Flera stranda~are ha visat stort intresse for och tackat 

for denna atgard. 

Den beslutade kraftut-p1anterinfen ha1. verkstall ts. Tvhundrasjutti

ofem tjop- utsattes pa 1amn11p-a stlHlen runt hela s.1on ,med sa jar.m f5rdel

ninF som mo~llpt. 

l:mp:anpsav~dften 100:-- kr till minbekampning har erlap.:ts. lt'anpst

uremier rar sju rninkar tagna runt Molkomsj~n h~-:r utbeta1ats • .b'em st.fallor 

har inlcopts for utllming till intresserade .1arare. 

Tyvarr har en del tjuvfiskare h8rjat. Ata1 och beslae av redskap 

ha fBrekom~t. I stort sett ha dock fritidsfiskarena fo1jt givna foreskrift 

er och knpt fiskekort.Betraffande overvakningen hanvisas till u~ps,ninr-s

mannens bilagda rapport. 

Til1f·angen parfisk har varit mycket god,sarskilt betraffande 

abborre och padda. Ntitfi skarn a ha vari t mer a fortep,na.~en enl. unpsnanpa

de upp@'ifter och erna erfarenheter har aven gosfisket varit bra. 

Sl<'ri ve1se har tillstallts Nyeds mnsovtjrdsnamd om vattenforo

reninrcn i nJ.ngen" 1.1fo1kom den 9. 5. Brevkopia och ni:imndens svar b11apges. 

Krakerud,Mo1kom den 19.1. 1967. 

~ ..•..•••.••... 
M.~ .. 



S T Y R E L S E B 1 R 1 T T E L S E 
F3r ;~clkoms,1~ns Fiskevards'fBrening ar l'd68. 

Tva sarrunantreden ha hallits.Ett den 29.1. hos Sven Persson,och ett 
den 26.2. na Gr~nin~e 1 samband med ordin~rie arsm5te. 

Den e~:·onomisko- stti.llningen redovisas 1 bilaga,uv vilkon f'ramgar 
s.tt ~·rets overskott ar 555%42 ,och o.tt behAllni.ngen cr 4.301:03 till 
nest& qr.I denrut summ:a 1np;ar minkfonden meEl 19? :58. 

Fiskekort har salts for 1.650:-- kronor ,motsvo.r~mde "DOSt aret fljre 
ar 1.835:--.~iV de fors8ld::. ~:orten o:mfatta 1'7 st. aV"m nf:itf1 ske,fi3rra 
aret 21 st. 

·; 9 •'.m:t, it c.:. s·tfimplai~s med " Minkkron.an·· voh ittratnat.s i fonden ,som 
nu utp·{1r 197:58. Det o~i:irnne belonnet harrc~r fr?m bsnkrantor.F,:Jrra arets 
sv;m,.iu(3~'l Y:ort utgjorde 112 st.'-

3ealut••ti utsattning ~iV fiskeva.s.ar har skett rr-sr en s<.::nm{..nlagd kost
nf.id &.V ?39:97, vilket g~r 1 medelkostnad :fOr 5 st l:ronor 14'/ :~g .. 

'f Vhssbeb:impningen ,som pagatt aren 1965-06-och 6'1 ,tt ·!' gjorts ett 
u·ppe~all fc>r &il.tt avvaJ:t£: resultatet .omradet mellan al ven vid Uolkcuns 
B!'uk och Moll::-omson or :po grund av kommunens :a.vf~~tllsutslapp direkt i 
sjon sa i~envaxt och :f~rsumpat att kof.'l.munen troligen kan a1agges sanera 
omr1t det sa ,'3~1S!'t det sed::m fler&t ar ple.nere&de och utlov•de reningsverket 
kon'Lli t till utft1r~£nde. Projektering mv verket lar Vliira klf.-.~r ,och gransk
ninc av hGndllngarn:\1 'PBg8:r. Enl. uppgift fran ordf. i Hf.:\.lsovardsnt!.mnden 
s1:all ,~~rbetet med anlaggningen vara -pt!lb5rjnt senDst i se1)t, 1969, 
Nye.~·s, .. vd ul;dngen av Centcrr·..-;.rtiet har h~.oft dennr; fr9ge under deb&tt ,och 
dess styrt:!Jse l~ar fatt 1 um,d-rag att bevaks ,och cr.: m5jligt ,paskyndit. 
t; rsr; d ct. Vi h~ ratalat f~rh~ llandet hos Naturvnrdsverket vi d avdelnin@'en 
1 Y-crlst~d. Godkannande granskningsrapport beraknas komma denna vecka 

Kvicksil verfarekorost. oct ennan fororrminc sk'.i 11 nu senom Hr.llsovnrd' 
n:-i.·:-nden~> fcrsorg kontrcllcras. I Gu~st1 skickades 5 st aaddor fangwde 
1 Vo~i:1q)ms,F5t1 f~r -prov £'ngsende kvicksilverhlllt. Nf.l£-•ot sv:;.~r h~r annu eJ 
:rhallits ??h terce ar.~~a ytte:rligRre n~ron nP.nad. En v8ntct1d pe g man. 
A r e ,i ,. v~m..Ll.g. 

/~AJ::ro'1;rf5sire -oF· 1~r§ftor 1~ar foetapi ts pa en del av c.e plat.ser dilr ft">r
:..-lrt ~PJ•on::3t&t,erGts. ~-rnpon markb61.r forendrinf" i b~~~tnndet k<iln ej med 
s~ker~et n~~~sss. · . · 

p,~r;~ ,;t·premi~~ hhr utbet.r lats f(~·r 2 st inom vurt omrf.,de fnnga.de r-.in
k<:r • 'Jid 9!1 ()VeTVn Vi 0 erss!d_ftet kundE konSt0:1t6TcU'> ~tt minst 2 minkar 
funnos (;var inom~ omTbdet. I £l v:;;ornf.:. ar dock ft~rel:-omsten st.~rr(~ • .&.inken 
Lir san&tss ri:5r1ig att antelet fort k~n toriincir,.s beroende ·oti ::'"orel(Omsten 
v.v H.i!!':plig foda. In fen frli.mstal1nint; om l~m <:~v minkfallor· he;r p jorto 
under sret. 10 st. fS11or fOr utlAning finnas. 
. TillgF\ngen pa :abt>orre och gadda ar riklitz;.Gosen ar pa cod ttllvaxt 
1.9lte finnes gott oro • ./l.lens f~rekomst ar ordinar.Betesfisk scm m~rt ooh 
ll5ja 1il:y-cket fOd tillganf. Pankg och br""-xen ar fBr ntitfiskare till start 
'besvd.r pa g:rund av sin rr.yckenhat. 

s~v ti J lsyninpsl1lbnnens ra"!"lnort fr£1111f'"Br hur fi skebesti'l~:1nelserna. hkr 
re "'"E·'--1-cr··t.::. .. ... . .....! .. •. ~r..J'O::;I ~- ,:::) • 

_! / 
. ,J) /ffl / 'vt.-. 1 .v. r r11t:.? ....• 

. Yrrik~ruo ,Molkon 

. l!!lf ~~- " ............. . 
den 1~.1 • .1S69 • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

/ . .r-~9'~ ...... ,._ ... -. ~ ..... / _(h~ .. / 

Orcf~ Sekr. 
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Molkomssjons FiskevArdsforening, 

Molkom. 

Undertecknade, av lanestyrelsen i Varmlands lan forordnade fieketillsynsm!n 

inom Molkomssjons fiskevatten, fAr harmed lamna foljande rapport for ar 1966. 

I samband med kontroll har vid tvA tillfallen 5 st omarkta nat tagits i 

beslag och vid tvA tillfallen har sammanlagt 8 st kraftburar beslagtagits. 

Samtliga redskap har efter dom forklarats forverkade till Kronan. Tva personer 

frAn annan ort har rapporterats for olovligt kraftfiske. 

I samband med tillsynen har konst~terats att vies oklarhet rAder vad galler 

markningen och antalet av utlagda redskap mm. Undertecknade foreslAr, att 

foreningen vidtager Atgarder for att undanroja dessa oklarheter. Det torde 

vara lampligt, att pA fiskekortet eller handling, som kan bifogas detta, ange 

de samlade bestammelserna for fisket i Molkomssjon. Vad galler for exempelvis 

nat bor anges storsta langd och djup. Det bor sarskilt observeras att ingen 

oklarhet fAr rAda vad galler kraftfisket, som snart torde bli aktuellet. 

Slutligen ar det vAr forhoppning, att samtliga fiskerattsinnehavare till 

undertecknade eller styrelsen rapporterar iakttagelser som strider mot 

utfardade bestammelser. 

Molkom i febr. 1967 

Erik Olsson 



s t y r e 1 s e b o r a t t e 1 s e 

for Molkomsjons fiskevardsforenin~ ar 1967. 

Tva sammantraden ha hallits.Ett den 19.1. hos Sv~n Persson och ett 
hos Ragnar Jansson den 20.4. 

Den ekonomiska stallnin~en redovisas i bilaga,av vilken fra~ar att 
arets overskott ar 525:56 och att behallnin~en till nasta ar ar 3.745:61. 

Fiskekort har salts for 1.836:-- kronor.Motsvarande post 1966 var 
1.457:-- kronor. Av de forsalda korten omfatta 21 st. fiske aven med nat. 
Motsvarande antal forra aret ar 18 st. 

112 kort ha stamplats med "Minkkronan".Beloppet har reserverats pa 
sarskild bankbok och kallats Minkbekampningsfonden enl. arsmotets beslut 
den 20.2. 1967 ~ 12. 

Foregaende ars minkkronebelopp 105:-- kronor har inbetalats till 
Rushallningssallskapet. 

Beslutad utsattning av fiskevvasar har ytterlieare fordrojts av oliks 
anlednin~ar. 

Vassbekampningen~ som pab5r jades 1965 och fortsa.ttes ar 1966 har 
yttel'l:i~a:.:~ kompletterats under aret. Viken utanfor kommunens a!Vlopps
ledning,som a.r pavag att helt vaxa. it;en,ha vi gatt forbi da kom.namnd~n 
stallt i utsikt sanering och renin~sverk. 

En gadda pa 878 gram och en ~os pa 1000 gram ha sants till Natur
historiska Museet for analys av kvicksilverhalten.Svaret visar att gaddan 
inneholl 480 ng/g Hg-halt och gosen 350 ng/g. I sitt svar skriver museet 
"Den ungefarli~a halten kvicksilver i en gadda pa ett kg tarde erfaren-
hetsmassitt kunnm. bedomas till omkring 550 n~/g". .~ 

Provfiske pa kraftor har utforts. Ungefar samma forkor~t och for
delning som tidigare kunde konstateras. Na~on effekt 8V forgaende ars 
inplant~rin~ kunde daremot inte skonjas annu. 

Fangstpromie for 9 st minkar har utbetalets. Fem st. n1a fallor ha 
inkopts. Foreningen har nu 10 st fallor~ som kommer att lanas ut till 
intress8rade ja~are.Utlanin~en ar nv~iftsfri och skates a.v styrelsen. 

Ett sartrrck med fiskekortspriser och fiskebestammelser bilagges 
nu varje forsalt kort. . 

Nya agarna till Molkom 1:242 och Krakerud 1:2k ha overlatit fiske
ratten pa forenin~en. Krakorud 1:4 och 1:6 har forsalts t~ll ~antbruks
namn~en,och senare fordolats mellan Sven Persson och Svcn ~·~.As 1:8 
och As 1:5 har kopts av Lars Hjort varigenom ytterligare minskninr, rued 
en medlem skor. Medlomsantalot ar :ill.u 24 st. 

Tillgangen Fa abborre och ~adda ar mycket god. Gosen synes ha minsk~t 
i storlek och fangstbarhet. 

Av tillsyningsmannons rapport framgar hu~r fiskebestammelserna foljts 
och vilka atgarder som orfordrats. . 

Var skrivelse till Halsovardsnaronden don 9/5 1966 an~aendo foror•
ning av sjons vatten,ha.r m.v nfunnden behandlats den 16/6 1966 och vidaro
befordrats till kom.namnden,som i sintur behandlat arendet den 14/9. 
Halsovardsnamnden h~r pa nytt behandlat kom.namndens svar den 22/12 och 
darefter tillstallt oss protokollen i fra~a. Se bilaga till 1966 ars be
rattelse. 

Under ar 196? har inget synligt resultat av var framstallnin~ 
formark~,vilket far anses sa mycket mer markli~t da dot for narvarande 
ar brist pa arbeten,och nagon svarighet med finansierin~en into fore
li~~·r. 

~ Q Molkom den 29 .1. 1968. 

~}~,."fff~ .. ·····~··. .J:::~~~ 
{IU1/Pt.7 ....... ~ .. 

Sekr. 



S T Y R E L S E B E R A T T E L S E 
for 

Molkomsjons Fiskevardsforening ar 1969. 

Tre sammantraden ha hal~ts. Det forsta hos Mossberc den 15.1. 
l969,det andra den 28.2. pa jraninge i samband med ordinaria arsmo
tey och det tredje hos Persson den 21.4. 1969. 

Den ekonomiska stallnin~en redovisas i bilaga,av vilken framgar 
ett arets overskott ar 541:60och att behallningen till 1970 utgor 
4.842:63 I denna summa in~ar minkfonden med 285:16 • 

Fiskekort har salts for 2.01?:-- kr. Motsvarande post foregaen
de ar var l.6p0:-- kr. Av de forsalda korten omfatta 12 st fiske 
aven med nat.Ar 1968 var antalet 1? st och aret darforut 21 st. Den 
hojda avgiften 44:50 inkl. moms synes avskracka en del kopare. 

I moms-medel har influtit 210:50 och utbetalats 56:30. 
66 st. kort ha stamplats med t'Minkkronan" ,och beloppet har till

forts fonden,vars nuvarande belopp redovisats ovan.Forra aret stamp
lade kort utgjorde ?9 st. 

Vassbekampnin~ bar utforts. Omkr. 10 1. besprutningsvatska 
finnes i lacer for kommande behov. 

Bojmarkntn~ av vasar och fiskestallen har skett. 
Antli~en har Nyeds kommun paborjat uppforandet av avloppsrenings

verk. Arbetet paborjades i dec.l969. Efter fardigstallandet,som val 
bor kunna beraknas ske under ar 19?0, hoppas vi att takten 1 sjons 
vattenforstoring skall minskas betydli~t. 

Styrelsen har under aret eJ gjort nagon undersokning angaende 
kvicksilverforekomst i fiskbestandet,da denna angela,enhet numera 
skall handbas av halsovardsnamnden. Ingen rapport om resultat fran 
sadan undersoknlng bar del~etts styrelsen. 

Kraftforekomsten bar kontrollerats - ej ~enom provfiske - och 
pa vissa platser syntes tillgangen vara ratt god.Samtidigt kunde kon
stateras olovligt fiske 1 mindre omfattning. 

Minkforekomsten i sjon ar obetydlig. Premia har utbetalats en
dast for en mink. Till "Minkut" bar inbetalats 100:-- kr. 

Tillgangen pa abborre,gadda och lake ar riklig. Forekomsten av 
gos och al kan betecknas som ordinar. Mort,loja och panka forekommer 
rikligt. 

Fisketillsyningsmannen ha under aret tillvarata~it en del omarkt 
redskap. av deras rapport fr~r hur i ovrigt fiskebestammelserna 
respekterats. 

Sa har ater ett ar lagts till forenin~ens historia,och det ar 
var forboppning att i fortsattningen kunna bjuda naturalskare,badare 
och sportfiskare en vackrare sjo med tunnare vassar ocb ett renare 
och fiskrikare vatten. 

Krakerud,Molkom 3ojl 19?0. 

. . . . . . . . . . . . . . 

ordf. sekr.o kassor. 



'lre Hi skevi.) rdsf?)renin .er i N ed 
H6llo OrdinGl' e ri l'f;rooten T:\~t rr\in n t:1 f:lrdshus 

BL,nti heslut&lt kt'~n nn~r~s: .Jnrserudss 
Stv-r·elsen omv~~ldes med._ Irtrema-i!'!r~~u~r~· ~o~· ~~~~rlilii!~~ Joh~m soJi 
k~as~r och H&rry Rudstrom sekr. . 
Revisorer Gunnar V'Ji~ler och Ture Gevert med Per ~riksson som auppl. 
Flskekortsf~rae.ljare blevo som f8rut Gevertts Jl!m ooh Boreeruda ii:an
del. FUrsaljnincen av kort tor gad4ry.sajet1,sket 'Vid rrostearctaalven 
ekulle ske~tas ~v ·Goverta--ltim.Prtset bestli~«ts t~ll 5:--k.r tt1r tva 
ryssjor. F~r n~t beatdmdes st~rsta djupet t~ll B:tot oQh h~€:sta lfin~d 
:35 m~~ter. Kortnriaer och best.ilmmelser ot'5rfltJdred$ t~r ar 1971. 
Till en mink:fond avsfittf,la lOib '00 iitll rarsiif11ninf?~, ~50:-- inbetalaa 
till ''~~inkut" U.O.''iel" innevarar1de ar. i / 
Fl}nr-st.,remi en :fast.str.H.ldes till 20:-- -oer mink til•npe.d in om :r~reninp-
ens vat ten. , .' 
300:-- kr. anslops f:'\r v~ulsbeklit'!'!T'ning vid t,tnpel'1lds strander. 
2CK'O: -- at p!.Ssynp.el skall best all as t<Sr ut~llttnj1nt:. • 
.t..r.sv~rsfrih~t be~·tlJtutes t3r Ar 1959. ; ! 
!~ol'l.<-..2._ms.1'1ns r~·irenin&: i ' ' . 
-rt'U:r ~.:vpncn<ltl IeAam6tern-. 1 styrelsen SvfV'l ?etss~n och :·:ole:er Ni1ss0!· 
orl'1v~l<'lt.Hl. ~:vvald e. rsi:ltta:rc Karl. Fernatrr.sm~ .. : r,.,vt;:t~,.r medl. i styrelsen 
r:ro: I'Wlr 1l''OSAberp,R:tpn~~r J~mnflon ()Ch Our·~ 'ffl$>ler,~el'\ •'<iktor Warp, 
sor.: nrs?:ttt!ire. · :.:/ 
.AV st ·~ z·olrH"nt:t berattelue frt•mC'l!' !:Itt: 1 / 
14·'1 s·t !'tn'kcl:ort h!i 1'brs9.l't8 f~r sa:;~anl~~ 2.Qll]:-- kronor. 66:- l~T. 
h..; .'_)verf.5rta .till m1.nkfonden, som dArrn.et1 Jtij;r._ P.,S~.:l6 ~T·. , , 
Till ".\,lnku~ h~:;r ir1betalots 100:-- kt.· •. ~Je6st en ;.plrJlc n.r tang<~Ats 
under a.ret ~Oe-- kl' h<ir utbe't;tl<JtS :!. nY'~.!Ml:.~. ' 
Ves&bck<:r,!prd.r;p h~r ut:rerts for 751:-- kr<>n'9r1,~Jmal<"Knlni~ <.>V vatsAJr 
och tiskestfillen bar utr5rt.e. · ' · I 
'fillr-~Aneeu p#l fisk iir f:Od. / 
bl1 del ola~dtvt fiske hnr bei vra.1Ja . . . /. 
Eer~:Ottelnen ~vsl)eglar ocbsa styrels-tma $toht: tll~·tredstiUlelse med 
det p!ibtlr.J\lde by,g~:...ndet eav avlo.,.,oerentn'-"·ft;V..r'k ( 
~slut f•tti~rJes #jt't lruH:JV*~f~nde lt t·s betJr,iir~Etlser;, o:n ftsket och priser 
ph kort sku1l9 ~~l~Q uv'l9:n -.1r 1~'71. ' ; , 
Styrelsen rick 1 u11pd1· .. €. att :fo:t·tsstt• v•ssbek£1~n,r och ott undor-
l;ifllla och ev. nybyppa fi akevs:st'l". ~·· ·· 
i'rets ;:oatn~dar urmgln~ 'till 1.744:50. y; 
A~sv~r~frihet bevil~~des. 
fist en hlmer·sko@' lemtitde en a~:l u';)p~it'ter om d9t i.pi~aende tJ.rbetet med 
renln(~evet-k ,och besv~&rade en del frlt.ror 1 f~t-'S~Ub*·Yad dnr~m! ,eomt sttillde 
1 uts1kt iktt arbetet rrc:i.Jl.le.en skuJle ku.nnft slutf'6l"lis 1 Ar. 
Oenerns ft1ren1n~: · 
Styr·elflr:n '6erilr av Sven Svensson ,Hul~P.l" N'11el3Qn ,:lilliurd ~vt.tnsson, 
K~rl Johansson och :i'rik -;.r!!lnsbo.:1-.rs~tt~ar~ f§r:o !Jre- fl'ult!en och r•lncent 
Jon~mon. 
Bi d'!"ap: till mi nkbek~inn,ninf,' beslutttdea. 
b"'1skabo.~t;.lruneloer och f"riser f1'3r kort ot~Taad;t-ade tOr iir 1971. 
&~Jl~tg ett utstttt:;;. &mt:i lekva.a >r fctr Rt~s; .. Des's& vasitr toi.is uor.• dlJ. klack
ninPan lJ l" f!Jrdl~. ~H i<ltjtod SOffl Vlaat sit~: V~ru..( eftekti V Vid Underhall 
och f0-ryn&:r1ng av tl6abeF.Jtt1ndet .. Vl<! ro beslote utrtsra vmasbeJdimpning. 
Intressct t"6r r:tslt13V~t1'U ll-.tr 6k~t ~vsevijrt och meng6l .nyu t'iskertitt&!irO»
re h~ etallt s1na vatten till fUr~nint:·ens <tl:eposition och Gnalutit sir 
son, nedler:::n."r• ¥5reningen iu•r en f!Od ekonomia at!illning • 
.Ansvarsfrihet b•vilJadea. 
K.onsulent ~olin del:toe i Si:unmankomsten och tal~de .t{$r ocb om mink:
k~~.l!r.,:·,n;j•:m .. ::Ltter geconoor.1t l:affe di· kuterfllces f1skevard,o h vatten
r:Jrorer.ilnf~r och olika m~)jlif!hHter ~tt .avhjl3lpa eller ilt:minstone 
ho.jdt:• demw m!lj6f0rot6r1ng. 

