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Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2006 har styrelsen medverkat i följande aktiviteter:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Genomfört fyra protokollförda styrelsemöten.
Kallat till extra höststämma (2006-11-30) angående stadgeändringar enligt 2006: års stämmobeslut. De nya stadgarna kommer att underlätta arbetet för föreningen. Bland annat undanröjs vissa formalia för att kalla till styrelsemöte, hur vald funktionär som inte är medlem (fiskerättsägare) ska tillämpas har tydliggjorts och valberedningen har fått större flexibilitet vid
tillsättande av funktionärer.
Sven A. och Tore F. har ersatt gamla fiskeskyltar med nya. Ett arbete med många mil på
småvägar, handgrävning och gående i obanad terräng.
Torsten J. och Yngve H. har deltagit i en kurs för att få behörighet som fisketillsynsmän.
Utplanterat 700 kilo öring i ädelfiskesjöarna och 300 kilo öring i Ljustern.
Utplanterat 5 000 ålar i Ljustern (finansieras av bidrag från kraftregleringsfonder).
Upplåtit arrende (del av Ljusterån) till Lars Johannesson, arrendator av Fäboden i Säterdalen,
där han har sedermera har utplanterat 100 kilo regnbåge.
Varit tvungen att inställa den traditionella angeltävlingen i Nisshyttan då isen ansågs opålitlig.
Styrelsen arbete för att förbättra tillgänglighet, information och utkomster från fisket kommer att fortsätta. Nytt fiskekort med ny giltighetstid och nya målgrupper, fler försäljningsställen och skyltar, ny fiskekarta, ny fiskartinformation, GPS-koordinater och beskrivna fiskeställen finns nu samlad i en fiskepärm – som också är översatt till engelska. Därtill nya fisketavlor kring fiskevårdsområdet och en ny hemsida är ytterligare exempel på fiskefrämjande
insatser som har utförts under året.
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Planen är inte en årlig skall-göra-lista utan ska ses som en strategisk viljeyttring
över tid med syfte att verka för ett systematiskt vatten- och fiskevårdsarbete.
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Klart
Delvis
Inte startat

Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2006

Beslutsår
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1. Provfiske
5
av kräftor i Ljustern/Ljusterån för en eventuell kräftutplantering.
2006
x
Patrik A. m fl provfiskade i Ljustern. Provfisket utfördes två gånger, en gång kring Sågholmen och
en gång kring ”Rumpänget” (på andra sidan Ljustern). Valet av plats berodde bland annat på ett
rykte som påstod att signalkräftor hade observerats vid områdena. Totalt användes knappt 20 burar
per fisketillfälle med resultatet noll kräftor! I sammanhanget får detta anses positivt (!) då ryktet om
signalkräftor inte besannades, åtminstone inte vid detta provfiske. Dessvärre uppdagades senare under året kräftpest i ovanliggande vattensystem (Gessån och Dalkarlen). Punkten utgår 2007.
2. Nätprovfiske
5
i sjön Ljustern och eventuellt i några andra, större vatten.
2006
x
Patrik Arvidsson, elev på Älvdalens Naturbruksgymnasium, Torsten J. och Yngve H. genomförde ett
förtjänstfullt – och arbetsamt – provfiske i Ljustern. Punkten utgår 2007.
3. Introducera
5
en ”fiska-i-Säter-dag” med olika aktiviteter, ett samarrangemang 2006
med Gustafs, St Skedvi och Silvbergs FVOF: ar.
Detta uppdrag har inte realiserats, frågan har ännu inte diskuteras med berörda FVOF: ar.

x

4. Undersöka
5
förutsättningar för ett gemensamt kommunfiskekort ett samar- 2006
x
rangemang med kommunens fyra största FVOF: ar.
Frågan har tidigare luftats med de olika FVOF – med positivt gensvar – men Säters FVOF, som är
initiativtagare, har inte drivit frågan under året.
5. Inventera
5
och dokumentera vandringshinder inom FVO med syfte att långsik- 2006
x
tigt eliminera desamma.
Sonderingar har gjorts om vandringshindret vid Kônsten. Det som framkommit hittills är att processen för att avgöra vattenärenden är lång, byråkratisk och ofta oviss. Det faktum att området ligger i
ett naturreservat och är granne med Kônsten (med Riksantikvarieämbetet som en intressent) gör inte
saken lättare. Men än har vi inte nått vägs ände …
6. Anslå
5 information om rapportering av öringfångst i Ljustern.
2006
x
Informationsskyltar är framtagna men ännu inte uppsatta beroende på att stolpfundamenten till
fisketavlorna, där också informationsskyltarna ska fästas, saknas. Nya fundament/stolpar är på gång
och kan förhoppningsvis placeras ut under våren. Därtill har tester av inrapporterad fisk via hemsidan inte fungerat tillfredställande, också detta ska åtgärdas under året. Punkten utgår 2007.
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