
Årsberättelse för Rönninge fiskevårdsområdesförening 2018 
 
 
Styrelsen har under året bestått av Staffan Danielsson (ordförande), Torbjörn 
Erlandsson, Peter Gollne, Helena Hafström, Yvonne Berglund, Bernd Priemer, Hasse 
Thunholm, Johan Linderyd och Peter Nyström. Revisorer var Bengt Englid och Staffan 
Jonsson. Valberedningen sammankallades av Björn Hafström. 
 
Årsmötet beslöt att öppna kräftfisket för två nätter med max 5 burar. Provfisket veckan 
dessförinnan visade på relativt god tillgång på kräftor i varierande storlekar, men visar 
ändå en långsiktigt nedåtgående trend.  
 
Fiskerikontrollen visar på en ökande aktivitet, främst av otillåtet burfiske efter kräfta. 
Under året har föreningen stärkt kontrollinsatserna genom förbättrad skyltning och 
tätare kontroll. Årsmötet 2018 beslutade om en fiskekontrollavgift. Behovet av fler 
tillsynsmän kvarstår dock.  
 
Föreningen medverkade på Salemsdagen 25 augusti och kunde sprida kunskap om 
fiskevård, fiske och våra vattendrag. Föreningen kunde dessutom förevisa levande 
kräftor från Uttran och Flaten.  
 
Den 10 november arrangerades en introduktion till fritidsfiske av föreningen i 
samarbete med Salems kommun och Språkvän Salem. Trots uselt väder blev 
uppslutningen stor och ett tjugotal vuxna och ett tiotal barn fick lära sig grunder i 
spöfiske.  
 
Föreningen har en Facebooksida och har genomfört en grundlig uppdatering av 
hemsidan till ett modernt format. Primärt sker nu kommunikation till medlemmar och 
allmänhet främst via dessa kanaler. 
 
Föreningen är sedan 2017 ansluten till det elektroniska systemet för försäljning av 
fiskekort; iFiske. Det går nu att lösa medlemskap och köpa fiskekort dels via deras 
hemsida ifiske.se och genom deras app till smarta mobiltelefoner. Detta minskar 
administrationen och förbättrar och förenklar hantering av medlemsavgifter och 
fiskekort för föreningen, för medlemmarna, för allmänheten och underlättar väsentligen 
fiskerikontrollen. 
 
Styrelsen har fört diskussioner med Uttrans fiskevårdsförening. Fiskereglerna är 
harmoniserade med Uttrans fiskevårdsförening för de som köper fiskekort. De förmåner 
som förbehålls medlemmar i respektive förening, t.ex. kräftfiske eller fiske med andra 
redskap än med handredskap, ingår ej i samarbetet. Samarbetet fokuserar på 
samordning av fisketillsyn och kontroll. 
 
Dialogen med kommunen om fiske- och vattenvård har fortsatt under året. Föreningen 
har deltagit i Uttrans vattenvårdsgrupp och deltagit i bildandet av Uttrans vattenråd 
tillsammans med Södertälje, Botkyrka och Salems kommuner. 
 



Verksamhetsplanering för 2019 
 
Styrelsen föreslår kräftfiske vid två tillfällen, fre 29 aug – lör 30 aug och lör 7 sept – sön 
8 sept, mellan kl 17:00 dag 1 och kl 10:00 dag 2, med 5 maximalt burar per medlem. Det 
är samma omfattning (ansträngning) som 2018, men utspritt på två helger istället för en. 
 
Provfiske för kräftor och för gös bör genomföras. Tillsynskapaciteten bör öka och 
utvecklas.  
 
Deltagande på Salemsdagen planeras även i år och dialogen med Salems kommun, om 
fiske- och vattenvård, bör utvecklas.  
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