,- I l 
d ,,!. 

' 



S T Y R E L S E B E R A T T E L S E 
for 

~olkomsj~ns fiskev~rdsf~rcninp ~r 1970. 

Tv~ S9mm~ntr~den hs h~llits. den 21.1. hos Mossberp och den 11.3. 
b os Fersson. 

D~n ekonomisk~ st~llninpen redovises i bila~o,av vilken fr8mp~r 
ott ,-~,rets rcstllt~Jt vis:-1r ett underskott pa 147 :48,oc'' <jtt den till 
1971 in$1"aende behallnin~Yen utPor 4.6<?5:15. I dennD su;rJn:; inPar mink
fon~~n rn~d 291:41. 

Beslutad inb~tmlninv till 2inkut na 100:-- kr.~ 1r ~enom f~rbise
ende ej verkst~llts 

Fiskekort h~r s~lts for 2.252:50 V8ri moms inpar m~6 250:~0. ~ot
svur~nde fors~ljninv f5repaende &r vur 2.017:-- kr • 

. nv de f(S·r-s/'1 ld kort en omf::lttu 21 st fiske ~:; ven mec1 nr,t. Li:i tfi ske
kort forep~ende ar 12 st och 1968 21 st. 

I momsr:wdel har influtit 250:50 och utbet>:,lf1ts 242:64. 
93 kart he stamplats med minkkrdlnan och beloppet .averforts till 

Idnkfonden, som d~rmed UT'Dpar till 291: 4l • ..l:!'orra aret st~mpl ll es 66 kort. 
Firma Norling ,.J:!·orshuva hnr utfort vr.n:sbekanmninp~ r.~ en bereknad 

aree.l av 22 000 m2 fran .:::ltrand i Krakerud norrut och till ostra ~nden 
av An:~rviken och for en kostnstd av 2. 533:60 .F'areninp-en hc~r dessutom 
bidr;:.git med Zmisol for R40:38,en samm nlafd kostnad c:..v 3.3'73:\=:8 kr. 
l\yeds ko:nmun h r bidrsp:i t med ett ansl[:'l,g ne l '500: -- kr vilket av 
styrelsen rued t~cks:::jr:1he;t noterr:;s. 

Bo,jmi:i_rkning av fisk~vasar och fiskestall,_n har skett . 
.t·;8pon rDT'nort fran Helsov8rdsnFi,rmden ang-8ende kvicksilv~rf.:5reko•"st . ,· • ott' ,, <'<r e ,l 1nr-r,a ·• 
lrovfi ske e.v kraft or ht\r utft"5rts p.§. sar1m.<:t nlc<ts~r som tic,i~~cre. 

1-:af.:on forandrin@~ i kraft bestandet ksn e j med sakerhet pa vis- s. .l:'ort
sstt totalf·5rbud mot k"rt:iftfi ske rekommendera.s. 

Fllnp:stnremie for 4 st minkar hur uthetal&ts.En hF:r f;~ngats vid 
Strand och tre vid norum. 

Till~angen pa abborre,gadda ocb lake ~r rlklig. Betraffande fOB 
klap:<! fi skekort skonarna over dalig t illpen@:. Al forekornmer normal t. 
l .. ~ort ,lojc_ och nanka fC)rekornmer i stora manp·dcr . 

.. ~v fisketillsyninFsm~.innens repnort lwn vi se hur fiskcbestaromel
sern<:i efterlevts. ~~v ligguren over fiskekortskonare kfm m n se hur de 
r:J.terkomma ar fran ar och om napon unphor med fisket ellcr k5n uv kart. 
~v fortecknin~en kan vi se att vi ha en ratt fast kundkrets och Hven 
att ett fatal.hG benapenh~t att slarva med kortkon. 

Ktir det ny~yggda reningsverket kommit igang h& vi hopp om uvse
vard forbattring av vattnet och aven bV fisket och b•dmojligheterna. 

h.rakerud och lvl.olkom den l mt.rs 1971. 

··············· ~~~CJ~~~-
f#.J/~ . . .. . . . . . . . . . . . . . . 



S t y r e 1 a e b e r a t t e 1 s e 

fe5r 

Mo1ko~jOns fiskevardsf6rening f5r ar 1971. 

Tva sammantraden ha hal11ts.Den 1/2 hos Sven Persson och 
den 26.2. l>S Graninge. 

Den ekonomiska stallningen redovisas 1 b11aga.som visar 
att ~rets verksamhet givit ett averskott pa 1.574:83,och att den 
till 1972 ing!ende behallningen utg6r 6.269:98 /Harav utgBr mink
fonden 365:74/ 

~inkut" bar ratt beslutade 100:-- kr. f~r vartders av 
aren 1970-71. 

131 fiskekort hnr salts f~r samm.anlagt 2.060:50.15 av 
desso kort avse aven natf1ske.F5regaende ar saldes 21 kort f5r 
n&tfiske. I rarsaljningssumman inpAr moms med 238:--kronor. 

Fiskek.lubbar 1 Forsh&ga ha haft 4 st metartavlingar, som 
inbringat 1??:50 kronor. 

Minkfonden har tillfOrts 56:-- kronor och uppgar vid arets 
slut till 365:?4 kronor. 

Antligen her is-och vaderleksfOrhallandet gjort det lamp
ligt att verkstalla beslutet om utsattande av fiskevasar. Dette 
arbete kommer att utfOras i bOrjan av januari 19?2. 

Tre minkar ha fangats inom vart vattenomrade. 
Til1gangen pa fisk synes besta.GBsen ar pa ny tillvaxt, 

och goda rAngster har rapporterats. 
Av fisketillsyningsmannens rapport kan Vi se hur fiske

besta~me1serna erterlevts. 
Nagot provfiske av kraftor h r ej roretagits. 
Nagon ra~port fran halsovArdsnamnden om prov pa forekomst 

av Yvicksilver har ej inkommit. . 
Etter fOrra arets krartiga vassbekampning och sedan det ny

anla~da reningsverket nu kommit 1 bruk,bOr vi kunna ho~pas p' ett 
renare vatten med bAttre fiske ocb st6rre badmOjligheter. 

Krakerud och Molkom den 31.1.1972. 

n CJ \'-7 ". . o .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~~~ .~.:r~ 
~7~ ~ . ............... . ..... ~ 



STYRELSEBERATTELSE 

for 

MOlkomsjons fiskevardsforening for ar 1972. 

Tva sammantraden ha ballits. Ett den 24.1. 1972 pa Strand och ett den 

11.2. pa Graninge vardshus. 

Den ekonomiska stallningen redovisas i bilaga,varav framgar att arets verk

samhet gett ett overskott pa 1.201:68 kronor9och att den till 1973 ingaen

de beballningen utgor 7•471:66/ Harav utgor minkfonden 465:92·/ 

')Minkut" har fatt beslutade 150:- kronor for ar 1972· 

142 stycken fiskekort har forsalts for kronor 2·392:50.Nitton av dessa avse 

aven natfiske. Forra aret saldes 15 st. kart for natfiske.I forsajnings

summan ingar moms med kronor 266:50. 

Fbrshaga Sportfiskeklubb h~ haft en metartavling for ungdotnsom inbring

at kronor 69:5¢· Tavlingen omfattade dels undervisning i fiske och dels 

i miljovard och hansynstagande till narboende och strandagare. 

llfri.nkfo4den har tillforts 81: - kronor. 

Tva nya fiskevasar ha utsatts. 

Fem stycken mingar ha fangats inom vart omrade. 

Nagot provfisk&.- av kraftor har inte utforts. 

Till-gangen pa fiskvardig fisk ar mycket god. Rikliga fangster av gadda, 

gos och abborre har rapporterats. Gosen ar pa god tillvaxt efter de senaste 

varma somrarna. De flesta aro for narvarande pa omkr. ett kilo. 

Av lake och al har fangsten varit obetydlig,Lekfiske av lake synes knappast 

forekomma. 

Betraffande efterlevandet av fiskebestammelserna hanvisa vi till bilagd 

rapport fran tillsyningsmannen. 

Kra.k:erud och Molkom den I 197 3. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . ~~b 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . ............... . 



Styrelaeber&ttelee 

rer Ar 1973 

f'dr !t>lkomeJHne FiskevA.rdaf8reniJI8• 

Styrelsen bar bAllit tre aamman'triden under Aret. Ilea 5•2 ooh dee 25•4 boe 

Sven Pers110n1Krakerud och p4 ArsaCSte~ pi Graaitlge dea 9•3• 
144 at fiskekort bar f6rs4lte, varav 21 et avae l.vea Jll.tfiake• .Nittiakekortena 

&a'tal ha.r under flera !r bAllit Mg ollkr1Jic 2o-talet,och ailJu endut till pu'IOJUtl" 

soa iiiro akrivaa 1 N7ed.a f6rauli.JI&• 

'1'111 llinkkampanjea har iabetalata rir'i bealutade bidrag 150a- kroror. 

Pre.ter hur utbetalata t5r 8 at iaoa vlrt oarlde t&ngade .tnkar• 

Deft 17·18 auguati utterdee provt'&. p\ .iuiLftor~ 92 at. burar lades ruat hela 

aJCSn anlebitogad karta zed tiWceprotokoll. Reaul.tatet 15.at viear att nlgoa at5rre 

fClriJ.Jad:ri..ng i forkoLlB'ten eJ k:an plviaaa aedaa tid.ipre provf.i.aka:ingar. Vi pl'Ovt• 4r 

1965 fAnt;adee 12 at, 1)70 17 a'V oOll 1967 10 at• .lv fieke}U'Otoko1let trugu aU A~~g

viken och ostra aidaa av aJCSn viaar bi.eta fareko•t••• Fiaket utn:Jrdee &T BY• Perseoa, 

Karl FerAatl'Ua1C-G Jbaa'berg,~ MoeaMrg och Alldere juaeoa. 'l'idJ.care Ar bar o1aga 

lai.ftfiake koaataterata. Bu p\tri.trad.ee u'Uacd reclakap,.oa bee1agtoga. 

Utl~ av .JVa f.iekevuar bar,pA. gnmd av oU.p1ip iaf1S:rhAJ.laade,ej 

l.nau ku.nllat ake· 

Tillglmpn p4 tia bar van t aocl• .Abbone och gl.dda tlinkenaer i l'ikliga 

llinBder• l..ake och .ll gezo II1JI4re tiapter. 

De fo:rshagabol" aoa fiakar i ej6a ger den ett 117cke~ hast he"'c eo• aporl

f.i.akeaJlS• De ha ockeA ordnat 2 ·~ aeiar'tiivliJ16ar ~~ed go~t reeul -~· 
Av dea ekonolliake redog6relaea,aoa bifopa demaa bariLtteln, tn.crlr att 

f"dreninga.n& aWl.aing &r IJ)ci,och a·" in'• tJvel."'.Ctt u~r 1·348•54 b'onozo 

••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 



lii 4 &re areml::ite hade gett styrelsen i uppdrag att gora ett ~rsok med be

k.Bmpning av sj ons rika be stAnd av panka • 

.L'en 30 ma.j stiH1de st,yre1sen och andra frivilliga upp for ett sadunt forsok. Ett 

15-tal ruit och en storl'>!· ryssja sattee ut,men flngsten blev endast 236 st,va.rfor 

detta satt att bek.i:im:pa denna fist kan anses lonlost. 

174 fiskekort har fors.Ut.22 st av deesa aveer a:m fiske med nat. / Ferra b-ets 

natfiskekorl var 21 st./ 79 kort stamplade med "~ronan". Tre fJ.e.Keta.v1inga.r ha 

.hAllits. 

Till minkk:ampanjen hal· inbetalats 150:-- kr· 

In6en anma1an Oiil minkfangst ha:r i11k0mmi t under azet • 

Kommunens i utsi.i<t sti:il1da aanering och vaaebeldilpti.ng r::ring kommunens gamla av-

1oppsutelapp bar annu ej bes1utate e1ler blivit •· 

Viira fri tidstiskare ha rapporterat m;yck:et goda fangeter av gadda,abborre och goth 

V&ra tiskebestamme1ser synes 1 stort sett ha f'01.)s,dook har betrittande nl.ttisk:et 

n.Agra overtmde1ser » upptackt-oocb. beivrats,vi1ket narmare framgir av tillq

nillgamannene rapport• 

Av den ekonomiska red.ogorelsen,som bifogas denna arsredovianing,fr&qr!r att f'or

eningens ekonomiska sta.llning §.r e;od, trots att Areta utgifter overstiger inkomster

na med l·fl'h ii. 

~:XW:::erud och Molkom den 15.1. l9G6 • 

•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• . ~~~ ... 
Ordf. Kassor o sekr • 

••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 
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Styrelseberiittelse 

ar 1974 

for Molkomsji:ins Fiskevardsfi:irening. 

StJre-lsen har hallit tva sammantraden under aret. Den 30.1 hos Sven 

Persson,Krakerud och den 22.3. pa arsmi:itesdagen pa Graninge 

201 st fiskekort har fi:irsalts,varav 21 st avse aven natfiske,samm& 

antal natfiskekort SOm fi:iregaende are 88 kort ha Sta.mplats medII :fvlinkk:rona:n"• 

Tre metartavlingar ha hlillits i Forshaga ~ati:ir Fiskeklubbs regi 

Till minkkampanjen har inbetal 8ts beslutade 150:-- kronor. 

Inom vart omrade har fangats 13 st minkar. 

Tva st. fiskevasar ha nybyggts. 

Nagon sanering av omradet utanfi:ir reningsverketa utsHi.pp har annu ej 

kommit till stand,ej heller nagon vassbekampning inom omradet. Men den 20.11. 

1974 kom ett protokollsutdrag fran Karlstads kommunstyre1se lydande eom fi:iljer: 
11 Utdrag· ur protokoll,hallet ho s kommunstyrelsen i Karls taP den 11 no-

ar 1974· 

vember 1974• 

§ 1330. 

Anmaldes och i:iver1amnades till nastkommande ars budgetberedning for 

for handlaggning skrivelse fran ~~lkomsji:ins Fiskevardsforening ~~ga

ende vattenfororening i Ivblkomsjon jamte yttrande av gatu-och park

namnden och halsovardsnamnden. 

Sam ovan. 

In fidem: 

Lara Borg 

Lars Borg 11 

Var skrivelse till konmunstyrelsen i Karlstad ar daterad den den 12.2. 

Tillgangen pa fisk iir mycket god,och gosbestandet ar pa g·od tillvaxt. 

hortfi:irsaljningen ' som okat med 57 st mot foregaende ar, iir ett gott bevis pa 

att sji:in har ett gott rykte bland fritidsfiskare. 

Av den ekonomiska redogi:irelsen,som bifogas denna berattelse, framgar 

att foreningens ekonomi ar god,och att arets overskott ~tgor 1.924:96 

Krakerud och Molkom den 31.12. lj7 4. 

..................... . ............... . (~~~-·· 
ordf. sekr. o. ka1:;si:ir 

................... . ............... . . ................ . 



Arsredovisning 1)75 

3ty.rdsen for Molkomsjons Fiskev.irdsforening far l:ili.rmed avgiva redovisning 

f8r Verksamheten LCilder ar 1975 • 
:=;t~r:reJ. sen har haft fo1j ande sam.rnan.sa t tnL1g; 
Ordinarie ledamoter: 

Gunnar 1lig1er 

Ivar Uossberg 

Erik Forslund 

;:,ven l:ersson 

Tiolger :~ilsson 

::iupple!lnter: 

Larl Fernstrom 

Ingvar Bergqvist 

.u.rbetsu;epgifter i styrehen: 

Sven Persson ordforande 

Gunnar Wig1er v.ordf. 

Ivar Mossberg sekreterare och kassor 

Cvriga furu<tionarer: 

Fiske ti 11 s;yningsmti.n: 

I~ar 1 Fernstrom 

.Jan Edgren 

Eolger :Nilsson 

Xortforsiil,jare 

ID£-var Berr;gy:ist 

Ivar :',Iossberg 

R.agnar .Jansson 

.r~nders oorg 

Texaco I11o1kom. 

"0 • -.... evlsorer. / For 1975 ars rti.kenskaper/ 

0:3ven Vadm<m 

Gustav E • .Johansson 

Suppleant: 

Eagr-,ar· J3nsson 

1)'75 

1)75 

1575 

1.Lndattiden utg3.r. 

