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Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2011 har styrelsen medverkat i följande aktiviteter:
1.
2.

Genomfört fyra protokollförda styrelsemöten.
Åke och Gunnel Berg, Evert Lundin och Patrik Andersson har medverkat i vinterfiskeaktiviteter under Sportlovet.
3. Åke och Gunnel Berg har arrangerat föreningens traditionella vårangeltävling i Nisshyttan.
4. Satt ut två risvålar i Ljustern och markerat desamma med gula bojar.
5. Upplåtit arrende (del av Ljusterån) till fäbodens arrendator Lars Johannesson (sedan 2007).
6. Ulf Lj har pratat med kommunalrådet Lotta Bergstrand om rapporten: Ljusteråns årum –
Gestaltning och skötselplan. Föreningen kommer att tillsändas en remiss om frågan.
7. Erbjudit Summer Camp (12 – 15 år) att fiska i ädelfiskesjöarna till reducerat pris.
8. I samarbete med Leader-projektet: Ljustern – en tillgång, arrangerat en sommaraktivitetsdag
med prova-på-mete för barn och ungdom.
9. Ulf Lj har deltagit i möte med Dalarnas Vattenvårdsförbunds (DVVF) i Siljansfors.
10. Färdigställt ett nytt rymningsskydd i Nisshyttan med oumbärlig svetshjälp av Tore Fahlholm.
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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.

Prioritet
Klart
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Inte startat

Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2011
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1. Inventera/åtgärda
5
vandringshinder inom FVO samt iordningsställa befintliga/ 2006
x
nya lekbäckar för (framför allt) öring kring Ljustern.
2008
Föreningen har tillsammans med Säters Energi sökt Bygdemedelspengar för ombyggnad av intagningsgallret till kraftstationen vid Kvarnfallet i syfte att minimera skador på ålen.
Faktiska och potentiella lekbäckar runt Ljustern är identifierade. Dessa bör undersökas tillsammans
med personal från länsstyrelsen. Ev. åtgärder bör kunna finansieras med pengar från LONA, som
dock kräver att kommunen är medarrangör, samordnare och ansvarig för projektets genomförande.
2. Marknadsföring
5
av fiskeaktiviteter till företag och andra intressenter.
2007
x
Föreningen medverkar i Leader-projektet: Ljustern – en tillgång (ett treårigt EU-projekt). Projektets
syfte är bl a att underlätta fisket i och kring Ljustern (nya fiske- och båtbryggor). Vår medverkan
kommer att öka kunskapen om och, förhoppningsvis, intresset för föreningen.
3. Öring
5 och ålutsättning: 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna, 200 kilo i Ljustern och 2011
ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Det senare förutsätter att ålbidrag beviljas.
Utplanteringarna har fullföljts enligt planen. Punkten utgår 2012.

x

4. Eventuell
5
utplantering av gös i Dalälven mellan Långhags och St Skedvi kraft- 2009
x
stationer. Ett samarrangemang med St Skedvi och Gustafs FVOF: ar om bland 2011
annat gemensam ansökan/prioritering av regleringspengar.
Frågan har inte diskuterats under året. I nuläget bedöms inte frågorna aktuell om gemensam gösutplantering och om FVOF: arna ökar de fiskevårdande insatser med en gemensam ansökan av regleringspengar. Med EU: s Vattendirektiv följer en tydligare struktur hur fiskevården bör bedrivas i respektive FVOF. Detta kommer på sikt att förenkla samarbetet varför det finns anledning att återkomma med frågan. Punkten utgår 2012.
5. Anordna
5
vinteraktivitet för allmänheten på Ljustern. Dels tävlingsaktiviteter i 2011
x
form av angelfiske/ismete och pimpelfiske och dels parallella aktiviteter som
korvgrillning och pröva-på-pimpling etc.
Förslaget genomfördes i samarbete med Leader-projektet: Ljustern – en tillgång. Till nästa år föreslår
styrelsen att projektet upprepas både sommar- och vintertid. Det senare tillfället bör arrangeras i
form av ett (inofficiellt) kommunmästerskap i pimpel och angelfiske/ismete. Sommaraktiviteten bedrivs i form av ett prova-på-mete riktat till barn och ungdomar. Fortsättning följer …

Ulf Ljusteräng
Styrelsen gm. ordförande
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