PM Bevakarträff 1/3-06
Protokoll fört vid sammanträde med bevakare inför säsongen 2006.
Plats: Västanbäcks värdshus
Styrelserepresentanter och bevakare på Nipstadsfisket samlades fredagen den 28 oktober för
att samla synpunkterna från Nipstadsfisket 2005. Tillagt synpunkter från bevakarträff 2006
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Synpunkter från bevakare:
Till nästa år skall fiskställningen på södra sidan bytas ut. Lämpligen gjuter vi ner plintar och
från dessa görs ställningen. Viktigt att vi har avrinning ut mot älven så att luktproblem
elimineras. Använd barkad rundstolp.
Arbetsuppgift för Lars.
Vi bygger en liknande ställning på norra sidan där flugfiskarna huserar. Under 2005 har det
varit en lukt där som måste upplevas för att man skall förstå omfattningen av problemet.
Ränna ner mot älven som kan sköljas med vatten. Rännan får också utgöra gräns mot norr
(hur långt upp fiske är tillåtet mot kraftverket) Anders S kollar om det finns någon kluven
trumma på kn.
Arbetsuppgift för Lars.
Det finns också en del järnskrot som vi måste skära bort i anslutning till flugfiskesträckan.
Det finns risk att fiskare gör sig illa.
Arbetsuppgift för Lars.
Vi sätter upp rejäla gränsmarkeringar mellan Nipstadsfisket och tillåtet fiske nerströms
Nipstadsfisket. (enl. de beslut som under året tagits om gränser, Hullstabäcken norra delen
av båthamn). Det behöver nog vara gjutna plintar med rör och skylt. Anders S kan ev.
beställa skyltar.
Arbetsuppgift för Lars.
Vi röjer stränderna, efter kontakt med kommunen, på de sträckor som är aktuella för
sportfiske. I huvudsak fr.o.m. Nipstadsfisket och ned till bron över till Hågesta. Röj båda
sidorna samt 20 m efter gamla älvfåran från Hågestaön norrspets. Anders S kontaktar kn i
frågan för lov. Bör göras före 1:a maj så att riset kan läggas på brasan på Hågesta.
Arbetsuppgift för Lars.
Viktigt att komma ihåg att gå ut med information till kortförsäljare om var gränsen för fiske
nedströms Nipstads börjar. Det har varit en del fiskare under säsongen som blivit anvisade
av kortförsäljarna att kunna börja fiska nedströms bron över älven.
Säkerhet vid fisket:
Vi skall skaffa livboj placerad på s:a sidan. Anders kollar om det finns livbojar på något
kommunförråd.
Bevakare upplyser fiskarna om att flytväst finns att låna.
Fisket sker på egen risk.
Vi har missat möjligheten att i år rensa älven från div. skrot med hjälp av dykare. Detta får

vi komma ihåg i tid till hösten 2006. Alla hjälps åt.
Reglerna för Nipstads skall vi gå igenom inför 2006.
Flugfiskereglerna speciellt tyngden på linor och tafs måste klargöras. Våra flugfiskande
bevakare kommer med förslag på hur reglerna skall se ut.
Förslaget inskrivet i regler för Nipstadsfisket.
Utlottning av fisk.
Förslaget inskrivit i regler för Nipstadsfisket.
Fiskekort
Felkrokad fisk
Tomas Laine funderar över vad bevakare/guider skall tänka på. Vi går igenom detta på nästa
bevakarträff.
Vi skall försöka få tillstånd samarbete med EON i någon form till nästa säsong.
Ecke tar fram en lista på önskvärt från fiskarna som KA tar upp med Sollefteåforsen.