1975 

1975 
1)75 

St.:;l'elsen ha.r 1;ndEr il.r;;t h.Hlit fyra sammantraden,den 7/3 hos '.Vigler,den "t/4 

lJ~~ G:ra.ninge arsmotesda.gen,konstituerende,r'len 25/5 hos ·,Tiz1er och den 14,7 hos 

£;Iossbere:;·· Vid seJmnantriidet den 25/5 vi?,cktes fr.ag~m mojligheten att inpla."ltera 

lo.xoring l ~j:5n. Det beslots C~.tt w1.dersoka mojligheterna oeh om tillstand kunde 

erhallas. 7ii sa.rr!I!1.~nh·adet l'~. 7. foreH.g tlllst!hi • Revisorerna. hade he2.ler inga 

invandnin[ar till fors1at:;et, varfor styrelsen en1lllig·t beslutade om utsG.ttning- av 

l.OCO st 3-sonu·igs. 1a:x:o.ringar-Brunnshytteoring. Utsattningen skedde den 1S. 7.-75. 

och kommer att bli be~<::antc·jort vid referatet fr:1.n mt.s:ta arsmotet • 
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~rotokoll fort vid ordinarie &rsmote med ltblkomsjons .F'u;£ev:l:cJsforeniltg 

p! &,racin&e Vardshum fredagen den 1 april 1977 kl 19· 

Styrelsens orC.forande Sven Pera;..,on ba.laade valkommen• fum V&.lders ati ledu 

d:..gena forhan~.li:agar. Ivar M:>•aberg v~ldea till aekreterar~ • 

Jaa Ed,gren och Karl Fernstrom valdes till ju~:~teringuMn for protokollet. 
{' ;;· 3. 

Bealcts ~tt gemomghg av rostUtngden ej erfordradslh 

: 4· 

Styr<!'lsens berri.ttelsEJ fo!·edr')gs och godkii:ndes utan diskuaios. 

,j Q. 

Revisorerna~ berattel•• foredrogs • 

Tills;)'.r.il16;i;Ia.~nnea berattelser foredrogoa 
!' '( .. . 

Bil. nr .. ,o ~-v. 

.An&Varfrlhet beviljadea st~rrelstt och kas:si5r el\l.revi:eorernas foral~:; 

for 1;7S ars forv~ltni~· 

I tur .... vgaende <ttyra.l;,eleda..mOter GWU1iil.l' >'iigler,F.ri.k l!bralund och Ivc.u· 1b.itubert:, 

oDIValdes for en "tid fiAV 2 a.r. J<in Fdg.ren omv..Ud~a oorn ersi::ittwre :for- IS•:l\:tma tid· 
f' • 

J ;;I e 

Som .ceviaorer for innevaru•lde ax oT'!V&ld":n :3vt:n Vu~n och G.ll • .Johant:oon,:r.ed 

'Iill ombud vid Varmllmd3 Uin~:> Ji'il!Skcvft.rdBforbunds aramote val des J .. :m F~rren 

med. ~ven Fer::s:!K>!l aom erGatt8re. 

: 11. 

~ 8. atyrel~ena forslag r-.ttadea foljande beslut: 

Att 1)77 -·llrR fickebestammel•er och kortpri:.er sk8.ll galla iiven for lj i:.:: ._&:_. '/~. 

Att till .minkka.mpliU!jen inbetals.s for l9Tf l)C:-- k.ro!JOr• 

Att l>om forut · min..1.ck:ronan' skall tillforas minkfonden for vissa kort. 

Att f~st:premien fo:':' mink f<1n&ad inom vart oorAde :sk<ii.ll utgu med )0: ··- }a:oonor. 

A.tt fi:iljande arvoden n1call v.tbet..:laa~ Jrdi.'. 1)0:-- kr. ,c~~:r. lvv: -- kr., 

kaslbor 100: ·-- kr· ,revlwrar 30:-- kro vardera, tillwy.aingamii:a lvv:-- kr. 

v::..rder~&, omlmd till Vtirml.. l· li'Vf a:rwmote i traktamente luO:-- VH.rd.eru. 

o~a.:~t till kortfor&~aljare 10 ;~ / ej till kaa•oren/ Bor.- fb.r L::i tt fiaoke 

so :il ~·0 r · ko rtkcpa:,.~e. 

o~.'\tt ~::unla vasar lokaliseru• och utmrkas vch om .mOjligt for·oo.ttras eller pa
b~·~~;;;.s. Att enbuak:ar aatt111 ut for goaleken och taa u:pp efter roiilllen• klaclu:..in, 



§ 12. 

En medlem h&de till •tJrel&en inl!mP~t ett forMlkg om att •om kortforaaljare 
~ I 

anli ta ave:a Geve1.·ta Jam AB i lliOlkom, eom forklara t 1ig villiga bar till. 

i\'!otet bedut.ade i enlighet med foralag·et. 

Mojligheten att bekampa det rikliga pank--best!ndet disku-terades. -;;:ndti mojli&

heten llttt kor.ama rulgorlunda till riitta med problemet anaags v-.ra ,o.tt under 

lektiden bedriva ett intenaivt fi1ke .med na.t och mjardar pB. alla .!ilinda lek

pl¥tcer • 

...--r-.: 

~-:n un,:;domsledare fr!n Fril.n Ebrsh.aga 1)tti Follari Qholl att en del 16-iringar 

i h•ns gru:~:.per skulle rA riitt att meta i sjo:a,om n!gon av· ha.n11 grupper gjorde 

utflykt till N'JOlkomajon1efter aa.mma beatEb:melaer som for ~domar under 15 !r. 
I 

Detts beviljades under forutsattning att "-'Tllf'peA atfoljdes•; av sin ledare. 

Ord.foranden tackad.e alb. for via~.t intreilil och forklarad~ notete for

handli:ngs:.tvdelnirlf; :wslutd,och inbjod cicl tagarn.a. till dukade bord,och ID€ddela

de il ,mtidigt a.tt i kallelsen aviserad.e fCh:edrag kommer eom avslutn.ing pa d~eu. 
~fter ka.~~fe~Js.usen hZasaue ordf. CG Vo:aaberg vtilkommen. 

:iioasberg ber~ttade om M<llayaia och clill viatelse och aitl arbete <liil:· for 

PNu ralming under ett och ett h.alvt aro tid • .Anf'orandet ,aom var kl.trt och 

inatruktivt, belyates med kartakiaaer och diabilder aom projiseradea pl dUt 

och delvi• beleds~ga.dee av mu.aik och •lag - Malayaiaa mt.-vau-it·het till vlr 

Lill Ea.bs - r.amt frAn djungeln in•pelade djurlJiteB- a:por meat- och f.igelafutg. 

urdforande I'cr~son tackade ~,buberg f(;r haAa medverkan och ar riga fer 
vies. t iltt:-esse och forklaJ.•&d.e rnoteta aadra avdel~ avdutad. 

Juateraa: 

•••••••••••••••••••• 

·•···•·····•·•·•••·• 

~ t:rand ~ Krai:erud d•g ~om ovau 
/' 
\. '; !, /· 

t~~·/~_.· 

.sekreterare. 



;;tyrelaeberittelse !'tir :rolkvujin.s Io"iakevlrde!'e:reainca verksaahet ir 1:;77• 

Styrelsell bar batt tiljaade aa.-aalt~: 

Ordinarie ledaaite:r; 

~ Puaa:m" 

Ivar ~u~ 

Gunnar W'i4le:~: 

Erik Fonal.UIId 

Ho}&er Nilsaoa 

~ppleaaten · 

Kllrl Ji'eraatrill 

Jaa Ed&:na 

A.rb!Vy.pM:i.ft 1 ....,1 ... : 

Guaur ti.cle:r Y •Odf • 

Ivar V'aOsaber& kusir ocb sela• 

.&'iaketilla.yaipc .. ; 

Karl Femstrill 

Jsa Ed.&rea 
Kortf'ti:rali.lJ are: 

Ivar Mosaberc 

anders .Bora 
Tex.aoo i :!tblkoa 

GraaU.ncebarea 

A.B Geveria Jira 

nensorer f"v 1971 lrs rakeaak&perl 

Svea Vadua 

Gl.lBtat H. Jobasaoa 

SupRl.eaat: 

~ Jii8S8011. 

'kmdat. tiden 
ut,:.lr. 

1;)77 

1978 

1978 

19'/8 

1977 

l'J77 

1~78 

1977 

19'77 

StyrelseA bar halli t t:re HJ~~~Umbi.dea UDder iret. lieD 22.2 hos tbssberc, 

den 22·5 pl M'olk:oJis ~a kontor och dea 19/7 boa SVen lersaoa 

I~en ainktb&st bar rapporterata Wlder &ret. 

Till llt..inkkaapqjen har .i.Abet&lats 150:- kr· 

va.rw. .lrortldipaade tritidafiaksre ha rapporte:rat &Oda tlac'ster,aii.rskilt bar 

abboZTe,pdda och £;is '"ett coda tbcater. Gioea ar p4 &Od tillYi.xt b&de i aat.r..l 

och storlek. 



Ytir att firb&ttra re8Ultatet av c-ealekea ututtea ett utal 8llbuak:&r 

p;llekplataea }14 krakerucls&ruadet. Vid koatroll kw&de lmaatateraa,att 

~•uea satt 8i.lleder &Y ma pl deasa buakar. 

!<llnca av VUtil f.iBKMM ha oroat si, •ver det oja.ul V&taaetbQet i 

sj en under dea ~~ eo-area. Kla&OaiJ. ha vid upprepa&t ti.ll.tiillea 

~ai t till styrelsea bilde frill f'ia\care ocb aadraa; 

Styrelsen bar ju ~en lliqlclllihet ell:er befopahet att ta betat~ 
eel detta,_ li.kri.l ha :tlera av atyftlseu aedle...r ocb adra iatrea_.. 

rade atiUlt upp fir att biatl Widla at)d arbetabjii.lp. t1u ir d.ea a.:adade 

dauaell i 1\IJiktioa. och vatteutbdet ·leaD bAlld UDder koat.mll. 

rteviaoremaa och tillsyni.Dc8111if.nDeaa rapporter biiocaa deAD& ~ ttelae. 

Beslu tad ferbi. ttriJ)c &Y .,.u oeh utail ttJ.dac _. 1p bar eJ iia. Ja:anaat 

verkstilllaa aen. kam t1oli,en slat 1 jtiZIUUi 1978• · 

Soa s;rnes av bifopde rikenaka~ ha:r fiftlliD&ea ader &ret 

st&rkt a1n ek. aWln.i.Jl£· aed '•248•·24· 



l 
styrelseberli.ttelse tor .f.'blkomsjC:Sns .FlekevArdetoreDings verksamhet Ar 19fJa. 

~tyreleen bar batt :relj ande s,_ mmansa ttn:inga 

OrdiDarie ledani:Ster: 

;.Nen lerseon 

Ivar Nlo~tibera:; 

Gunnar *igler 

Erik llbriilund 

1.10l.ger Nilsson 

S!.mpleanter; 

Karl Femstrem 

Jan Edgren 

A£betsQpwd.tt 1 styrelsen; 

SVen fer::;8)D ordt. 

Gunnar Wigler VeOrdf• 

Ivar Mossberg kaeslSr och ai>ekreter&re• 

Till'Y!WW1P'AA; 

Karl Fe:matral 

J f.Ul J:o~d€ren· 

Korttarelljma 

Ivar lfosabers, 

Tezaco J.blitom 

u ra:nirlce'baren 
Gever'ta Jilrn AB 

Reviaorer for 1910 4rs rrutenskaper: 

Sven Vadman 

GuetaY H. J otwnsaon 

Su.wlean t' 

fu..8ncar J aneaon 

~~attiden utg!r. 

1978 
1;)79 

1979 

1979 

1978 

1978 

1-,79 

St,yrelaen h.e.r h!llit tva ea.nmantmden LoDder Aret,pA. Graninge den 28·4 

oah pd Strand den 13·'· 

Till minkkallrpa.njen har oom f6rut inbetalata 1?0:- kromr• 

Va:ra kortkopande tritidatiakaze ba rapPorterat .qcket goda tbgater-el.r

skilt gti.dda , gas och abborre. Gosen torttar att 8ka 1 antal och storlek· 

~·iskev'al har utsu tts under tiret. 
F';5rra :L.rete "~~~o .. Lit fl'Wl f..Ls,.:ure och ::mdru over 1!\gt ooh ojamt vattenstund 

har oss veterlit::t t,yetnat,sedon dammen i Norwn 1agats. 

Som aynea av bitogade sifferredovisnlng har ttsreni.ngen under Aret etarkt 

sin ek. stiillning med ,.615&88 kr. 



I 
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STYRELSEBERATTELSE 

l<'or Iv:blkomsjons Fiskevardsforenings verksamhet uner a~ 1979· 

Q:rQ.j)}g:r:j,~_J,~Q.§l]Qt~:r!_ sV:en-:Perssan _________ _ 
Holger Nilsson ~ 
Ivar Mossberg 
Gunnar iVigler 
Erik Forslund 

~~E:P~~~~~!' 
Kari-Fernstrom 
Jan Edgren 

~~~~~~~=~~~=~~~f~~~~~ 
Sven Persson ordf. 
Ivar l\'bssberg kassor och sekreterare 
Gunnar Wigler v.ordf. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Karl Ji'ernstrom 
Jan Edgren 

~~;~!~;~~~~§;~ 
Ivar Ivbssberg 
Texaco Mo lkom 
Graningebaren 
Geverts Jarn-AB Nblkom 

~~~~~~;~;=!~;=~2l2=~;~=;~~;~~~~~;; 
Sven Vadman 
Gustav H.Johansson 

§~~~t~~~~ 
Rag.aar Jansson 

Ivianda ttid u tgih. 
19,9 
l9f9 
1980 
1980 
1~80 

Styrelsen har halli t tva sammantraden under aret. Mink-kampanjen har fa tt si tt 
vanliga bidrag 150:-- kr. Ett fiskeval har utlagts 
nrets forsaljning av fiskekort tyder pa, att vara fritidsfiskares intresse for 
v&rt fiskevatten ar stabil t. Tillgangen pa fisk ar god iiven om abborren vi sat sig 
ovanligt svarfangad. 
Enligt vattenprovsrapporter vi fatt genom kommunens formedlig framgar att ~H viirdet 
varierar mellan 6,35 och 6,65 ,vilket kan anses vara bra.Proverna ha tagists pa olil<:& 
platser ,pa olika tider,pa olika djup och vid olika temperaturer.En utforlig rapport 
over all provtagning har utlovats,men foreligger inte annu. 
Sedan vi gjorde var forsta utredning om om fastighetsinnehav och fiskerattsagare 
har bade forsaljningar och sarnmanslagningar skett,varf~r en komplettering over 
vart register var nodvandigt. Vi ha diirfor genom lantmateriet fatt en genomgang 
och darvid fatt fram de nya agare som tillko:'lmit och de andrade fastig·hetsvi:irden 
och arealer och tiderna for andringen i fraga. Andelstalet for de olika fastig
heterna inga dock inte i utxedningen. 
Att foreningen alltjamt har en god ekonomi framgar av fortsattningen av denna 
beri:i ttel se. 
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') 

Styrelseberattelse 

f~r Molko~sj~ns fiskev1rdsf~renings verksawhet och f~rvaltning &r 1931. 

Styrelsens ordin~rie ledam~ter: 

Sven Persson~ordfor~nde 

:Telke Olsson ombud f.:)r :Sillerud 

Ben~~t nossb:;rg sekreterare och kassor 

Gunnar Wigler v.ordf 

.:::rik Forslund 

]!~\~~~;:~: 
Karl Fernstr~m 

Ola Vadman 

Fisketillsyningsman: 

Jan ~~dgren 

3iljstallen for fiskekort: 

Texaco llolkom 

Geverts Jarn Molkom 

Ben;=:t Vossberg Strand ,Iiolkom 

~evisorer for 1981 &rs rikenskaper: 

Dick 3ergstrou 

3ven Vadman 

sup:pleant: 

Faj.gnar Jansson 

rnandattid 

1981 
19·:1 

19~;2 

1982 

1982 

1Cj&2. 
1981 

1931 

1981 

1981 

'1 x: Styrelsen har hB.lli t ~ protol:ollfOrda mOt en{ se bif. protoL:oll) 

I samband med &rsmotet p& Graninge h~lls en efterfoljande diskussion med 

medlemmar ur batklubben Hydro-63(protokoll bif.) 

3eslut ang&ende foreningens besvarsskrivelse till lansstyrelsen har inkommit. 

Foreningen har ej besv~rat sig mot beslutet.(Lansstyrelsens beslut bif.) 
\ 

Besv::ir f·ln :privatpersoner har inkommi t varfor beslutet e j vunni t la;:sa kraft. 

Foreningen har diskuterat hur eventuell markering skall utforas. 

Arbete mad risval och komplettering av aldre val har skett. 

Markering av nta och aldre val har varit bristfallig och ej varaktig. 

Forslag om kraftigare ~arkering har vijckts och olika varianter ko~_;er att 

pr~vas •• (se protokoll) 

Vassklippning i mindre omfattning har utforts.Vattenst&ndet i sjon har o

mi::ijliggjort klippning vid ratt tidpun.kt. 

Provfiske av kriftor har skett.(rapport ~ver resultatat bifogas) 



Tillg£ngen p~ fisk f5refaller god. 

Ojamt vattenst3_nd vid jacidans och mertens lektid :~r ett hot mot foryngrin:c:en. 

FBrslljningen av n~tkort ijr,trots kortprishojningen till 100 kr,hog. 

(Risk f~::ir f'el tolkning av fiske best-:immelserna for 3ligger betraffancle ant3.1 nat) 

TvA block fr~n !exaco(osterberg)ar ej redovisade. 2• nitkortkopare ir registre

rade for 2·1. 

1 Pimpelt~vling fr1n is har genomf5rts.(Forshaga) 

!3 l}etartavlingar fran land II (Nor,Forshaga och ~yedshov) 

1st fangad mink inrapporterad.(Bengt Johansson) 

p.::5reningens ekonomi ar god. 

, __ 

·: . ..:.:.;_·~· 



t '., 1 

i s'dldc. rnn v r·. t't::r 

;::;~~:n i nuv;-,:;: :.~de for.:: b:i.ldades 1)-~:~ • 

.. oJan -;1:·~ 3'>-t:::.Lct f_ ~.no en forening som till st:::-·.;t;.t :cl·:'l ~>a~:11.dc :)d

le·D'.•··'r so:;: Y~~r dclii.:;are i sjon. Den tidic;are f:jrcnin:·:cn hade ct' L.n·~·:.:·J: 2.J. 

:Li_: r'; tt till fis2:etiLLsyn. 

-~:~·: .. n ... c5 n.v samtli:ja r.'lar:-:.:i.t;are. :,ed vici startcn fanns ·vcn ::vcn . cr;::;·~on, 

·.j.Jrt vc:. ::i.mu~ ccks!l J:onst'ltern. att sar1arbetet nel1acL suo:ctfiG::.:ude all:~:i~n-

hct OC!1 

::>rdf- .. randc. 

' •. + 
.. )\,;: I. .J ,J 

' ' .. • - "' ~J 
~ ·~ .... ..,J -I- 1.-;..,1,\,.L 

~i::tn attr:.·c :tc ~;c ~:3 '. 0::1 r::r!l-) n nin. t1:.: ·:ctt de;: n:.r:-: "C:1cr· tion n s· .ulle 

\..·8U SOlJ. ~1U 



llan ::,mnJe oc··:.o~ Y;; eftcr:.;m1':e v-:1d ;~:lllc:c n~v-·n·.i:ln,lc a.v L'louerYl't -·--t.1:::;el

'''J·-~·::l i jJ:.:·-.:J.;:·l;:et. 

v:1tten i den r:;r.::mr-Grle r~Ll.lj0 a on r·" ci.cr ~lade Benet K:trl:::;;::;on •':"C e L :1t t :m

f-';ro_ f<r de sor:: o:ci:·cdc c.t·:·':"l::J. C'1 ::>tn'1.r' -'?fter':t. 

~jcngt Hossberg 



.. 

