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Förord på Svenska
Detta är en sammanställning utav fångstrapporterna som skickades in till Övre
Gimåns FVO under 2019. Sammanställningarna är gjorda av Fredrik Åslund samt
Ernst Åslund, för Övre Gimåns FVO.
Totalt skickades det in 266st fångstrapporter, en relativt liten siffra då vi tror att
det fångats betydligt fler fiskar än så under den gångna säsongen. Vi ser även en
minskning från föregående år, trots att vi sett att det fångats mer fisk än tidigare
år. Detta leder till att vi kommer att göra ytterligare förenklingar för att underlätta
fångstrapporteringen under 2020. Vi uppmanar såklart alla att rapportera in sina
fångster så att vi kan göra bra uppföljningar för kommande fiskesäsonger.
Statistiken framförs på Harr och Öring inom Övre Gimåns FVO. Det nämns
begrepp som sträcka och område där vi definierar det som följande:
Sträckor är de Gula/Gröna/Röda sträckorna som finns längs strömmen, samt
Grötingströmmen, Kraftverkströmmen och Mellanströmmen.
Områdena är de delområden som finns inom varje sträcka, t.ex. Sjönacken,
Bropoolen, dammen osv.
Vi hoppas att en redovisning av fångsterna ska leda till ökat intresse att
fångstrapportera. Fångstrapporteringen är en del i den uppföljning av fisket som vi
vill göra. Grunden till en bra fiskevård är att veta vad som finns i vattnet och om
det sker någon förändring. Med en bra fångstrapportering är det möjligt att göra
en bedömning av fiskbestånd och sportfisket samt att anpassa fisket efter de
förutsättningar som finns. Det är också möjligt att bedöma hur mycket som tas
upp respektive återutsätts.
Kontakta oss gärna på info@gimriver.se!
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Preface in English.
This is a small report from Övre Gimåns FVO that is made from the
catch reports at Stavreströmmen and our other streams. The report is
made by Fredrik Åslund and Ernst Åslund, for Övre Gimåns FVO.
In total we received 266 reports of caught fish this year. A number we believe is
not representative for the total amount of caught fish in our waters. We believe
that a lot more fish were caught during the 2019 season.
We can also see a decrease in reports from previous years, we do really encourage
all of you to report you catch in the reporting system we have on our website. We
will also work with this tool to make it more streamlined and easier to use during
2020/2021. The reports are of great value for us to maintain our waters and care
for the fish.
We have gathered statistics on Harr (Grayling) and Öring (Trout) on both area
level and parts of each area. It follows the below definition:
Area is the Yellow/Green/Red areas along the stream, including
Grötingströmmen, Kraftverkströmmen and Mellanströmmen.
The Different parts of each area consists of smaller parts for example: Sjönacken,
Bropoolen, dammen and so on.
We hope that these statistics lead to an increase in the number of reports for
2020. The foundation for a well maintained water is to know the fauna and to
notice the changes. This is one of our tools for measuring the change in Gimån.
Whit good report, we can protect our water for future generations of fishers as
well.
Do not hesitate to contact us on info@gimriver.se!
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Fångstrapporter
Antal fiskar baserat på sträcka
Total number of fishes caught in each area.

Antal inrapporterade fiskar per art och område
Stavreströmmen | Övre Gimåns FVO 2019
141

47

38
18
8

7

Gul

Röd
Harr

Grön
Öring

Gul sträcka innefattar | Yellow area includes
●

Sjönacken, Bropoolen, Kanalen,Dammen

Röd sträcka innefattar | Red area includes
●

Lugnvattnet, Strömsträckan

Grön sträcka innefattar | Green area includes
●

Flaket, Strömmen, Bodsjöpoolen

Ordförandens tankar:
Den gula sträckan, var den sträcka som hade bäst förutsättningar för fiske under hela säsongen, även
under perioden när det var lite vatten och relativt hög vattentemperatur. Det visar väl också utfallet via
denna tabell.
Thoughts from the Chairman of Övre Gimåns FVO
The Yellow (gul) area had the best conditions throughout the season. Even during the mid-summer with
low water and high temperatures as this graph shows.
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Antal fiskar baserat på område
Total number of fishes caught in each part of the stream.

Ordförandens tankar:
En stor del av den inrapporterade fisken fångas på sjönacken. Under säsongen så fiskades det mest på
sjönacken på grund av att det var svårfiskat nedströms kanalen när det var lågt vattenstånd och hög
vattentemperatur.
Värt att notera är att inga fångstrapporter kom in för Grötingströmmen. Fisk har tagits upp där men
tyvärr har inga fångstrapporter lämnats in. Det vore av stort värde för oss att få in fångstrapporter från
dessa ”Övriga strömmar” så att vi kan vidta de åtgärder som behövs för att förbättra för fisket.
Thoughts from the Chairman of Övre Gimåns FVO
A clear indicator here is that a big part of the reported catch was made at “Sjönacken”. Due to the low
water and high temperatures this was also the easiest part to fish at.
A small note is that we know that there was fish caught in Grötingsströmmen, but no reports came in at
all for that area. This concerns us. As mentioned earlier, we need this data to improve the future
seasons.
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Medelvikt per art baserat på område
Average weight of fishes caught in each part of the stream.

Tyngsta fisk baserat på art och område
Heaviest fishes caught in each part of the stream.
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Slutord på Svenska
Vi i styrelsen för Övre Gimåns FVO vill tacka för en fantastisk säsong och hoppas
på att återse många av er under säsongen 2020!
Premiären för fisket i Stavreströmmen och vår del av Gimån blir på "Kristi
Himmelsfärdsdagen" den 21 maj och fisket startar kl. 06.00.
Gällande Bokningssystemet:

På senaste styrelsemötet så beslutade vi också om att vi öppnar bokningen för
Stavreströmmen söndagen den 29 mars med start kl. 18.00.
På grund av de senaste säsongernas problem med hög vattentemperatur och lågt
vattenstånd som lett till att vi tvingats stänga fisket med början i mitten av juli så
släpps korten i omgångar.
Den första omgången släpps den 29 mars och då kommer det att gälla fiske från
premiären den 21 maj till och med den 15 juli.
Fiskekort från och med den 16 juli kommer att släppas för två veckor i taget. Dessa
kort släpps den 1 juli och följande veckor släpps efterhand som vi ser att fiske går
att bedrivas.
Anledningen till denna uppdelning är att vi vill minska besvären för dig som bokat
in dig om vi måste stänga fisket.

Besök alltid vår hemsida, https://gimriver.se/ för den senaste informationen om
våra vatten!
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End Word in English
The members of the board of Övre Gimåns FVO would really like to thank you all
for a wonderful season and we do really hope to meet you again during 2020.
The start date for fishing in our part of Gimån will be on the 21st of May, and will
start at 06:00
Regarding the Booking system:

We will open the booking system on Sunday, 29th of March and start at 18:00
The board has decided to change on how the booking system works for 2020. As a
direct action on the latest season’s high temperatures and low water levels, and
we have been forced to close our waters, this year we will release the cards in
batches.
The 1st batch is released on the 29th of March. You can then purchase cards from
the 21st of May to the 15th of July.
Cards from the 16th of July will be released for two weeks at the time. These cards
will be released on the 1st of July and the following cards will be released when we
see that we can remain open.
The main reason for this Is the ease the procedure, for you and for us, if we need
to close our waters.
You can always visit our website for the latest info: https://gimriver.se/.
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