
Tillsynens Verksamhetsberättelse för 2020 

Tillsynssektionen består av Peter Barrdahl, Björn Martell och Pontus Lundh som är invalda 

vid Ivösjöns fiskevårdsförenings årsmöte. 

Fisketillsynen ansvarar för tillsyn och övervakning av fisket i Ivösjöns och Levrasjöns 

vattenområde. Tillsynen utförs enligt de regler som beslutas av årsmötet och som beskrivs i 

den senaste utgåvan av Fisksumpen. 

Innehar fiskaren inte giltigt fiskekort har tillsynspersonen rätt att ta redskap i beslag som 

sedan lämnas vidare till polis för åtgärd. Tillsynspersonen har även rätt att skriva ut 

sanktionsavgifter (2000 kronor) till den som innehar ett giltigt fiskekort men bryter mot 

Ivösjöns fiskevårdsförenings gällande regler. 

Alla tillsynspersoner som utför aktiv fisketillsyn på Ivösjön har giltiga, av Länsstyrelsen 

utfärdade förordnanden och fått fortbildning under det gångna året. 

Tillsynen har även fått en ny fisketillsynsperson, Stefan Gabrielsson. 

Under året som har varit har fisketillsynspersonerna uppmärksammat att fiskekort medförs på 

sjön i mycket stor utsträckning. Under 2020 har tillsynen inte ertappat några fiskare utan 

fiskekort. 

Fisketillsynen har under 2020 fortfarande noterat brister i nätfiskets bedrivande. Det som 

uppmärksammats är framför allt undermålig redskapsutmärkning. 

Förslag har lämnats till arbetsutskottet att se över om reglerna kan förtydligas så fler fiskare 

motiveras att göra rätt. 

Fisketillsynen har under 2020 inte påträffat några fiskare i fredningsområdena under 

fredningstiden. Nolltolerans med sanktionsavgift kommer att kvarstå under 2021 om en 

person fiskar i fredningsområdena under fredningstiden. Undantag för fiskare utan fiskekort 

där utrustning kommer tas i beslag och lämnas vidare till polisen för vidare åtgärd med en 

polisanmälan. 

Årsmötet 
Samtliga fisketillsynspersoner var kallade till Fisketillsynens årsmöte den 6 oktober 2020. 

Mötet ägde rum i fiskevårdsföreningens kansli. 

På mötet närvarade Björn Martell, Pontus Lundh, Peter Barrdahl, Joakim Antoniusson och 

Stefan Gabrielsson.  

 

På mötet diskuterades ekonomi, utrustning, fisketävlingar och övrigt rörande fiskeregler. 

 

Tillsynspersoner 

Tillsynen letar fortfarande efter nya personer som är intresserade att bli förordnade 

tillsynspersoner. 

 

 

Är man intresserad hör man av sig till tillsynssektionen. 