I Styrelseberattelse for Molkomsjons Fiskevardsforenin s 
verksamhet och forvaltning 1983 

Styrelsens ordinarie ledamoter har varit: 

Jan Olsson ordforande 
Ola Vadman v.ordforande 
B'engt Mossbe;g kassor/sekreterare 
Sven Persson 
Jan Edg•ren suppleant 

-Karl Fernstrom " 
Folke Olsson Billeruds ombud 

Tillsyningsman: 

Jan Edgren 
Karl Fernstrom 

Saljstallen for fiskekort: 

Texaco Molkom 
Molkoms \Ja•n 
Strand 

Revisorer: 

Sven Vadman 
Dick Bergstrom 
Su~pleant Rasnar Jansson 

3 188 kr 
3 138 kr 

486 kr 

Styrelsen har under aret hallit tva protoko~lforda mo en: 
Februari hos Ola Vadman 
Augusti hos Bengt Mossberg 

Ett besok pa laxodlingen iBrattfors har ordnats av Fo ke Olsson. 
Besoket var intressant och givande for de c:a 10 pers ner som deltog. 

Kortforsaljningen har fungerat bra(l56 salda kort). 
Natkortkopare har okat fran 35 till 47 st. 

8 st minkar har fangats och premierata. 
Pa onskem~l fran Gosta Eriksson har ny typ av 
Samtliga 8 minkar ar fangade i den nya fi:illan som ;,;r 
och vind. 
Utforlig rapport over minkutkamanjen har erhallits fr 
Rapporten visar att Molkom fangar relativt mycket mi 
Ett papekande fran var forening om det bidrag som vi 
125 kr,samt att vi for vaje fangad mink betalar 50 kr 
fick mottaz 500 kr for beromvarda insatser i minkutka 
skulle anvandas pa lampligt satt. 

opts och provats. 
kanslig for vader 

Winqvist. 

rligen har skickat 
,ledde till att vi 
panjen-. Pengarna 

Ingen offentlig kungorelse fran Lansstyrelsen om hast'ghetsbegransning pa 
Molkomsjon visar att det tidigare beslutet om detta ej vunnit laga kraft. 
Orsaken till detta ar att ingen skyltning utforts. Nagon dylik skyltning 
ar f.n. ej planerad~se tidigare protokoll). 



I enlighet med tidigare beslut har styrelsen inkopt 1 at ekolodutrustning 
for de djupmatningar som Bengt Sawing ~tagit sig att tfora. 
Matningarna skedde fran Strands bat dar aven motor ut anades. Foreningen be
talade bensinen. 
Matningarna ar avslutade och en arbetskarta ar fardig 

Nagon vasa har ej bekampats under aret. 

Fiskeval vid Norum ar planerat. 

Fisk for kvicksilveranalys har fa.ngats. Han tar ej goa varfor 3 st gaddor 
aterstar att fanga. 
Halsovardsnamnden hjalper till med insandandet och de sedan resulta-
tet tillsammans med tidigare gjorda matningar och res 

Betraffande fisketillg~en se fisketillsyningsmannen rapport. 

Jan Olsson och Bengt Mossberg deltog i Fiskevarsforbu dets arsmote. Fragan 
om bildande av fiskevardsomraden var i hogsta grad akt ell. 

Jan Olsson och Folke Olsson deltog aven i en studiedag i amnet"Battre fiske
vatten" den 3/12. 
Detaljer om detta presenteras vid arsmotet. 

Tva fisketavlingar har hallits av Forshaga reap. Nor(?) 

Foreningens ekonomi ar god. 

Molkom den 6 april 19 4 



I 3tvre1seber~ttelse Molkomsi~ns fiskev~rdsf~renin~e verksam~et oc~ ___._ 

fiirva1tninr 19~4. 

St~re1sens ordinarie ledamoter bar varit: 

Jan Olsson ordforande 

Ola Vadman v. ordforande 

Bengt Mossberg kassor och sekreterare 

Sven Persson 

Jan Edgren suppleant 

Karl Fernstrom II 

Folke Olsson Bil1eruds ombud 

Ti1lsyningeman: 

Jan Edgren 

Karl Fernstrom 

Saljstal1en for fiskekort: 

Texaco Holkom 

Holkoms Jarn 

Strand 

Revisorer: 

Sven Vadman 

Dick Bergstrom 

Suppleant Erik Forslund 

mandat id 

1985 

1936 

1985 

1986 

1985 

1986 

1936 

Fiskevardsforeningen har under aret forutom arsmotet h
0

llit ett protokoll-

fort styrelsemote. 

Under aret har djupkartan over sjon fardigstallts yckts upp i 200 ex. 

Harkagare och styrelsemedlemmar har fatt kopior. Hur de vidare distributio

nen av kartan ska ske har annu ej beslutats • ..St f'-:...fcku/ Jj-..:JC) 

Den totala kostnaden for kartan har blivit 3 832,10 kr cb innefattar da in

kop av matutrustning,traktamenten,bensin,kopiering,tryc ning och liknande. 

17/ FisJ:ekort bar salts till ett varde av 6 180 kr varav 41 st natkort.->::-

De nya fiskebestam:nelserna enligt .~rsmotesbeslut har tr ckts upp i 7'50 ex 

for att utdelas i samband med kortforsaljning. ( 

,S-st p.-3ddor fanr.:ade 83 - 34 bar inskic1>.ats pa l>;:vicksilv ranalys ocb svaret 

bar visat att Hg-vardet legat betryggande under gransva bil.) 

Forsok med vassbekampning med vassklipparen har utforts av Bengt Mossberg 

ocb tva medhjalpare. Klippniingen var svar ocb arbetssa • Efter nlgon vecka 

had~ vasstrana bojt sig over vattenytan ocb fortsatt att vaxa varfor onskad 

effekt uteblev. Andra metoder bar utprovas. 



...., c . ' • f f• t ~ ... v b . d s t d 't'l . , h b JVa Dln~ar nar an~a s av nen~~ ~oss erg Vl ran • ere n1n~ar ar o -

Den regnir,a sorr~aren har gjort att vattennivan i sj· n har varierat kraftigt 

men det Hr enligt uppgift sv~rt att reglera flodet nder extrema forhallanden 

som till exempel hasten 84. 

En risvil.e har bygp;ts vid ,:_:,sternngson och finns ut pr · ckad pa kart an. For de 

som har karta rekommenderas att gora egna anteckning r om ris och storar el

ler liknande rester fran ~ldre valar. 

Foreningexn kommer i forts~ttningen att forsoka bijtt a pa gamla v~lar i st~l-

let for att ~ora helt nya. De yngsta valarna finns m pa kartan. 

Betr~ffande fisktillg~nr h~nvisas till tillsynsm~n~e s rapport. 

Foreningens ekonomi ar god. 

~antor har inbringat 2 445,79 kr 

Pa utgiftsidan har kort och kortbestam~elser tagit 

Provision till kortsaljare 

Kartan 

Arvoden och arbetskostnader 

Minkar 

!·Iedlemsavg., porton,moteskostn 

1 

1 

2 

449 kr 

614,30 

575 kr 

3oo kr 

100 l:r 

713 kr 

kr 



I 
St relseberattelse for Molkoms'ons fiskevardsfo 

Styrelsens ordinarie ledamoter har varit: 

Jan Olsson ordf. 

Ola Vadman v. ordf 

Bengt Mossberg kassor/sekr 

Sven Persson 

Jan Edgren suppleant 

Karl Fernstrom suppleant 

Folke Olsson Billeruds ombud 

Tillsyningsman har varit: 

Jan Edgren 

Karl Fernstrom 

Saljstallen for fiskekort har varit: 

Texaco:m!ll! Molkom 

Molkoms Jarn 

Strand 

Revisorer: 

1986 
1986 

1987 
1986 
1987 
1986 
1986 

Sven Vadman Dick Bergstrom med Erik Forslund som supp eant 

s verksamhet 1985. 

Foreningen har under aret hallit tva protokollforda s yrelsemoten utover 

arsmotet. 

850305 Strand 

850806 Strand 

tortforsaljningen har fungerat bra. 204 salda kort va av 45 natkort har redo

visats. 

Enkat fran planeringskontoret i Karlstad har besvarat • 

Tva valar vid Krakerud har utsatts. 

Kostnadsforslag om vassrojning har inkommit. 

Forslag om inplantering av graskarp har diskuterats. 

Maskstorlek 50 mm pa nat har rekommenderats. 

Foreningen avvaktar bildande av fiskevardsomrade. 

Fraga om ekonomiskt stod till forstarkning av dammen v'd Narum har foreslagits. 

Inkop av kraftmjardar och provfiske av kraftor har utf'rts. Se sarskild rap

port om detta.Fiskevardsforbundet har begart in uppgif er om kraftforekomst. 

Jan Olsson och Bengt Hossberg har deltagit i kurs i kevard. Utforlig rapport 

om detta finns i sekreterarens parm.Kursen agde rum pa Baverland 20-21 sept. 

Vassklipparen har utlanats till Osterangsfolk for unda rojande av vass vid 

~addviken 
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Flotade nat beslots forbjudas med tanke pa bl.a. 

Fiskebestammelser har lagts i postlador vid 

Bidrag till Nyedshovs foreningskalender har 

akorningsrisk. 

tugeomraden. 

8 minkar h~r fangats av Gosta Eriksson vid Angvike .Ersattning har utgatt. 

Parmar till styrelsemedlemmar har iordningstallts. 

Nagra fjallprover pa gos for aldersbestamning har nskickats till sotvat

tenlaboratoriet i Drottningholm. En %5-kilosgos vi ade sig vara 15 ar1 

En 4-kilosgos var 12 arl 

Anmarkningsvart var att de stora gosarna 

som var med sam re!erens hade mycket god tillvaxt. 

En 30-cm lang gas i Molkomsjon kan vara c;a 3 ar. 

Foreningens ekonomi ar god. (se nasta blad) 

amt och att en kilogos 

r 
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ardsforen n 1986 

Styrelsen har forutom arsmotet haft tva styrel emoten 

860313 hos Bengt Mossberg pa Strand och 86111) hos Jan Olsson Norum 

Styrel~en har bestatt av foljande 

ordf. Jan Olsson , v. ordf Ola Vadman 

kassor/sekreterare Benp:t Hossberg 

ombud Billerud Gunde Larsson 

Sven Persson 

suppleanter Jan Ed~ren och Karl Fernstrom 

Denna styrelse har aven fungerat som interimst relse fran 5rskiftet 

till tid for arsmotesforhandling da ombildning till fiskev&rdsomrade 

forvantas vara klar. Av detta skal ar arsmotet senarela.t. 

Tillsyn har utovats av Jan Edgren och Karl Fer strom 

Saljstallen for fiskekort har varit Holkoms Ja n,Texaco och Strand. 

178 fiskekort varav 39 n~tkort har salts. 

Narkering av en del fiskeplatser har .skett. 

Hinkfangst (14 st) har bedrivits. Faller har u lanats. 

Vassklinnare har utlanats till Osterangarna 

Forenin~sarbetet har i ovrigt handlat mycket o ombildningen till 

fiskevardsomrade. Fiskerattsagare har som en f''ljd av detta arbete 

kallats till extra fiskestamma dar alla turer :ring bildandet skulle 

klargoras 

Foreningens ekonomi ar god. 

Styrelsen for Holkomsjons fiskev:lrdsforening/i terimstyrelse for 

Holkoma;Oons fiskev.!irdsomradesforening 870730 

~t-.1~~~ 
~~--~~----- _} 

./Jan Olsson Ola Vadman 

r=.~ Sven Persson 



\ st relseberattelse Molkomss·ans fiskevardsomrade 1 87. 

Styrelsen har forutom det framskjutna arsmotet 870 27 haft tva styrel

semotea. 870325 hos Jan Olssoa oeh 870730 hos Beng Mossberg. 

Styrelsen ~ar efter arsmotet konstituerat sig pa r··ljande satt: 

Ordforande Jaa Olssoa,viee ordforande Dick Bergstr·m, kassor/sekreterare 

Bengt Mossberg, ombud for 8tora skog Harry Johanss a, ordinarie ledamot 

Bengt Elofssoa. 

Suppleanter.Jan Edgren,Anders Persson, Bengt Johans oa, Harald Liljeqvist 

Ola Vadma:a. 

Revisorer har varit Sven Persson och Sven Vadman. 

Tillsynsmannafragan har haft en provisorisk losnin • 

Under hosten har sex av vara medlemmar deltagit i tudiecirkeln " Fiske

tillsyn". Fyra av dessa har ansokan inne hos Lanss yrelsea om att fa be

horighet. Anders Perssoa,Bengt Elofssoa,Diek Bergs rom och Bengt Johans

son kommer att bevaka varsin del av sjon och hjalp s at om problem skulle 

uppsta. 

Foreningsarbetet har framst handlat om fiskev rdsomradesbildningen. 

Informationsfolder till alla Molkomhushallen har i rdningstallts. Den har 

innehallit det viktigaste i samband med det nya. 

En av vara trogna natkortkopare har fort statistik pa sitt gosfiske de 

senaste fem aren. Med ledning av dessa uppgifter h r vi kuanat rakna ut 
~fc.lo. 

den ungefarliga(gosfangstea per ar. Den ligger run 2500-3000kg gos/ar. 

Fiskevardsforbundet i Varmland uppmanar oss a radda om gosbestan-

det och foreslar forlangt natfiskeforbud,hojda nat ortpriser,samt kontroll 

att minimimattet 40 ca beaktas. Atgarderna vidtage om behov foreligger. 

Vattenprover och algprover 87 visar pa normala for allanden. pH pendlar 

kring 6,5 vid samtliga matpunkter. 

Forsok med kraftfiske visar att det !inns en sjalv oryngrande stam men 

fangstresultatet ar magert,storleksordning en kraf 

Forslag om hur kraftfisket skall ske diskuteras pa arsmotet. 

7 st minkar har fangats och ersattning har utgatt 

Ett storre !!! ar under byggande pa Krakerudsgrund 

Det har salts 157 fiskekort varav 43 natkort. 

foreningen. 

Foreningens ekonomi ar god trots att utgifterna varit storre an inkomster

na. Statbidrag kommer att sokas pa de utgifter vi aft for bildande av 

fiskevardsomrade. 

·"\muj&ls 
,'f~rdsomr!do 

;.;~J3-11128, 18048 

Molkomasjons 
Askevardsomra\de 
0553-11128,18048 



Verksamhetsberittelse
0

f6r Molkomss'6ns Fiskev rdsomrAde -88 

Utover Arsmotet har hallits tva·styrelsemoten.Det ena var forberedande 

mote infer arsmotet och det andra skedde 880511 med anledning av en 

del fofstorda redskap,tjuvvittjning av nit och liknande.Skadestands

ansprak restes och polisanmilan gjordes. 

Dispens angaende motortrolling diskuterades. Dispenser ska galla Nyeds

bor. 

Ett val firdigstilldes pa Krakerudsgrundet. 

Kontakt har tagits med Bergman och Ripemo nde halsotillstandet i 

sjon. De virden som galler Molkomssjon ir bra. Nagon kvicksilveranalys 

ans~gs ej behovas. 

Minkfangsten har slagit alla gamla rekord! 33 inkar ir inlamnade. 

Den "normala' fangstsiffran har legat kring 10 inkar arligen. 

Fangstman har varit E.O, Olsson(l?),Gosta Erik sonf8)och B.Mossberg(8) 

N~got verkstallande av fartbe~ransnin~en i sj~ har ej gjorts. 

Ansokan om bidrag till bildandet au fiskev~rds m~~det bar inlamna~s 

men ~rets bidragsbudget var redan overskriden a vi far finna oss ' 

att vara ffied i nasta ~rs omgsng. Bidragets sto lek ror sig om c:a 5JOOkr 

Arets st~rsta atg~rd ar vassrojningen. Maskine var igang 13 ticm=r 

och en uppskattad areal av 1 ha avrcjdes. Vatt 

var c: a 1, 5m och k4·pnin6en skedde vid! bot ten. 

En del klagom~l fran bat&gare och fiskare bar 'nkom:~it. 

Bortforsling av vass bar skett i mindre omfatt.ing. 

• • • • • 0-

l rOJDln[S~~r~~er 

Vid kraftfisket inrapporterades 30 st kr~ftor 56 burar. 

Under aret bar salts 163 fiskekort varav 39 st var natkort. 

Noggrant ford statistik fr~n en av vara trogna natkortkopare visar 

att tillg~ngen pa gos bar varit ~ycket god.l984 verkar ha varit ett 

bra gos~r.Sa skedde en nedgang ;ren 35-87 och u der 1988 har det t:i

vit battre. 

Styrelsen bar haft foljande sammansattning: 

ordforande Jan Olsson 

v. ordf Dick Bergstrom 

ordinarie ledamot Bengt Elofsson 

kassor/sekr terare Bengt Mossbsrg 

Stora skog ep. Harry Johansson 

suppleanter: Bengt Johansson,Harald Liljeqvist, la Vadman,Leif Widen 

och Anders Persson 

Tillsvns~ .... ~n·. D1"ck .Bergstro··m, Beng~ Jobans~on 'n r h ~ ~ "' - ... • "' ,_,..,_ ers .·ers.:oor: oc_, r>er,,:;-c. 

Elofsson 

Revisorer: Sven Persson och Sven Vadffian,Karl An ersson o ~arl Fer~str~m 



MOLKOMSSJONS FISKEVARDSOMRADE ARSRAPPORT 1989 

Styrelsen har haft foljande sammansattning: 

ordinarie 

Jan Olsson ordforande 

Dick Bergstrom v. ordforande 

Bengt Mossberg kassor/sekreterare 

Bengt Elofsson 

Harry Johansson 

suppleanter 

Bengt Johansson 

Harald Liljekvist 

Ola Vadman 

Leif Widen 

Anders Persson 

revisorer Sven Persson och Sven Vadman su 
...;;_;....,.__....;.;..~..;...;.. 

Utover arsmotet har hallits tva styrelsemoten. 

Karl Andersson 

och Karl Fernstrom 

ena var ett for-

beredande for arsmotet och det andra var med a ledning av en inbju

dan fran TIM (turism i Molkom)da vara fiskereg er framst vad gallde 

motortrolling och natfiske skulle diskuteras. 

Inga beslut kunde fattas men styrelsen foreslo att fragan forsvidare 

till arsmotet. 

Statsbidra~ pa 4 900 kr har kommit for somradesbildningen. 

Vassbekappnigg med slatterbat har skett for en ostnad av c:a 5000 kr. 

Vid det extremt l~ga vattenstandet rekornmendera es uppsnyggning av 

stranderna langs vag 63 med avseende pa de tata vassbaltena dar. 

Nagot intresse fran kommunen i den fragan fanns ej. 

Algblomningen har varit mycket over det normala och periodvis var ej 

vattnet badbart. Mangder av simper dog av syreb ist langs stranderna 

nar laget var sam varst. 

Algblomningen tyder pa star naringstillforsel. 

13 st minkar har inlamnats vilket kan jamforas ed fjolarets 33 st. 

Vid ~rets kraftfiske har inga skriftliga rappor er inkommit men den 

totala fangsten verkar ha varit mindre an ett t'og. 

I ovrigt noteras att sjon var isfri den 12 mars Hur paverkades 

fiskens lekperioder? Borde natforbudet tidigar lagts? 

Av 197 salda fiskekort var 45 st natkort. 

Molkom 900301 pa uppdrag av styrelsen ~n t~kreterare 



Molkomssjons fiskevardsomrade VERISAMHETSBERATTELSE 1990 

I styrelsen har ingatt foljande: 

Jan Olssorr,Dick Bergstrom,Bengt Mossberg,Bengt Elofsson och 

Harry Johansson 

Suppleanter:Leif Widen,Anders Persson,Bengt Jo ansson,Harald 

Liljekvist och Ola Vadman 

Vi konstaterar att bildandet av fiskevardsomra et skedde i ratt 

tid. De omraden som varit sent ute missade sta sbidraget. 

