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Utöver administrativt arbete och en kort sammanfattning av fiskeregler, allmän information och
fiskeåtgärder (se båda nedan) har styrelsen medverkat i följande aktiviteter:
1. Genomfört sex protokollförda styrelsemöten.
2. Kallat till en extra höststämma (2005-10-25) för att kunna införa nya fiskeregler, justera
kortpriser, ändra giltighetstid och fiskekategorier på fiskekort.
3. På initiativ av Säter haft två träffar med Stora Skedvi, Gustafs och Silvbergs FVOF: ar i syfte
att ta reda på om förutsättningar finns för en lansering av ett gemensamt fiskekort tillika
hemsida. Dessutom är det ett egenvärde att föreningarna träffas och lära känna varandra.
4. Ordförande besökte ett kräftfiskeseminarium i juni i Kilafors, Bollnäs.
5. I december besökte ordförande, Johan W., Åke B. och Tore F. NeDa (Nedre Dalälven)
Gysinge angående uppstartande av ett fiskenätverk och framtagande av en fiskevårdsplan
kring Dalälven med tillrinningsområden. Nätverket hade sin andra träff i mars och besöktes
då av ordförande och Tore F. Nätverket planerar att träffas i september och december
kommande år med syftet att ta fram en övergripande fiskevårdsplan med gemensamma
ståndpunkter och rekommendationer till stöd för FVOF:s verksamhet. Därtill, i mån av resurser, att bidra till medfinansiering av strategiska fiskevårdsinsatser som genomförs av fiskevårdsområdena.
6. Enligt stadgarna (§ 22) krävs att föreningen upprättar en fiskeplan. Den kommer att fungera
som ett verktyg för ett systematiskt och långsiktigt vatten- och fiskevårdsarbete. På årets
stämma presenterar styrelsen föreningens kommande Fiske- och verksamhetsplan 2006.
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1. Ny/reviderad
5
logo.

x

2. Nytt5 fiskekort – ett för alla fiskesätt och typer av medlemmar (tidigare fyra korttyper).

x

3. Sammanställning
5
av fiskeregler för sportfiskare och medlemmar.

x

4. Ändrat
5 giltighetstid på årskort (helår istället för kalenderår), justerat kortpriser och tillfört
nya fiskekategorier på fiskekortet.

x

5. Tagit
5 fram en fiskepärm till kortfiskeförsäljare innehållande fiskeregler, GPS-koordinater,
förekommande fiskarter, tips på fiskevatten och fiskebilder.

x

6. Nya5säljare av fiskekort (ICA Supermarket och Dalstugan i Säterdalen).

x

7. Ny 5fiskeinformation/-karta över våra fiskevatten.

x

8. Finansierat
5
fiskebroschyr med hjälp av fyra sponsorer.

x

9. Tagit
5 fram en förvaringsväska med logo till våra fiskekortförsäljare.

x

10. Ny 5fiskekarta och reviderade fisketavlor för utplacering kring vårt FVO.

x

11. Tagit
5 fram egna säljskyltar för fiskekort: Fiskekort för Säters FVOF säljes här.

x

12. Inköp
5 av fiskeskyltar: Fiskekort säljes och Fiske förbjudet.

x

13. Tagit
5 fram märkbrickor av beständig plast för användning vid t ex provfisken.

x

14. Introducerat
5
en ny hemsida: www.fiskaisater.se
15. Registrerat
5
föreningen i telefonkatalogen (rosa sidorna).

Delvis

Sedan stämman 2005 har styrelsearbetet med administrativa rutiner och marknadsföring
stått i fokus. Följande fiskeåtgärder har eller planerar föreningen att genomföra.
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x
x

16. Tagit
5 fram ett förslag till nya stadgar.

x

17. Marknadsföring
5
av ädelfisket till företag.

x

18. Kontaktat
5
media (SDT och DD) angående föreningens förestående nysatsning.

x
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Åtgärd

6. Kräftfiskeförbud
5
i Ljusterån samt i följande pestsmittade vatten: Björkan, Lilla Gloten, x
Stora Gloten, Stora Hån samt mellanliggande vatten mot Stora Norn och Dalälven. Det
sistnämnda gäller t o m 2005-12-31. I samband med detta gäller skärpta restriktioner vad
gäller hantering av båtar, fiskeredskap, maskiner etc. Provfiske efter signalkräftor kommer att göras efter önskemål från länsfiskedirektören.

x

x

7. Övrigt
5 kräftfiske fr o m onsdag 2005-08-10 kl 18:00 t o m söndag 2005-08-14 kl 12:00.

x

Regel

Info

Nedan följer en kort beskrivning av fiskeregler, allmän information och fiskeåtgärder
gällande respektive utförda under år 2005.
1. Nätfiskeförbud
5
i Ljustern, Björshyttsjön samt Myggtjärn.

x

2. Utterfiske
5
förbjudet.

x

3. Fiskeförbud
5
i Jönshytteån.

x

4. Begränsningar
5
till ett drag per person och kort i hela området.

x

5. För5Trollingfiskekort gäller max fyra spön – tre fiskar. Sportfiske ingår i kortet.

x

x

8. I Björshyttsjön
5
och Myggtjärnen gäller speciellt dagkort. Angling kan bedrivas på vanligt x
sportfiskekort.
9. Ett 5kort per dag, ett spö och max tre fångade fiskar (öringar) i Björshyttsjön, Myggtjär- x
nen och Ljustern.
10. Förbjudet
5
att fiska från båt i Björshyttsjön och Myggtjärnen.

x

11. Utplantering
5
av ål kommer att ske i år.
Utplanterat 5 000 ålar (26 000: -) i Ljustern (bidragsfinansierad av kraftregleringsfonder).

x

12. Utplantering
5
av konnevesiöring kommer att genomföras för ca 45 000 kronor.
Utplanterat 750 kilo öring (45 000: -) i ädelfiskesjöarna (ingen utplantering i Ljustern).

x

13. Ryssfiske
5
kommer att ske under våren i Björshyttsjön och Myggtjärn.

x

14. Utsättning
5
av minkfällor.

x

Ulf Ljusteräng
Styrelsen gm. ordförande
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