Moms-och skattefragan drabbar inte fiskevardso radesforeningar 

savida vi inte har for stor formogenhet.Da far delagarna skatta 

for sin procentandel av ranteinkomsten. 

Vattenkvaliten ar pH-massigt bra men sjon ar m cket naringsrik 

och algblomningen ar periodvis ett problem. De rader stor till

gang pa fisk men det £inns en risk att andelen skrapfisk okar 

vilket i sin tur leder till ytterligare algblo ning.(se bilaga) 

Kortforsaljningen har varit normal och det har salts 39 natkort. 

13 minkar har fangats. 

Vassrojning i Molkomviken har skett f~r 5000 k . 

Forberedelser for tva risvasar har gjorts. Ett annat val i 

Molkomviken i privat regi har fatt material fr n Strandfastighe

ten. 

Lei£ Widen har lovats hjalp att skota oppning ch stangning av 

dammluckor i Narum. 

Fisketillsynen har skotts av Bengt Johansson,D ck Bergstrom 

Bengt Elofsson och Anders Persson(se sarskild apport) 

i mars 1991 

styrelsen 

Be~JM~~ 
~0~ 
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MOLKOMSSJONS FISKEVARDSOMRADESFORENINGS VERKSAM ETSBERATTELSE 1991 

Styrelse: Bengt Mossberg(ordf),Harry Johansson(v.ordf) 

Di~k Bergstrom(kassor),Jan Olsson(sekr)och Bengt Elofsson 

Utover arsmote har halits tva styrelsemoten under 1991. 

Vid styrelsemotet pa Strand diskuterades bl.a.om natfiske efter skrap

fisk,om vassen och stranderna langs vag 63,om bi rag till dammrenoverin2 

i Narum. 

Vid disussionskvall pa Graninge med speciellt in judna naturintressera

de Molkombor och kommunrepresentant forsokte vi inna en gemensam linje 

for hur Molkomstranden bor skotas.(se sarskilt otokoll) 

Tillgangen pa gos verkar vara stor.Fredning av g ·s under lekperioden 

har gett resultat och tata rapporter av nappande smagos(2 - 3 ariga) 

aven vintertid bevisar detta.Ett problem kan var att forhindra fangst 

av smagos bade pa nat~angrev,spinn och pimpel. 

Sjon har fatt rykte om sig att vara svarfiskad v aller abborre. 

Ar foryngringen av abborre stord kan det mojlige att romatande 

fiskar som pankor finns i for start antal. 

Provfiske med nat under pank-leken gav en oerhor fangst pa 200 Ji 
pa 6 utlagda nat vid Strand(ordf). 

pH-vardet i sjon under hosten har legat stadigt 7 och det ar 

ett ovanligt bra varde i dessa tider. 

( Tre risvasar sattes ut fran is Krakerud,Blabarso och Molkomviken. 

Vid Krakerud lyftes storarna ur batten nar vattn 

i samband med varfloden. Paketet stannade anda k 

isen hojde sig 

platsen. 

( Vassrojning med inhyrd vassklippningsbat skedde nu for tredje aret i 

rad och vasslaget at sjosidan ar stabilt medan till-landnin en har 

okat(d.v.s vassbaten kan ej komma fram i stora helt igenvaxta omraden). 

Fiskekortforsaljningen: Det saldes 46 natkort,24 "langrevskort" 

90 vanliga arskort och 82 dagkort.En mindre fisketavling gav 330kr. 

Minkfangst:Stammen ar tillfalligt(?)lagre och det har lamnats illS minkar. 

Den normala fangsten rorsig runt 10 minkar.Rekord 

Motorbatstrolling: Forsok att tillata trolling i 

ingen namnvard rusning till fiskemetoden,men 

korde i augusti(eh efterslapningseffekt!!! !) 

MOLKOM I FEBRUARI 1992 

st!! 

juli visade 

batar an vanligt 



VERKSAMHETSBERXTTELSE FISKEARET 1992 

Molkomssjons fiskevardsomradesforening 

Ordinarie i styrelsen har varit: 

Bengt Mossberg ordf. 

Harry Johansson v. ordf. 

Jan Olsson sekr. 

Dick Bergstrom kassor 

Bengt Elofsson ledam. 

~iskekort har salts enligt foljande: 

93 dagkort - 141 arskort/50 - 22 arskort/100 38 natkort 

12 st minkar ar inrappo4terade.Ersattning ha utgatt till 

fangstmannen Erik Olav Olsson,Goran Edholm,Be gt Johansson och 

Bengt Mossberg 

Arbeten sam utforts ar 1 pabyggnad av risval pa Krakerudsgrundet 

samt iordningstallande av batilaggningsplats id Graninge. 

Ffsketavling med 95 startande har agt rum. 

Nagra ''gratistavlingar" till Molk6mfolk har u lovats. 

Tidningen sportfiske har begart intervju med ss angaende gos

fiske.Journalisten Risto Sappinen gjorde ett rovfiske med trol

ling och fick ett 20-tal gosar(mest sma) 

Gostillgangen ar mycket god. Vi har ett par a gangar med sma

gos pa tillvaxt vilket bor ge ett mycket bra iske de narmaste 

sasongerna. 

Kraftfangsten ar nastan lika med noll.Enstaka exemplar finns. 

Dammbyggnaden i Narum ar i mycket daligt skick.Var forening vill 

pa nagot satt medverka till atgard typ forstarkning/bidrag till 

kostnader. 

Fisketillsyn se sarskild rapport. 

Molkom 24 februari 1993 



VERKSAMHETSBERATIELSE MOLKOMSSJONS FVOF 993 

STYRELSE 
Bengt Mossberg ordf. 
Hany Johansson v. ordf 
Dick Bergs1rOm kassar 
Jan Olsson sekr. 
Bengt Elofsson ordinatie ledamot 

FISKETll.LSYN 
Dick BergstrOm 
Bengt Johansson 

FISKEKORT 

Anders Persson 
Bengt Elofsson 

Nytt f()r iret ir att vuje kort stampJats med :fiskebestimmelsema pl b "dan. 
F6rslljningen bar varit: 
dagkort (20 kr) 86 st 
Ankort handredskap (1 ()() kr) 104 st 
hskort lingrev/angel (200 kr) 11 st 
nitkort (400 kr) 28 st 

2st 

MINK 
minkar bar Bngats. 

6VRIGT 
BAtilliggningsplats vid Graningebadet bar justerats. 
Panldiske i mindre ska1a bar ut:mrts. 
Smlvilar UJl abborrens lek bar lagts ut. 
Kontakt om ALU-projekt med tanke pl da.mrnfbrstirkning i Nonun 
Leif Widen bar varit posi1iv UJl att f1 sldan hjilp.(Ny kontakt ir etabl 
En :fisketivting i :fl>reningens regi med tint prisbord och gratis fiske 
Tivlingen lockade ett 50-tal deltagare och genomtardes vid Angvik 
Trolling med motorbit bar varit populirt men m!nga bltar k6r trots 
Tmglngen pi fisk ir god. G6sbestindet bar <>kat medan abborren 
Ett 1iotal Bngade 1 0-kilosgiddor ir inrapporterade. 

i 

Molkom fcbruari ~994 



VERKSAMHETSBERATTELSE Molkomssjons fvof 1994 

STYRELSE 

Bengt Mossberg ordf. 

Harry Johansson v.ordf. 

Jan Olsson sekr 

Dick Bergstrom kassor 

Bengt Elofsson ordinarie ledamot 

FISKETILLSYN 

Dick Bergstrom och Bengt Johansson 

Fiskekort 

Det har salts 55 dagkort(20kr) 112 arskort handr dskap(100 kr) 

14 arskort angeldon/langrev (200 kr) och 27 natk rt (400 kr) 

Minkar 

9 st minkar har lamnats in 

Fiskeval 

Pa varvintern lades ett fiskeval ut pa grundet osterut fran Landins, 

I Osterangarna satte stugagarna ut ett val norr 0 Osterangson. 

Pankfiske 

Nagra mindre initiativ pankfiske gav ett klent re ultat. Vi lyckades 

inte pricka in lektiden och organisera fisket.men ar beredda pa nya 

forsok. 

Fiskekvall 

Fisket vid Angviken blev lyckat med ett 50-tal de tagare som erbjods 

fina priser for de fa fiskar som drags upp. 

Kvicksilver 

Vi har tillsammans med andra sjoar i trakten sant in gaddor pa analys, 

Molkomssjon hade de basta gaddorna och Hg-vardena var lagre an vid 

forra matningen. (provtagningsprottokoll finns at se pa arsmotet) 

Dammen vid Norum 

Dammen pa kvarnsidan har delvis sakrats. Vattenniv n i sjon har hallits 

pa en lagom niva. ALU-projekt har ej kunnat ordnas. 



Fisketillgang 

Gosen har gatt till bra och stora fangster ar inr pporterade av 

bade nat-och tTollingfiskare. Manga smagosar hugg r villigt pa 

trolling .. Vana fiskare slapper tillbaka dessa men enoch annan sma

gos landas i onodan. 

Enstaka stora gosar och gaddor ar fangade under a et. 

Vi hoppas mycket pa den kommande sasongen vad galler stora gosar. 

Abborre och lake har blivit allt ovanligare. Nagon typ av fenrota 

har under ett par sasonger start foryngring av abborre. 

Foreningen ar intresserad av att fa in rapporter om fangad lake och 

skador pa framforallt abborre. 

Molkom i mars 95 

~ fH~g~uppdrag av styrelsen 



VERKSAMHETSBERATTELSE 1995 

Molkomssjons fiskevardsomradesforening 

Styrelsen: 

ordf. Bengt Mossberg v. ordf Harry Johan son 

sekr. Jan Olsson kassor Dick Bergst om 

ordinarie ledamot Bengt Elofs on 

Fisketillsyn: 

Dick Bergstrom Bengt Johansson 

Atervaxten pa fisk har varit god. 

Vattenstandet har hallits pa en bra 
• 0 

n1va. 

Vattnet ar naringsrikt vilket resulterade i en kra tig algblomning 

i slutet pa sommaren . 

Fiskekort 

137 dagkort 119 arskort(100kr) 20 arskort( OOkr) 

27 natkort 

Fisketavlingar 

Calame och Nards har haft metartavling - Forshaga har vin\ermetat 

Sommarmete har arrangerats av foreningen med c:a 5 deltagare. 

Ovrigt 

Mote med TIM angaende ett molkomkort for turister ar hallits. 

Rapport om detta pa arsmotet. 

8 st minkar har fangats. 

Bengt J har lagt ut valar vid Vittberget for abbor~ens lek. 

Bengt M har satt ut knippen av granar vid Strand a~ samma skal. 

Pankfiske med ryssja gav ett klent resultat. 

Nytt ekolod har testats. 

Molkom 960228 
Q~. L~~L 
~gt ~lfossberg \ 

Ny stampel till fiskekorten har bestallts. 



VERKSAMHETSBERA TTELSE 1996 
MOLKOMS~JONS FISKEV ARDSOMRADESF0rNING 

Styrelsen har haft fOljande sammansattning: 
Bengt Mossberg ordforande 
Harry Johansson v.ordforande 
Jan Olsson sekreterare 
Dick Bergstrom kassor 
Bengt Johansson ordinarie ledamot 

Styr~lsen har haft ett_ protokollf~rt. mote och_ ha~ haft r~gelbunde~ k~_nta!9 i samband med byg~e . 
av nsvasar, fisketavlmg , vassr6Jnmg och vtd dtskussiOner om forstarkntfg av dammbyggnat10n 1 

Norum. ' 
i 

', 

Vattennivan har varit svar att Mila pa en lagom niva p.g.a. nyckfull vadeflek. L!ga vattenfloden 
under senare delen av sommaren har gjort att naringshalterna har okat sta kt med tillhorande 
riklig algblomning vid flera tillfallen. Matningar gjorda i sjon visar hoga aringsvarden. 

Fisketillgangen ~ varit mycket god vad galler gos och vitfisk. Abborrebttandet ar svart att ta 
upp nar gosen dommerar. 
Manga riktigt stora gosar har inrapporterats under aret. Per-Erik Elfgren olkom har arets 
Sverigerekord vad galler sportfiske:Iangad gos. Det var en baddare pa 9,2 kg. Vi har ratt in 
rapport om en nattangad gos pa 9,5 kg. 1. 

Manga fiskekort har salts. Har kan namnas att antalet natkort har minskat ~ill under)'(., :S 3 
. ': \.)-c ~ 

3 tangade minkar har inrapporterats. 1 t 3 ~ 0 
I "/ {~ i-(.,1,.. 

Foreningen bar medverkat i en temadag om Molkomsjon. 

Foretag i Molkom har ratt ordna intema fisketavlingar. , 
Foreningen har pa nytt arrangerat "Fiskekvall i Angviken" med c:a 50 delthgare. Resultat kan 
meddelas pa arsmotet. Priser har utdelats. I 
Modemt · ekolod har inkopts. 

1 

Planering for handikappanpassad brygga vid Alriks udde har gjorts. 

Fern valar har byggts. Tva vid Krakerud, ett vid Blabarson ett vid Norums~det och ett vid 
Lafalla. : _ ' 

Omfattand~ vassrojnin~ har gjorts i Molkom langs vag 63. Projektet finns ~eskrivet i Agenda 
21-lo~alen .I Molkom. Vtdeofilm over arbetet finns. Manga fiskerattsagare qch andra frivilliga 
har hjalpt till med arbete och redskap. Vassen har forslats pa lastbil till biob(anslepannan i 
Molkom. ~ \ \ r \ · 
Molkom i mars 1997 · · ~ '1 ~<:;)~\ 

engt M'ossberg /ordf/ 1 
/ 



VERKSAi:\fiiETSBERA:riELSE 1997 ': 
MOLKO~SJONS~KEVARDSOMRADESFO~G 

I 

Styre)sen har haft filjande sammanslttning:-
Bengt Mossberg ordtbrande/sekreterare 
Harry Johansson v.ordfOrande --
RolfWigler 
Dick BergstrOm kassOr 
Bengt Johansson ordinarie ledamot 

Styrelsen bar haft ett protokollfOrt mote och har haft regelbunden kontaldi i samband med bygge 
av risvasar, fisketllvling, vassrOjning · 

Dick BergstrOm var var man vid Llnsfirbundsmotet i Arjing 

Vattennivan bar varit fOrhMlandevis lag pga den torra sommaren. Algblo~gen bar varit 
mindre an aret innan · 

Fisketillgangen har varit mycket god vad gaiter gOs och vitfisk Abborre~estAndet verkar vara pa 
uppg!ng. i 

N!gra stora g6sar bar inrapporterats under aret. Dock ej sa grov gOs som ~t innan ( dA 9,2 kg!) 
! 

350 st f"JSkekort har saltstill ett varde av 33 450 kr. (Natkort 34, langrev It handredskap 133, 
dagkort 168) · 

2 tangade minkar har inrapporterats. 

FOretag i Molkom har tatt ordna intema fisketavlingar. 

Foreningen har pA nytt arrangerat "Fiskekvill i Angviken" med c:a 50 del~'"are. Resultat kan 
meddelas pA Arsmotet. Priser har utdelats. · 

Valar har flirdigstallts 

Vassrojning har gjorts i Molkom tangs vag 63. Faktura pA bortforsling av tass forra sasongen har 
inkommi~. Kostnaden fo~ detta har varit 400 krlh vilket blev mer an vi m~tligen flttlofte om 
fiin akenfOretaget och btobriinslefOretaget som lovat att dela kostnaden m~d fOreningeri. 
Braoslef6retaget viJl i fortsa.ttningen ej ha vass till bransle vilket var en mi&sra.kning ur · 
miljOsynpunkt. Konceptet kretslopp hade legat rltt i tiden. · 

Mol.kom i februari 1998 
Bengt Mossberg /ordti'sekreterare 



Verksambetsberittelse Molkomssj6ns fvof 1998 

StyreJsen har haft fbljande sammansattning: 

Bengt Mossberg ordf/sekr 98 
Dick Bergstrom kassor 99 
Bengt Johansson ordinarie 99 
Ulf Westerlund ordinarie 98 
RolfWigler ordinarie 98 

Den verksamhet som bedrivits det glmgna aret har handlat om :fiskekortforsa.Ijning, 
fisketillsyn, tninktangst, vassrojning och fiskekva.ll vid Angvik¢n. 

Kortt'Orsiljningen har inbringat 27 500 kr. 
nMkort 27 st 
revkort 12 st 
handredskap 108 st 
dagkort 14 7 st 

Endast tvA minkar har fangats. 

Vassr6jning bar skett i en omfattning unge:tar som de tvA sen~e c\ren. Arbetet med 
upptagning och bortforsling a.r en viktig del av bekampningen o~h den krt\ver god 
tillgAng pa villig arbetskraft. Da vi inte i fbrvag kan bestamma 14lippdatum sA har vi 
tvingats jaga ihop handrackning med mycket kort varsel. I ar fie~ vi till slut bestalla 
en transportOr :fuln Kristinehamn fOr att fl vassen ur sjon. De h<lgar som lades upp 
ar tyvarr fortfarande kvar. 
Kommunen har inte velat hja.Ipa till med bortforslingen och tyv$T kan vi inte elda 
massoma i biobranslepannan. 
Anders Persson ar villig att lAna ut traktor och tippka.rra Vi beh~ver en griplastare 
fOr lastningen. 

FiskekviU vid Angviken var som vanligt uppskattat. Over 50 st :forvllntansfulla 
metare sta.llde upp. 
Rapport om detta pA arsmotet. 

Fisketillgangen verkar ha varit samre an Aret innan. Manga sma' gOsar bugger pa 
trolling och pimpel. Inga speciellt stora gosar har inrapporterats. NAgra 4 - 5 kg 
gosar bar dock landats. Abborrstimmen gar inte speciellt tatt men rapporter om 
skapliga fllngster fmns. 



Vattnet bar trots ihardigt regnande varit mycket naringsmattat ~cb riklig 
algblomning bar foekommit. 

Reningsverken i Karlstads kommun overger kalk som fallning~medel . Elving F a1k 
i Molkom har regelbundet uppvaktat tekniska verken i Karlstadjmed skrivelser om 
att fa beballa kalk i Molkomverket. Vi bar fatt ta del av dessa s~velser ocb 
uppmuntrar till fortsatt agerande i fragan. 

Molkom i februari 1999 ~~~ 
ordf/sekr ·g~ ./ 



Verksamhetsberittelse Molkomssjons fvof 1999 

Styrelsen bar haft fOljande sammansllttning: 

Bengt Mossberg -
Dick Bergstrom 
Bengt Johansson 
Ulf Westerlund 
RolfWigler 

ordfOrande 
kass6r 
ordinarie 
sekreterare 
ordinarie 

Den verksamhet som bedrivits det gingna aret bar handlat om fiskeko~rsiljning. fisketillsyn, 
bygge av risvil, bortforsling av gammal vass,bllttring av sj6sllttningsram~ med makadam, bidrag 
till reparation av dammluckor, fiskekvllll vid Norum och medverkan i friskvirdsveckan. 
Styrelsen bar haft tva prot~k?llfOrda m6ten. ~l C w ~ . 1 ~ ~ 1"'. . ~ ~ . _ 
Dick Bergstrom bar deltagtt 1 tva m6ten om kommWifiskek~et. · ~ ' - · 
Ett par lokala fisketllvlingar bar beviljats. 

Kortt'Orslljningen bar inbringat 29 030 kr. 
natkort 24 st 
revkort 13 st 
handredskap 124 st 
dagkort 123 st 

Endast tva minkar bar tlngats. 

Fiskekvillen arrangerades i ir vid Norum. 

Medverkan i friskvardsveckan. Fyra sammantrllden resulterade fOr vir 4el i deltagande i en 
invigningsceremoni med tipspromenad och en bemannad station fOr att id,formera om 
fiskevirdsfOreningen. Dessutom ombads vi att arrangera en extra fisketllvling i Angviken. 

Fisketillgingen verkar ha varit ungefar som iret innan. Minga sma g0sa.t1 bugger pi trolling och 
pimpel. Nigra 4 kg g6sar bar dock landats. Abborrstammen ilr sakta pi ti~lv4xt. Rapporter om 
ovanligt bra fiske i Gapem de senaste tva iren vacker en fundering om eni del av tbryngringen i 
Molkomssjon fOljt med det rikliga vattenfl6detfl6det vid Norum. 

Vattnet har trots ihardigt regnande varit mycket naringsmattat och riklig algblomning bar 
foekommit. 

Reningsverket <>verger kalk som fllllningsmedel trots skrivelser fran oss och frAn privatpersoner. 

Molkom i februari 2000 
'Z". ~ . ~ossberg~ 

ordfi'sekr ~ J 



Verksamhet Molkoms fiskevardsomradesforening 2000 

Ordinarie styrelsemedlemmar har varit: 

Bengt Mossberg ordf. 
Ulf Westerlund sekr. 
Dick Bergstrom kassor 

RolfWigler 
BengtJohansson 

Styrelsen har varit samlad en gang sedan forra arsmotet. 
Detar av vart kapital har omplacerats enligt arsmotesforlag. 
I sam band med MA BRA I MOLKOM - kampanjen har ordforanden deltagit i 
nagra moten varefter vi drag it oss ur den aktiviteten. 
Ordforanden har aven deltagit i ett informationsmote pa reningsverket om byte 
av falllningskemikalie. (sarskilt protokoll finns om detta). 
Utsattning av ris for abborrens lek har skett vid Blabarson. 
Battring av val med farska enbuskar har skett i samma omrade. 
Sommaruttsattning av risknippen har skett pa gamla valet Krakerudsgrundet. 
Den arliga fisketiivlingen holts i arvid Narum och lockade: ett 50-tal deltagare. 

Ordforanden har varit i kontakt med Christian Aberg hushallningssallskapet 
angaende vart intresse for flodkrafta. Sa har vi aven fatt inbjudan till semenarium 
i Arvika om flodkrafta. Mera om detta pa arsmotet. 

Kontakt med sotvattensexperter (limnologer) Eva Bergm;tn och Larry 
Greenberg om den rikligt forekommande alblomningen i $jon , ledde till att vi pa 
senaste styrelsemotet beslot att bjuda i dem till vart arsmote for att de skulle 
kunna beratta om gada exempel pa sjorestaurering och svara pa vara fragor. 

En viss fortsatt nedgang i fisket har konstaterats. 

Kortforsaljningen har varit som foljer: 
Natkort 400 kr 19 st (24) 
Arskort 200 kr 12 st (13) 
Arskort 100 kr 117 st (124) 
Dagkort 25 kr 75 st (123) ( siffror i parentes ar fran aret 1999) 
En tavling i vintermete inbringade 170 kr 

Tre minkar har inlamnats. 

Molkom i februari 2001 Styrelsen genom Bengt Mossberg 



02-mar-7 

Verksamhetsberattelse Molkomssjons fvovf 2001 

Ordinarie styrelsemedlemmar har varit: 
~ 

Bengt Mossberg ordf. 
Dick Bergstrom kassor 
Ulf Westerlund sekr. 

Verksamheten detta ar har varit lag. 

RolfWigler 
BengtJohansson 

Den traditionella fisketiivlingen vid Norum arrangerades av Dick Bergstrom och 
Bengt Johansson. Den har blivit ett populart inslag for fiskeintresserade 
semesterfirare. 

Provfiske av kraftor gav ett positivt resultat. Det innebar att det finns en liten stam 
av flodkrafta kvar i vart vatten trots pest och mink. 

Henrik Mossberg fick i uppdrag att gora en hemsida at foreningen. 
Hemsidan ar nu aktiverad och kommer att presenteras pa arsmotet. 

Karlstads kommun har nu helt tagit over vassbekampningen. De har kostat pa 
en hel del maskintimmar med den nya stora vassklippning$maskinen. Avverkning 
skedde bade fran is pa torr vass och sommarklippning med frasning av bottnar 
som hade blivit fast mark. 
Alit detta sags ha skett i samrad med ornitologer och andra experter dock utan 
samrad med var forening. 
Ett papekande under arbetes gang fran ordforande Bengt Mossberg om att vi 
kravde att vassklippet skulle bargas och koras bort sasom vi sjalva har gjort de 
senaste aren. 
Bargningsarbetet gick trogt och fick avbrytas p.g.a. svarighet att forsla materialet. 
Vi ser fram emot resultatet som forhoppningsvis innebar flera hackande arter av 
sjofagel,och lattillgangliga lekplatser for bl.a.gadda. 

Kortforsaljningen har varit som foljer: 
Natkort (400kr) 24 (19) 
Arskort (200kr) 11 (12) 
Arskort (1 OOkr) 131 (117) 
Dagkort(25 kr) 141 (75) siffror i parentes ar fran aret 2000 

En Mink har inlamnats 

Molkom i mars 2002 Styrelsen genom Bengt Mossberg 



Verksamhet Molkomssjons fiskevardsomradesforening. 2002 

Ordinarie styrelsemedlemmar har varit: 

Bengt Mqssberg ordf. 
Ulf Westerlund sekr. 
Dick Bergstrom kassor 

RolfWigler 
BengtJohanssoli 

Styrelsen har kallats till ett hostmote pa Strand. Protokoll hear forts. 

Kommunen har tag it kontakt med var forening angaende vassrojningen och 
frasning av bottnar. 
Vagforstiirkning ner till sjon fran Narum har verkstallts. 

Medel har reserverats for restaurering av kvarndammen i Norum. Detta moment 
ar nu avslutat. Nya fundament och luckor ar pa plats. Reglering av vattenstandet i 
sjon kan nu styras pa ett betryggande satt. 

Utsattning av ris for abborrens lek har skett vid Blabarson. 

Den arliga fisketiivlingen holls vid Norum och lockade drygt 50-talet deltagare. 

Forfragan om flodkrafta har inkommit Undersokning~.pagar i vafmlandska vatten. 

Hogskolan har genom limnolog Eva Bergman gjort faltarbeten i Molkomssjon. 
Det har handlat om provfiskning pa olika djup samt provtagning pa vatten och 
sediment. Resultat och analys finns. 

Vattenkvaliten har blivit markbart battre. Nagra allvarliga algblomningar har inte 
skett under aret. 

En viss fortsatt nedgang i fisket har konstaterats. Trollingfisket har daremot okat. 

Kortforsaljningen:har varit sam foljer: 
Natkort 400 kr 16 -
Arskort 200 kr 25 
Arskort 1 00 kr 142 
Dagkort 25 kr 141 

Tva minkar har inlamnats. 

Molkom i mars 2003 Styrelsen genom Bengt Mossberg 



Verksamhet Molkomssjons fvof 2003 

Ordinarie styrels~ledamoter har varit: 

Bengt Mossberg ordf Rolf Wigler 
Ulf Westerlund sekr Bengt Johansson 
Dick Bergstrom kassor 

Tillsynsman har varit Dick Bergstrom Bengt Johansson Anders Persson 

Styrelsen har kallats till ett hostmote hos Dick Bergstrom i september. Protokoll har 
forts. 

Leif Widen har bedittat for styrelsen hur regleringen i vart vattensystem hanterats. 
Han har aven redogjort for dammbyggnadsprojektet och kommande planer pa 
restaurering av kvarnbyggnaden som dock ligger utanfor vart omrade. En 
penningsumma fran foreningen for dammrestaureringen har tillskjutits vilket framgar 
av kassarapporten. 

Tillfartsvag vid Norum har battrats med makadam och grus. 

Universitetet i Karlstad har fortsatt med sina exkursioner i vfut vatten och har aven 
redovisat resultat av undersokningarna. 

Fiskekvall vid Norum har anordnats som vanligt. Fortsattningen diskuteras vid 
arsmotet. 

Fisketillgangen forefaller relativt god. Flera rapporter om fina abborrf'angster har 
inrapporterats. 

Kortforsaljningen har varit som foljer: 
Natkort 400kr 18 st 
Revkort 200kr 18 st 
Arskort 1 OOkr 95 st 
Dagkort 25 kr 115 st 

En mink har f'angats. 

Molkom i mars 2004-03-02 Styrelsen genom Bengt Mossberg 



Verksamhetsberattelse 2004 
Molkomssjons fiskevardsomradesforening 

Ordinarie styrelsemedlemmar har varit: 

Bengt Mossberg ordf. 
Anders Persson sekr. 
Dick Bergstrom kassor 

RolfWigler 
BengtJohansson 

Styrelsen har kallats till ett hostmote pa Strand 26/1 o. Protokoll har forts 

VAgforstilrkning vid Narum har avslutats 

.-.. Utsattning av ris for abborrens lek har skett vid Blabarson och vid astra stranden 
mot Lafalla. 

Den arliga fisketavlingen halls vid Narum och lockade drygt 50-talet deltagare. 

Hemsidan ar uppdaterad. 

Nya typer av fiskekort har utarbetats. Korten ar klara att anvandas i arets 
forsaljning 

Om fisketillgangen rader delade meningar. Klart ar att gaddan har minskat. 
Trolig orsak kan vara samre tillgang till skyddade lekplatser nar Kanadagassen 
betar av bottnar dar det tidigare varit yngelplatser. Gostillgangen verkar vara 
hyfsat bra och abborren ar pa uppgang. Ett fragetecken ar tillgangen pa loja som 
tycks ha minskat drastiskt. 

~ Vattenkvaliten ar bra. Nagra allvarliga algblomningar har inte skett under aret. 

En viss fortsatt nedgang i ftsket har konstaterats. 

?~ Kortforsaljningen har varit som foljer: 
Natkort 400 kr 19 
Arskort 200 kr 8 
Arskort 1 00 kr 123 
Dagkort 25 kr 132 

Tre minkar har inlamnats. 

Molkom i mars 2004 Styrelsen genom Bengt Mossberg 



Verksamhetsberittelse fOr Molkomsjons fiskevardsomradesforening ar 2005 
Styrelsen bar bestatt av Bengt Mossberg ,Anders Persson, Rolf Wigler, Dick 
Bergstrom och Bengt Johansson. Suppleanter LeifWiden, UlfWesterlund, Ola 
V adman, Hans Persson och Bengt Elofsson 
Verksamheten bar varit lag vad galler sammankomster och moten. I deer och uppslag 
fran medlemmarna ar Ia, och tid for ideellt arbete ar i avtagande i den uppstressade 
varld vi lever i. · 
Dock bar vi hanterat en del arenden som bar redovisas: 
Den populara fiskekvallen vid Norum bar aterigen genomforts med stort deltagarantal 
och bra samarbete. 
Helena Danielsson medborgarkontoret bar hjalpt till att lanka in var hems ida pa 
kommunens nat. Helena bar ocksa hjalpt till att utverka tillstlmd att avliva Kanadagass 

·----., pa icke jakttid om de utgor en olagenhet for fiske och for badande. Kommunjagaren 
bar skjutit gass men vi bar inga uppgifter om bur manga. 
Bengt Johansson bar pais byggt tva valar, en vid Lafalla och en vid Norum. 
Bengt Mossberg bar satt ut ris for skydd at fiskyngel vid Strand. 
Nagon vassbekampning ar inte aktuell p.g.a. Kanadagassens betning vilket alltmer har 
aventyrat skydd for fiskyngel och darmed atervaxt. 
Fisketillgangen ar god vad galler gos. AbborrbestAndet ar fortfarande nagot svagt och 
aven gaddbestAnd har gatt tillbaka. Orsakema finns troligen framst i att ynglet har 
sfunre skydd mot tidigare och tvingas leva i fritt vatten. 
Vattenkvaliten ar ganska god men vi bar noterat ett par omgangar med kraftig 
algblomning dock icke sa stark som pa 90-talet. 
Kommunen meddelar att man med hjalp av elever pa Sportfiskegymnasiet i F orshaga 
kommer att samla in gaddor for kvicksilveranalys. De fiskar da utan kostnad och visar 
legitimation fran skolan. De hittills gjorda undersokningarna visar pa laga Hg-halter i 
Molkomssjon. Mangen hade da de hogsta Hg-vardena. 
Vi bar ocksa rapport om otjanligt badvatten vid badplatsen dar proven tas. Man har 
bar skyllt pa avforing fran stor mangd rastande gass. 
Vi har av lantmateriet bestallt en aktuell agarforteckning vad galler fiskeratter i sjon. 
Utredning bar gjorts och uppdatering bar skett. Rakningen fran Lantmiiteriet blev 
ovantat hog (3000kr), men atgarden ar viktig sa att var forening bar de ratta 
uppgiftema. 
Fiskekort har salts enligt foljande: 

130st dagkort(25 kr) 
97 st arskort (1 00 kr) 

Molkom i februari 2006 

Styrelsen genom 

10 st revkort/Ar (200 kr) 
18 st natkort/ ar ( 400 kr) 

Bengt Mossberg 
I ordforande/ 



Verksamhetsberittelse for Molkomsjons fiskevardsomridesforening 
ar2006 
Styrelse har varit: Bengt Mossberg/ordf ,Anders Persson/sekr, Dick Bergstromlkassor 
RolfWigler och Bengt Johansson. Suppleanter: LeifWiden, UlfWesterlund, Ola 
Vadman, Hans Persson och Bengt Elofsson 
Revisorer: Jan Olsson,Anne Marie Marcus suppleanter Peter Cederin,LeifPersson 
Fisketillsyningsmin har varit Dick Bergstrom, Bengt Johansson och Anders Persson 
Verksamheten har varit lag vad galler sammankomster och moten. Ett mote har ha.llits 
pa Strand angaende bl.a. LeifWidens skrivelse om ev. restaurering av gamla 
kraftverket i Norum. Ideer och uppslag fran medlemmarna ar f'a, och tid for ideellt 
arbete ar i avtagande.Valberedning: UlfWesterlund m.fl 
Ovrigt: 
Den populara fiskekvillen vid Norum har aterigen genomforts med stort deltagarantal 
och bra samarbete. 
V ar hemsida hade stangts ner men ar nu ater aktiverad i var egen regi. Vi har haft en 

kostnad for detta. 
Nagon vassbekimpning var inte aktuell p.g.a.kanadagassens betning vilket alltmer 
har aventyrat skydd for fiskyngel och darmed atervaxt. Mellanskarv bar 
observe rats!! 
Brooema Mossberg har i sommar gjort ett forsok med restaurering av valet vid 

Blabarson fran bat. Lovruskor har tryckts ner i dyn runt den gamla rishogen och 
darvid har ett gott skydd for fiskyngel bildats. F orsoket har fall it val ut och bOr 
utvecklas kommande sasong. 
Fisketillgangen ar relativt god vad galler gos. Abborrbestandet ar fortfarande nagot 
svagt och gaddbestandet ar stabilt men inte sarskilt rikligt. Orsakema finns troligen 
framst i att ynglet har samre skydd och numera tvingas leva i fritt vatten. 
Vattenkvaliten ar ganska god men vi har noterat ett par omgangar med algblomning 
dock icke sa stark som pa 90-talet. 
Vi vantar pa en rapport fran provtagning pa gidda som sportfiskegymnasiet har 
tangat for kvicksilveranalys. 
Vi har ocksa rapport om tillfalligt otjanligt badvatten vid badplatsen dar proven tas. 
Man har har skyllt pa avforing fran stor mangd rastande gass. 

En mink har f'angats. 

Fiskekort har sAlts enligt foljande: 

1 70st dagkort(25 kr) 
148st arskort ( 1 00 kr) 

Molkom i mars 2007 
Styrelsen genom 

3 st revkort/ar (200 kr) 
14 st natkortlar (400 kr) 

c-v~l\q~ c~~,~~.bcj 
1t~ngt l\10Ssberg 
I ordforande/ 



Verksamhetsberattelse for Molkomsjons fiskevardsomradesforening 
ar 2007 

Styrelse har varit: Bengt Mossberglordf ,Anders Persson/sekr, Dick Bergstrom/kassor 
Tommy Jansson och Bengt Johansson. Suppleanter: LeifWiden, UlfWesterlund, 
Ola Vadman, Hans Persson och Bengt Elofsson 

Revisorer: Jan Olsson,Anne Marie Marcus suppleanter Peter Cederin,Leif Persson 

Fisketillsyningsmin har varit Dick Bergstrom, Bengt Johansson och Anders Persson. 

Ett protokollfort styrelsemote har hallits pa Strand. Dar informerades om den inkopta 
bryggan och om sjosattningen av den vid var sjosattningsramp. En informationstavla 
har tillverkats och den fmns i anslutning till bryggan. Bryggan tas upp och 
vinterforvaras pa Molkoms Bruk. 
Kontakt med kommunen om deras vassrojning har hallits. 
F orsok med tillverkning sommatid av risvasar har gjorts. 
Diskussion om andrade priser pa fiskekort har skett. 
Leif har infonnerat styrelsen om laget for vattenregleringen. 
En barbar dator har inkopts. 
Julhalsning i Molkombladet till vara fiskevanner bar framforts. 

Valberedning: Ulf Westerlund m.fl 

Den populara fiskekvillen vid Norum har genomforts med stort deltagarantal. 
Mellanskarv bar aterigen observerats. 

~. Stor mangd av Kanadagass ( ett tjugotal) ar stationara i Molkomsjon med atfoljande 
problem. 
Fisketillgangen ar relativt god vad galler gos. Abborrbestandet ar fortfarande na.got 
svagt och gaddbestandet ar stabilt men inte sarskilt rikligt. Orsakerna finns troligen 
framst i att ynglet har samre skydd och numera tvingas leva i fritt vatten. 
Vattenkvaliten ar ganska god men vi har noterat ett par omgangar med algblomning 
dock icke sa stark som pa 90-talet. 

Fiskekort har salts enligt foljande: 

145st dagkort(25 kr) 
150st arskort (100 kr) 

Molkom i februari 2008 
Styrelsen genom 

7 st revkort/ar (200 kr) 
21 st natkortlar ( 400 kr) 

Bengt Mossberg 
I ordforande/ 



Verksambetsberattelse for Molkomsjons fiskevardsomradesforening 
ar 2008 

Styrelse har varit: Bengt Mossberg/ordf/sekr ,Anders Persson, Dick Bergstrom!kassor 
Tommy Jansson och Bengt Johansson. Suppleanter: LeifWiden, UlfWesterlund, 
Ola Vadman, Hans Persson och Conny Gustafsson 
Revisorer: Jan Olsson,Anne Marie Marcus suppleanter Peter Cederin,LeifPersson 
Fisketillsyningsman har varit Dick Bergstrom, Bengt Johansson och Anders Persson. 
Valberedning: Jan Olsson, Sven Erik Thudin dar Ulf Westerlund statt som reserv. 

Bengt M har deltagit i linsffirbundets arsmote i Rada. Det kom i huvudsak att 
handla om vattendirektivet. 
Ett protokollfOrt styrelsemote har hallits pa Strand den 21 oktober. Dar informerades 
om den da pagaende vassrojningen och muddringen vid Preem. Kommunens Helena 
Danielsson hade inbjudits. Vi hade mojlighet att stiilla fragor och framfora asikter. 
Andrade priser pa fiskekort har forberetts. Ny anpassad text till korten har formulerats. 
Citytryck har tryckt upp de nya korten. 
Tommy har ombesorjt sjosattning och upptagning av var brygga. 
Utsattning av val har planerats ske med kort varsel om isforhallandena ar de ratta. 

Den populara fiskek.villen vid Norum har genomforts med stort deltagarantal. 
Stor mangd av Kanadagass ( ett tjugotal) ar fortfarande stationara i Molkomsjon med 
atfoljande problem. 
Fisketillgangen ar relativt god vad galler gos. Abborrbestiindet ar fortfarande migot 
svagt och gaddbestiindet ar inte sarskilt rikligt. Orsakerna fmns troligen framst i att 
ynglet har samre skydd och numera tvingas leva i fritt vatten. 
Vattenkvaliten ar ganska god men vi har noterat ett par omgangar med algblomning 
dock icke sa stark som pa 90-talet. 

Tva minkar har f'angats 

Fiskekort har salts enligt foljande: 

212st dagkort(25 kr) 
166st arskort ( 100 kr) 

Molkom i februari 2009 
Styrelsen genom 

7 st revkort/ar (200 kr) 
22 st natkort/ar (400 kr) 

~~~-_.., 
I ordforande/sekreterare/ 



Verksamhetsberittelse for MolkomssjOns 
fiskevardsomradesfdrening 2009. 

Styrelse ordinarie ledamoter: Bengt Mossberg/ordf/sekr, Anders Persson, 
Dick Bergstromlk:assor, Tommy Jansson och Bengt Johansson 
Suppleanter: Leif Widen, Ulf Westerlund, 0\a Vadman och Hans Persson 
Revisorer: Jan Olsson och Ann Marie Marcus suppleanter Peter Cederin och 
Leif Persson 
Fisketillsyningsmin: Dick Bergstrom, Bengt Johansson och Anders Persson 
Valberedning: Conny Gustafsson och Jan Olsson 

Bengt M har deltagit i linsflirbundsmotet i Mu.akfors. Rapport om detta finns 
arkiverad. 
Bengt har aven deltagit i mote om vattendirektivet- Alsters Herrgard 

Ett styrelsemote har hallits pa Strand den 12 nov . bif i sarskild skrivelse. 

Tommy J har ombesorjt reparation, sjosattning och upptagning av var brygga. 

Fiskekvall i Norum har hallits som vanligt. Dick kan rapportera muntligen pa 
arsmotet. 

Fisk.etillgangen bar tenderat att minska overlag. En storaiag av fiSkelivet har 
rapporterats och finns att Hisa om i hi laga fran strandmotet. 

Rapport om kvkksilveranalys har inkommit och den visar godkant for var s.jo. 

Vassrojning ocb muddring har skett i kommunens regi. Var(fvof:s) policy ar 
att spara vassruggar for fiskreproduktionen. Detar f.n. brist pa yngellokaler. 

Fiskekort har salts enligt foljande: 
123 dagkort (40kr)- 152 arskort(200kr)- 26 natkort(500kr) 
Ingen Ia.ngad mink finns inrapporterad. 

Molkom i februari 201 0 
-~AAl~~ 

c lfetlgl ~ssberg \ 
I ordforande/sekreterare/ 

Dick Bergstrom Anders Persson Tommy Jansson Bengt Johansson 



Rapport over mina iakttagelser om fiskdod i 
Molkomssjon sommaren 09 

Undertecknad fick i borjan av sommaren telefonsamtal fran Mikael Andersson 
Molkom. Mikael fiskar ofta i detta vatten. Han hade noterat doende fiskar i 
vattenytan. Det rorde sig framst om gos och en del annan fisk som han hittat vid 
nAgra tillfallen. Sjalv hade jag noterat enstaka fynd av dod och doende fisk 
gadda, abborre och gos. En annan iakttagelse som for mig som :fagelintresserad 
var att vi hade ovanligt mycket mas i sjon. Da handlade det om fiskmas, 
havstrut, gratrut, silltrut, skrattmas och fisktiirna. MAsar av olika arter har haft 
"riksdag" i Molkomssjon och nagra kvallar i juli bedomde jag att det lag 
tusentals masar i en linje frAn Storon och soderut mot syd Angviken. En nyare 
art pa plats ar skarv som jag sett alit oftare och som jag oroar mig for nar det 
galler fiskevarden. 
Ett stort antal Kanadagass ar stationara i sjon och de betar hart pa vara hestAnd 
av vass. Dessa vassar ar bamkammare for fiskyngel. FrAnvaro av vass tvingar 
ynglet att leva fritt i vattnet dar de dA ar latt byte for predatorer av alia slag. 
Fiskevardsforeningen har i nastan alia tidigare ar avverkat vass men med stor 
forsiktighet. Policyn har varit att lamna vassruggar och gora gator in i tatare 
hestAnd samt att bortforsla avverkad vass. Nu har kommunen tagit over 
vassrojningen och da kor man av dessa for fiskevarden sa viktiga vassruggar. 
Jag har flera gAnger papekat detta men utan resultat. 
En del av fiskfynden har jag lagt i plastpase och forvarar i min frys. Har 
kontaktat Karlstad kommuns ansvarige i fiskerifragor Tord Ripemo, som ocksa 
gjort en tur till Molkomssjon for att hilda sig en uppfattning om laget. Han 
rapporterade att han inte sett nagot anmarkningsvart och att det hander att fiskar 
dor av skador de :fatt pa olika satt. 
En teori som jag sjalv har ar att, nar f'angad gos som ar under minimimatt pa 40 
em lossas frAn kroken och slapps tillbaka i vattnet sa ar den kanslig och tAl inte 
omild behandling och vander buken upp och ar da ett Hittf'angat byte for mas. 
Senast nu i augusti (23) fannjag en abborre i dodsryckningar mitt ute i sjon. Den 
hade blodsprangda utstaende ogon och en del ytliga sar pa huvudet. Jag hade ett 
samtal med en annan fiskare, Pettersson boende i Backelid och som regelbundet 
fiskar i Molkomssjon och han hade flera ganger under sommaren hittat dod fisk. 
Flera stora gosar har hittats doda under sommaren. 
Detta hoppas jag kan vara ett underlag for forskning om syrehalt, pH-varden, 
naringstillrorsel av olika slag osv. Nagra orsaker till stoming att undersoka kan 
vara omfattande skogsavveming i anslutning till sjon, muddring i Molkomviken, 
reningsverkets kapacitet vid stor nederbord, dagvattensystem, tung trafik langs 
norra stranden, stora floden frAn uppstroms liggande vatten o.dyl. 
Molkom 090825 Bengt Mossberg ordforande i Molkomssjons 
fiskevardsomrade. Tel 070 5438358 se aven var hemsida www.mfvof.com 



Verksamhetsberattelse 2010 
Molkomsjons fvof 
Styrelse: ordforande/sekreterare Bengt Mossberg, kassor/sekreterare Dick 
Bergstrom, Ordinarie ledamoter: Bengt Johansson, Anders Persson och Tommy 
Jansson 
Suppleanter: LeifWiden, UlfWesterlund, Ola Vadman och Hans Persson 
Revisorer: Jan Olsson och Ann Mari Marcus ersattare Peter Cederin och Leif 
Persson 
Fisketillsyningsman: Dick Bergstrom, Bengt Johansson och Anders Persson 
Valberedning: Conny Gustafsson och Jan Olsson 
Moten: Utover arsmOtet har inga styrelsemoten haBits. En del telefon-och 
mailkontakt har forekommit. 
Fisketavling: Den sedvanliga fisketavlingen i Norum har genomforts. 
Karlstads kommun har avverkat vass i Molkomviken. Bengt M har varit i 
kontakt med Gunilla Knutsson pa kommunen och framfort ett onskemal om 
battre kontakt och samplanering av vassbekampning. Nu finns det risk for att 
hard vassrojning medfor att lekplatser och skydd for fiskyngel elimineras. 
Kanadagassen betar hart pa de frilagda bottnama vilket gor att det idag finns for 
lite skydd for smafisk. Det kom in flera klagomal pa att sjosattningsrampema 
blockerades av hogar av avverkad vass som inte blev bortforslad under en langre 
tid. Vi fick ta en ny kontakt med kommunen sa att det problemet kunde ordnas 
sa snabbt som mojligt. 
Arsmotet diskuterade hur vi pa olika satt kunde utfora nagon sorts provfiske. 
Det resulterade i att vi hakade pa Lansstyrelsens omfattande provfiskeprojekt 
som nu Molkomssjon fick vara en deli. Fisket har genomforts under nagra 
juliveckor och vi har statistik fran de 40 natnatter som behovdes. Vi kan 
eventuellt dra den slutsatsen att gosen ar pa stark tillvaxt vilket kan forklara 
senaste tidens nedgang pa abborre och gadda. Fisket genomfordes utan kostnad 
for var forening men ligger med i en budget som disponerar flera hundratusen 
kronor Om aUt gar som planerat sa kommer nagon representant fran 
Lansstyrelsen till arsmotet och berattar om provfisket. 
Tommy har ordnat med sjosattning och upptagning av var brygga. 

Vi har salt fiskekort enligt foljande: Inom parentes forra arets forsaljning 
Dagkort 40 kr 167 st (123) 
Arskort 200kr Ill st (152) 
Natkort 500kr 18 st (26) 

Molkom i februari 2011 Styrelsen genom Bengt , ossberg ~ V AND! 
I ordforande/sekreterare..\. 



V erksamhetsberattelse 2011 
Molkomssjons fiskevardsomradesfdrening 

Styrelse: ordforande /sekreterare Bengt Mossberg, kassor/sekreterare Dick 
Bergstrom . 
Ordinarie ledamoter: Bengt Johansson, Anders Persson och Tommy Jansson 
Suppleanter: Thomas Eriksson, UlfWesterlund, Ola Vadman och Hans 
Persson 
Revisorer: Jan Olsson och Ann Marl Marcus, ersattare Peter Cederin och Leif 
Persson 
Fisketillsyningsman: Dick Bergstrom, Bengt Johansson och Anders Persson 
Valberedning: Conny Gustafsson och Jan Olsson 
Moten: UtOver arsmotet har inga styrelsemoten hallits. En hel del mail-och 
telefonkontakt har forekommit. 
Fisketavling: Den sedvanliga fisketavlingen genomfordes den 3 juli. 
Bengt Mossberg har varit i kontakt med vassrojarna och styrt upp 
bekampningen mot stranden nedanfor Preem i syfte att bevara de ta vassruggar 
som finns utefter strandpromenaden. Syftet med detta var att oppna upp gator in 
mot Preem och om mojligt skapa mera sjoyta dar. Arbetet dar beraknades vara 
50 timmar som belastar kommunens budget. 
Ake Tegelstig /vagingenjor har bedomt att var sjosattningsramp hade ett bra 
lage men med for brant vinkel vilket atgardats med fyll och som belagts med 
asfalt. Aven i sodra delen av sjon vid Norum har tillgangligheten okats genom 
vagforbattring. Bord till lagerudden har inkopts. 
Molkom biovarme/ Eriksson har hjalpt till med var brygga. 
Calle Mossberg har varit i kontakt med Lansstyrelsen och Jonas Andesson 
angaende provfiskeresultat. Projektet ar flerarigt och nagot nytt har ej 
framkommit an. 
Vi har hos lantmateriet begart en uppdatering av fiskerattsf'"Orteckningen med 
atfoljande kostnad. 
Nytt forordnande for vara tillsynsman har begarts och beviljats 3 ar framat. 
Fiskekort har salts enligt foljande: Inom parentes forra arets forsaljning. 
Dagkort 40 kr 240 st ( 16 7) 
Arskort 200 kr 139 st (Ill) 
Natkort 500 kr 16 st (18) 
En hojning av natkort infor denna sasong har skett till 700 kr 

Molkom i februari 2012 Styrelsen genom 

Bengt Mossberg ordforande/sekreterare 



Verksamhetsberattelse 2012 Molkomssjons fvof 

Styrelsen bar under verksamhetsaret haft f"oljande sammansattning: 

Ordforande/sekreterare/korresponderande 
~assor/sekreterare 

Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Ersattare 
Ersattare 
Ersattare 
Ersattare 

Revisor 
Revisor 
Ersattare 
Ersattare 

Fisketillsyn 
Fisketillsyn 
Fisketillsyn 

Valberedning 
Valberedning 

Bengt Mossberg 
Dick Bergstrom 
Bengt Johansson 
Anders Persson 
Stefan Eriksson 

Ola Vadman 
Hans Persson 
Ulf Westerlund 
Thomas Eriksson 

Jan Olsson 
Anne Mari Marcus 
Peter Cederin 
Leif Persson 

Dick Bergstrom 
Bengt Johansson 
Anders Persson 

Conny Gustavsson 
Jan Olsson 

Bryggan vid sjosattningsrampen har sjosatts och tagits upp av Stefan Eriksson. 
Behjalplig har varit Ake Tegelstig. 
Fiskekvall vid Lerudden har arrangerats som vanligt i Dick Bergstroms och 
Bengt Johanssons regi. 
Ny dator har inkopts. 
Vassrojning i Molkomviken av AH:s i kommunens regi. ~ontakter med var 
fvof har skett for att tillmotesga krav och onskemal fran foreningen. Bl.a. har 
omraden med vass sparats for tillhall for smafisk. F ortsatt borttagning av rotfilt 
vid Preemstranden har skett. 
Calle Mossberg har upprattat ett f6rslag till fiskevardsplan for vart omrade. 
Styrelsen har till uppgift att diskutera innehallet i den tiinkta planen. Sarskilt 
mote om detta ar planerat. 
Kraftburar f"or provfiske av kraftor har inkopts. De har delats ut till de som 
velat stalla upp for fiske i olika delar av sjon. Calle har sammanstallt resultat av 
provfisket. Vand! 



Infor provfisket arrangerades pa Strand ett styrelsemote dar Tomas Jansson 
kraftexpert fran hushallningssallskapet var inbjuden. Vi hade dar inbjudit 
representanter for sjo uppstroms och nedstroms Molkomssjon. Tomas larde oss 
hur vi skulle gora fore en eventuell inplantering av kraftor. 

Fiskekort har salts enligt foljande: 

Natkort fOr Nyedsbor (700 kr) 

Arskort for handredskap(200kr) 

Dagkort( 40kr) 

2012 

14st 

138st 

131st 

2011 

(16) 

(139) 

(240) 

Rapporter om fisketillgang ar att gadda ar pa uppgang och att det finns rikligt 
med smagos pa tillvaxt. En del ris for lekplats for abborre har lagts i vid Strand 
och vid Lafalla. 

Minkrangst 2st 

Molkom i januari 2013 

Bengt Mossberg Dick Bergstrom Bengt Johansson 

Stefan Eriksson Anders Persson 



Verksamhetsberattelse 2013 Molkomssjons fvof 

Styrelsen bar under verksamhetsaret haft foljande sammansattning: 

Ordforande 
Vice Ordforande- Sekreterare 
Kassor 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Ersattare 
Ersattare 

Revisor 
Revisor 

Ersattare 
Ersattare 

Fisketillsyn 
Fisketillsyn 
Fisketillsyn 

Valberedning 
Valberedning 

Styrelsen bar haft 3 moten. 

Calle Mossberg 
Bengt Mossberg 
Dick Bergstrom 
Bengt Johansson 
Anders Persson 
Stefan Eriksson 

Ola Vadman 
Tomas Eriksson 

Jan Olsson 
Anne Mari Marcus 

Peter Cederin 
Leif Persson 

Dick Bergstrom 
Bengt Johansson 
Anders Persson 

Conny Gustavsson 
Jan Olsson 

Aret och arets aktiviteter bar sammanfattas in en speciell rapport som 
bilaggs denna mera formella rapport (Tillbakablick pa 2013) 

Uppfoljning mot det tillskotselplanen kopplade atgardsprogrammet bilaggs 
ocksa. Det ska noteras att atgardsprogrammet stracker sig ett antal ar framat i 
tiden. Det ar nu viktigt att systematiskt folja upp vad foreningen gor fran ar till 
ar och hur detta ar i linje med det av stamman 2013 godkanda programmet. 



Bilaga 1 

Tillbakablick pa 2013- Aret som gatt. 

Ned an en sammanfattning av och ett an tal reflektioner relaterat till fiskearet som gatt fran mitt 
perspektiv. 

Vadret 

Aret inleddes med en vinter, som den brukade vara pa 1950 och 1960 talen. Fran December 2012 

genom hela Mars manad 2013 dominerade kyla, och isen var under arets forsta 3 manader mer an 

SO em tjock. Snotacket var inte ails lika tjockt utan sjon blev tillhall for skidakare, som utnyttjade de 

fina skidspar som Molkoms skidklubb underholl. 

Som pimpel och angelsdons fiskare fanns alia mojligheter till spannande fiske. Jag sjalv fick uppleva 

ett av mina basta abborrfisken genom aren, vilket avbrots av att min balanspirk helt plotsligt inte 

hade nagon krok langre. Da hade jag pa bara nagra minuter ur samma hal dragit upp 25 abborrar! 

Den tjocka isen gav oss i foreningen ocksa mojligheter att med traktor frakta ut ris for upprustning av 

vasar. Detar sallan som man med traktor kan ta sig ut pa sjon efter 15 Mars- men det var mojligt 

2013! 

Varen blev en seg historia, dar gaddleken fordrojdes till senare delen i April- borjan av Maj mot 

borjan- mitten av April normalt. Varen gjorde dock framsteg under maj och var och 

forsommarblomning avverkades normalt. 

Sedan foljde en sommar som aldrig ville ta slut, dominerad av hOgtryck och sol, ofta med svaga 

vindar eller spegelblank sjo. Vadret lockade sportfiskare bade fran orten och besokare ut pa sjon och 

de fiesta kom hem med fangst av framforallt gos. Alit fler fiskare forvarar baten hemma och var 

sjosattningsramp var ordentligt utnyttjad, med oftast flera bilar med trailor parkerade under 

dagarna vid Graningebaden, som bevis. 

Hasten innebar en valdigt mjuk overgang fran sommar till lite kyligare vader, men verklig kyla ville 

inte infinna sig. Ofta lag sjon spegelblank och inbjudande in i November manad. For ett antal ar 

seden hade detta vader lockat natfiskare att inta sjon, men natfiskeepoken ar nu i stort over. 

Tyvarr ar det nu ocksa fa bland medelalders och yngre som ater insjofisk. Gad dan och Ia ken ar 

nastan helt ratade och abborren anses inte som den deliktess den ar. Detar bara gosen som 

fortfarande ats. Fiskbilen, som kommer till Molkom en gang i veckan, erbjuder havsfisk, som ar mer 

popular -liksom frysdisken i Coop dar framforallt lax och fiskpinnar hittar kopare. 

Vintern gjorde ett forsok att ta kommandot tidigt December 2013, med islaggning som resultat, men 

vintern fick darefter ge upp. lsen forsvann och vid arets slut gick fortfarande vagorna pa sjon och det 

var hundra procent barmark och runt 5 grader varmt med mycket regnande och hogt vattnestand. 

Fortfarande den 12 Januari gar det vagor pa sjon!! 

Skotselplan for Molkomsjon 



Stimulerad av Hushallningssallskapet, tog jag mig an uppgiften att gora ett utkast till en sadan plan 

ocksa for var sjo. Detta var ett mycket intressant jobb, dar jag borjade med att ga tillbaka i tiden och 

studera protokoll och arsberattelser sa langt tillbaka i tid som 1936. Det var ordentlig ordning och 

reda i dessa dokument, prydligt handskrivna i svart black. Under SOtalet ersattes de av skrivmaskin 

skrivna dokument. Nu ar vi framme i tiden for digitala dokument, dar digitallagring gar det latt att se 

till att fakta inte forsvinner. Var forening har genom aren haft framsynta funktionarer- vi har en 

komplett tidsserie av protokoll fran 1936, vilket gav mig mycket ideer och mycket att fundera over. 

Fram till1970talet sa hade vi forutom husbehovsfiskare (nat), riktiga yrkesfiskare i sjon, och 

foreningen kontrollerade fiskeuttag med restriktioner pa antal nat, maskstorlek, forbud mot fiske 

med vissa redskap som bassangryssja, mjarde, gaddsax etc. Fram till ungefar 1970 talet dominerade 

fiske med redskap. Sportfiskeklubbar forsokte dock locka till fiske genom anordande av pimpel -och 

andra fisketavlingar, eftersom Molkomsjon var kand for sin goda fisketillgang. 

Redan under 1940 talet sa engagerade sig foreningen i diskussioner med kommun och privatsektor 

om vattenkvalite och inte minst Blombacka bruk samt Molkoms Bruk (sagverket) misstanktes ligga 

bakom farliga utslapp. Denna dialog har pagatt under aren och inte minst genom att medvetandet 

okat generellt i landet, sa har ocksa vara roster blivit mer och mer horda. 

Molkomsjons vattenkvalite blev under 1990 talet ohallbart dalig med badforbud vissa ar och med 

vattenblomning av de varsta slagen, med utslagning av fisk som foljd. Darefter har vattenkvaliten 

blivit gradvis battre, men kraver var uppmarksamhet aven nu och framat. 

En viktig anledning till forbattrad vattenkvalite var overgang fran kalk till aluminium som 

fallningsmedel (ar 2000) i Molkoms reningsverk. 

Fiskevard har bedrivits regelbundet fran 1936 och framat genom utsattning och underhall av risvasar 

och genom utplantering av gas, gadda, abborre, al, kraftor och laxoring. Vissa ar har ocksa forsok 

gjorts att genom fiske reducera skrapfisk forekomst (braxen). Provfisken efter kraftor har ocksa varit 

aterkommade aktiviteter. 

Studier enligt ovan gav mig ideer om vad vi borde prioritera, vilket jag sammanfattade i ett 9 punkts 

atgardsprogram, vilket jag kommenterar vidare nedan. 

Med detta underlag som bas sa tick vi aven stod fran EU genom Leader Narheten for fardigstallande 

av planen. 

Under en temadag i September, vilken vi arrangerade i samarbete med Vuxenskolan sa presenterade 

vi plan- och atgardsprogram. Totalt var vi 25 personer narvarande, men de mest aktiva sportfiskarna 

i Molkomsjon fanns tyvarr inte pa plats, vilket innebar att en intressant dialog med dem aldrig kunde 

bli av. Rent allmant hade vi hoppats pa fler deltagare, men utbuden ar manga under helgerna (just 

den helgen sportfiskemassa i Karlstad och oppet hus pa Hembygdsgarden i Molkom). Vi tick dock 

uppmarksamhet i pressen som plaster pa saren. 

Regelbunda fiskeinventeringar 

I Lansstyrelsens regi gjordes 2010 den forsta riktiga inventeringen av fisketillgang i Molkomsjon. 

Denna har nu blivit en viktig bas for att i framtiden kunna folja hur artsammansattning och mangd av 



fisk fOrandras i sjon. Detta ger oss dessutom mojlighet att koppla forandringar av fisketillgang till 

vattenkvalite, klimat etc etc. Dvs fiskeinventeringar ar valdigt vardefulla. 

Under arens lopp har vi i foreningen fatt ta emot klagomal typ - det finns ingen fisk i sjon langre -

det fiskas alldeles for mycket med nat osv, men ocksa synpunkter som - det har aldrig funnits sa 

mycket gos i sjon. 

Om vi repeterar provfiske modell 2010, sa kan vi med mer fakta bemota eller forklara vad det finns 

fOr fisk i sjon. Under 2013 sa har vi kommit overens med Forshaga Akademin att de som del i 

utbilding av fiskestudenter ska genomfora nasta provfiske- detta kommer att ske forsta dagarna i 

September 2014. 

Kontinuering kontroll av vattenkvalite 

Jag har under hasten fran Karlstad kommun fatt matdata som de har samlat fran arliga vatten 

provtagningar i sjon fran 1975 och framat (juli) . 

For att berika dessa data sa har vi inlett samarbete med Nyeds skola och Molkoms Folkhogskola. 

Nyeds skola och deras nionde klass, ska under 2014 ta vattenprover (ett antal faktorer) dels i 

Februari- fran is (?) och efter islossing tidigt i maj. Ursprungsplanen var att ett forsta provtillfalle 

skulle vara Oktober 2013, men tyvarr fick skolan inte tillgang till en komplett matutrustning forran i 

December 2013. 

Elever fran Molkoms Folkhogskola har under hasten studerat planktonforekomst i sjon- forekomst 

av plankton ar en annan indiktator pa hur sjon mar. 

lden med att engagera skolor i detta arbete ar att bade fa battre kunskap om sjons vattenkvalite, 

samt att engagera ungdom i vattenvardsfragor. Rent allmant har jag en kansla av att farre och farre 

ungdomar i dag ar intresserade av natur. Kanske vi pa detta satt kan dra ett stra till stacken i 

utbilding i naturamnen i skolan, dar det rent allmant tycks vara sa att utbildningskvalite sjunker i 

Sveirge jamfort med i andra lander (Pisa undersokningen) 

Detar annat som drar och engagerar ungdom mer inklusive alit utbud som vi alia kan komma at 

genom internet och mobil telefoner, dar atmionstone delar av sadant utbud ar mer for tid-dodande 

an for larande. 

I slutet av Maj 2014 planerar vi att anordna en temadag, da resultaten av provtagningarna ska 

presenteras och diskuteras med allmanheten inbjuden. 

Aven for detta projekt far vi stod fran Leader Narheten 

Vattennivakontroll 

Under arens lopp sa har vattennivan i sjon bade natt extremt hoga varden och extremt laga lagen. 

Vattennivan beror forstass pa tillfloden fran sjons vattenfangst omrade (alia smabackar som mynnar 

i sjon), men ocksa pa hur mycket vatten som slapps in i sjon fran Borssjon vid Molkoms Bruk och hur 

mycket och nar som tappas ut vid Norum- sjons utlopp. 



lbland har det olyckliga intraffat att sjons vattenniva sankts ordentligt under Aprii-Maj, vilket 

sammanfaller med gadd -och mortlek (de lagger sin rom i strandangar respektive stenstrandkanter). 

Vi har da forlorat viktig foryngring av bade rov -och bytesfisk. 

Vi har nu bra dialog med Molkoms Bruk, dar planen ar att skapa ett modernt minikraftverk, genom 

vilket vattenflodet kommer att kontrolleras med datateknik. Detta kommer att leda till ett jamnare 

tilflode an tidigare. Vi har ocksa dialog med agarna till Norums kraftverk, vilket inte ar i bruk, men 

dar ocksa kanske ett modernt kraftverk kommer att anlaggas. 

Genom kontinuering dialog med kraftsverksagarna hoppas vi att drastiska sankningar av vattennivan 

under varperioderna inte kommer att ske i framtiden. 

Det ska noteras att nar sjon tappas pa vatten vid Norum, sa foljer ratt mycket fisk med, vilket kan 

konstateras visuellt. Vi har sa har langt inte gjort nagon uppskattning av hur mycket fisk och vilka 

arter som foljer med - detta ar vart att undersoka under 2014! 

Hemsida 

Som en viktig del i atgardsprogammet, sa skapade vi en ny och modern hemsida. Den sjosattes pa 

riktigt i Augusti och har efter detta kompletterats i design men ocksa genom en frage-svar funktion, 

dar vi svarat pa fragor som natt oss pa olika satt. Vi har ocksa uppdaterat sidan med nyheter vilket 

inkluderat vad vi sjalva gjort samt hur vi blivit kommenterade i pressen. 

For vinterhalvaret sa har vi pa framsidan lagt in arstidsrelevanta bilder fran sjon, vilka kanske inte ar 

sa roliga- men som speglar verkligheten (dvs just nu en isfri vinter) 

Genom en specie II service fran dem koper vi en plats pa internet, sa kan vi ocksa folja hur manga 

som besoker hemsidan. Under 2013 hade vi mer an 1000 unika besokare (flera anvandare 

aterkommer) och per den 12-1-2014 sa har vi under 2014 sa har langt 139 unika besokare. 

Antalet besokare kan tyckas lagt, men da ska kommas ihag att varlden ar overflodad av hemsidor 

och att intresset for Molkomsjon knappast attraherar mer an de som har koppling till trakten, eller 

som genom internetsok pa ledord, hittar in pa var sida. Vi har noterat att var hemsida besoks av 

robotar, som samlar information och sokord, vilka blir ingangar for besok. Bland dessa robotar finns 

sadana som ar kopplade till Google, men aven tex ryska och fjarran astern baserade robotar for 

andra sokmotorer. 

Medvetet ar annars innehallet pa var hemsida lokalt Molkomanpassat- tex nar vi beskriver de 

fiskarter som finns i sjon, sa kopplar vi beskrivningen till hur respektive art forekommer i sjon. 

Restaurering av vassar 

Molkomsjon har under de senaste artiondena forandrats drastiskt vad galler vassforekomst. Pa 

1970-80 talen holl hela Molkomsviken pa att vaxa igen med vass och runt sjon bredde vassar ut sig 

bade i form av sav -och bladvassbestand. 

Var forening sag da som en viktig uppgift att pa stretegiska platser genomfora arliga 

vassbekampningar. Vi fick ocksa viktig hjalp fran kommunen och pa senare ar sa har kommunen tagit 

over ansvaret helt. Dock konsulteras vi oftast om var vass ska slas och hur mycket. 



Samtidigt har dock andra forandringar for vasstillvaxt skett, dar orsakerna inte ar helt klarlagda, men 

som sakert harden battre vattenkvaliten senaste aren ar som ett skal. Ett annat skal ar sakert den 

vassbetning som den stora kolonin Kanadagass statt for. 

Tidigare vassar runt sjon har minskat eller till och med forsvunnit och nu ar problemen snarare att 

skydda vassomraden, som ar viktiga hackningsomraden for olika fagelarter och samtidgt viktiga for 

bade bytes -och rovfisk. 

I samrad med kommunen sa kom vii ar overens om att ersatta arlig vassbekampning med vartannat 

ar bekampning och da med fokus pa Molkomsviken och Vastby Ianden, dar sjoutsikt ar viktig for 

bade ortsbefolkning och forbipasserande pa riksvag 63, som gransar till sjon fran Vastby till Molkoms 

Bruk. 

Ett nytt problem i dessa vikar ar nu ocksa att tidigare vass ersatts med rotfilt som mojliggjort att 

buskar tagit over och fOrbuskning ar nu kanske det allvarligaste problemet -vilket kommer att krava 

insatser minst vartannat ar. 

Utplantering av flodkrafta 

Det har under alia ar funnits en svag flodkraftstam i Molkomsjon. Denna har vid nagra tillfallen 

forstarkts genom inplantering av kraftor. Provfisken och aven regelratta kraftfisken har genomforts 

fran 1960 talet och framat. Att kraftstammen inte blivit stor kan sannolikt kopplas till den tidigare 

rikliga forekomsten av al och mink. 

Med stor sakerhet har Molkomsjon, liksom manga andra sjoar i Varmland drabbats av kraftpest

kanske till och med ett par ganger under senaste artiondet. Vi har under 2012 och 2013 genomfort 

omfattande provfisken runt sjon och inte minst dar det tidigare fun nits kraftor. Resultatet ar Q 

fangade kraftor och vi ska nu i var ta beslut om vi ska plantera in kraftor i sjon, vilket i sa kanske fall 

kommer att paborjas under sensommaren, foljt av ytterligare inplantering under 2015 och 2016 (i 

enlighet med rekommendationer fran Hushallningsallskapet) 

Vad som talar for att inplantering skulle lyckas, ar att al och minkforekomst nu minskat ordentligt 

och att Molkomssjons strander med mycket stenpartier erbjuder utsokta gomslen for kraftor. Vad 

som talar emot ar risken for ytterligare kraftpestangrepp under narmaste aren. Kanske illegalt 

utsatta signalkraftor trots alit gammer sig nagonstans i sjon. De bar pa kraftpest utan att sjalva bli 

sjuka. 

Vi ska ocksa under varen forsoka ta red a pa om det finns kraftor i Borsjon och om fiskerattsagare dar 

kanner till om signalkraftor kan finnas, vilket igen skulle kunna bli forodande for flodkraftor i 

Molkomsjon (pesten foljer med vatten fran sjo till sjo i ett sjosystem=. 

Tanken ar att bade fiskerattsagare och kortkopare fran bygden ska erbjudas att fiska kraftor pa sikt

sa vi far se vart beslutet hamnar. 

I November deltog var forening i den nationella kraftkonferensen i Jonkoping for att samla ideer och 

information om kraftor. (se rapport upplagd pa hemsidan) 

Underhall av risvasar 



Detta arbete fortsatte som tidigare ar, men den tjocka isen och langa vintern gav oss mojlighet att fa 

ut mer ris till vasar an vanligt. Tyvarr tog nagra av de pabyggda vasa rna stryk under islossningen, som 

rev sander en del av det arbete vi lagt ner. 

En ny vase-aktivitet, som var valdigt lyckad var utsattning av ris pa en av sjons gos-lekplatser. Detta 

arbete skedde strax efter islossningen och innebar att vi sankte ner risbalar (ungefar enoch en halv 

meter langa, med hopbuntade mindre granar). Goslekplatsen ar sedan gammat kand och mycket 

gos har fangats dar under arens lopp bade genom natfiske, med kastspo och genom vertikalfiske. 

Under aret har denna fiskeplats varit ordentligt valbesokt, kanske till och med att for mycket gos 

fangats dar i ar genom vertikalfiske. 

En metod som tillampats av nagra vertikalfiskare har varit att sakta lata baten cirkulera runt grundet 

med hjalp av elmotor. Kanske vi borde forbjuda sadant fiske och bara tillata fiske fran ankrad bat. 

Fisketillsyn 

Fisketillsyn har bedrivits i normal omfattning och inspektionerna har inte inneburit att nagra 

allvarligare former av felfiske upptackts. 

Vi har noterat att vissa fiskare forflyttar sig snabbt runt sjon med stora batar, nagot som vi inom 

foreningen inte uppskattar. Pa de for 2014 nytryckta fiskekorten sa uppmanar vi fiskare att fardas i 

mattlig hastighet runt sjon, till forman for andra fiskare och naturalskare. 

Sannolikt ar inte heller snabba batar sa bra for fagellivet. Vi har till exempel varje ar hackande 

fiskgjuse vid sjon. Deras hackning misslyckades 2013, vilket hOr till ovanligheterna. Kanske de blev 

for mycket storda av det flitiga fiskandet? 

Fiskeenkater 

I April- Maj 2013 genomforde vi en enkatundersokning bland fiskare i sjon for ar 2012. Enkaten 

skickade vi till alia fiskerattsagare, till alia natkortkopare och till de arskortkopare som vi lyckades 

spara adresserna till (bara namn och ort finns angivna pa fiskekortstalongerna). Vi skickade med 

forfrankerade svarskuvert ut 85 enkater. Totalt fick vi in 70 svar- vilket inte var utan anstrangning

eftersom inte alia svarade. Jag fick darfor ringa runt for att oka antalet svarande. Samtalen och de 

skiftliag svaren pa enkaterna var positiva och givande, jag fick bade fangstrapporter och konstruktiva 

synpunkter pa hur vi skater sjon. Sammanfattningvis ar uttaget fisk lagre an vad sjon producerar (fOr 

detaljer se skotselplanen som finns upplagd pa hemsidan) 

Genom enkaten kan vi nu klart avfarda myten att det pagar rovfiske med nat i sjon. I sjalva verket ar 

natfisket nu ytterst begransat, efterom alit farre fiskerattsagare fiskar och eftersom antal 

natkortkopare krymper (oppna bara for Nyedsbor). 

Detar nu sportfiskare som tar mest fisk, varav ett mindre antal fiskar valdigt ivrigt- ofta hela dagar 

dar de kammar av de basta fiskestallena antingen genom trolling eller fran bat dar fisken finns. 

Ekolodutrustning ar ett av de hjalpmedel som de riktigt ivriga sportfiskarna anvander for att 

lokalisera fisk. 



Det mest effektiva fisket ar nu vertikalfiske, som antingen bedrivs med artifciella meten eller med 

smatisk eller fiskbitar. Jag har sjalv under a ret provat detta fiskesatt med forbluffande resultat -flera 

fina fiskar (framst gos) inom bara 1- till 2 tim mars fiske. Att fa gosar pa 1,5-2 kg pa detta satt ar 

inte ovanligt forutom att man ofta far ett storre antal mindre gosar under 40 em som gar tillbaka i 

sjon. Man kan formoda att fiskare som agnar hela dagar av denna typ av fiske kommer hemmed 

ordentliga fangster. Detar inte onaturligt att fraga sig om i sa fall fisk gar till forsaljning, vilket vi inte 

viii. 

I andra sjoar med gott om gos har fragan om begransning av uttag darfor rests, och vi behOver tanka 

pa hur vi viii gora. Vi viii heist ha flera fiskare, dar varje fiskare far njuta av spanningen an ett fatal 

som far de stora fangsterna 

Annat 

Vi deltog som vanligt i lansforbundets arsstamma, vilken 2013 halls i Forshaga pa Forshagaakademin. 

Forutom det formella, fick vi lyssna pa ett mycket intressant foredrag om gosen samt fick forstass 

mojlighet att traffa funktionarer fran andra foreningar i Ia net. 

Under a ret sa salde vi ungefar sa manga fiskekort som vi brukar salja (9 natkort, 140 arskort och 223 

dagkort). Det kan noteras som jag namnt tidigare i denna rapport att antal natfiskare i sjon blir farre 

och farre (2012 sa Ides tex 13 natkort och aren dessforinnan mellan 15 - 20). 

Den 20-ars jubilerande fisketavlingen gick som vanligt av stapeln vid No rum i manadskiftet Juni- Juli. 

Deltagarantalet var ungefar som det brukar och vadret under eftermiddagen och kvallen var 

fantastiskt! 

Under a ret sa har vi forbattrat skyltningen om regler for fiske etc. runt sjon och om var ide (att 

godkannas pa arsstamman) att borja salja fiskekort per mobiltelefoner och internet (lfiske), sa 

kommer vi att pa skyltar beskriva hur detta gar till. Sadana kort kommer i forsta hand att avse 

dagkort, men kanske ocksa kommer att inkludera arskort for sportfiske. 

lfiske-kort skulle underlatta for fiskare att kopa kort (dagkort framforallt), darfor att fiskare inte 

behover agna tid at att besoka fiskekortsforsaljare. Fisketillsyningsmannen kommer att fa pa 

minuten uppdatering av vilka som kopt fiskekort. Vi kommer ocksa att fa en funktion genom detta 

arrangemang for rapportering av fiskeresultat. 

Sa som ni forstar sa har a ret 2013 varit vadigt handelesrikt och intressant for foreningen. Vi har lart 

oss mycket och fatt positiv uppmarksamhet for var verksamhet. 

Till sist onskar jag alia med intresse forr Molkomsjon en riktigt god fortsattning pa 2014, med bra 

naturupplevelser och fiske med Molkomsjon som bas. 

12 Januari 2014 

Calle Mossberg 

Ordforande Molkomsjons Fiskevardsomradesforening 
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