Fiskestämma 2015-04-29

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 1

Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Anders Norman
Åke Berg

Ledamot 2
Ledamot 3
Ledamot 4
Ledamot 5
Ledamot 6

Tore Fahlholm
Patrik Andersson
Johan Landin
Daniel Holm
Lars-Erik Lundgren

Suppleant 1
Suppleant 2

Leif Eriksson
Mikael Andersson

Suppleant 3

Christer Mårs

Revisor (sammankallade)
Revisor

Torsten Stenqvist
Bo Stenqvist

Revisorsuppleant

Ove Wik

Valberedning

Bill Brännström

Valberedning (sammank.) Kjell Åke Bälter

Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2014 har följande aktiviteter genomförts:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har genomfört ett informations- och dialogmöte på Folkets Hus för våra fiskevattenägare, ca 370 medlemsutskick av ca 450 fiskevattenägare, rensat från boende på samma adress.
Bidrag för ålutsättning kommer fortsättningsvis (sannolikt) inte att erhållas från länsstyrelsen.
Besked om ålbidrag har både 2013 eller 2014 varit negativt.
Åke och Gunnel Berg (pimpel) och Patrik Andersson (ismete) ansvarade för årets fiskeaktivitet under Sportlovet. Hyfsat väder men vinterns osäkra isförhållanden gjorde att få fiskare vågade besöka arrangemanget.
På grund av usla isförhållanden tvingades föreningen att inställa årets KM i ismete/angling
och pimpling.
Föreningens vårangeltävling i Nisshyttan fick också ställas in på grund av dåliga isförhållanden.
Ljusterndagen med prova-på-mete för barn/ungdom genomfördes i (sedvanligt) regnväder …
DVVF (Dalarnas VattenVårdsFörbund) utförde provfiske samt kontrollerade bottenfauna och
vattenstatus i Ljustern och Stora Ulvsjön. Resultat redovisas på hemsidan.
COOP Konsum och Tobak City är föreningens två nya försäljningsställen.
2014 sålde föreningen 141 fiskekort (alla korttyper) för sammanlagt 16 600: - via iFiske.
Ulf L har initierat en informationsdag om EU: s vattendirektiv för berörda tjänstemän på
kommunen. Länsstyrelsen var på plats och berättade om hur direktivet kommer att påverka
kommunens vatten och vilken roll kommunen har i den processen.
Ulf Lj har besökt två möten/seminarier, dels Vattenrådsmöte i Falun, anordnad av DVVF och
dels ett seminarie om Kunskap för levande vatten i Oskarshamn, arrangerat av Älvräddarna
med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Gustaf Ulfsparres Stiftelse.
Föreningen är sedan 2015 medlem i regionförbundet Fiskevattenägarna Dalarna – Gävleborg.
2015: års medlemskap kostar för 1 000: - och innebär bland annat att tillsynspersoner är försäkrade och att utbildningar/kurser erbjuds medlemsföreningar.
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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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1. Ljusterån
5
– nedre: arbeta för att riva ut vandringshindret vid Kônsta.
2013
x
Vandringshindret beskrivs i VISS. Ulf L har besiktat dammen tillsammans med Mikael Melin på lst.
2. Ljusterån
5
– övre: arbeta för att riva ut vandringshindret nedanför f d polishuset 2013
x
och istället konstruera en faunapassage på platsen.
Vandringshindret beskrivs i VISS. Ulf L har besiktat dammen tillsammans med Mikael Melin på lst.
3. Restaurera
5
Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern (”Dalkarlsån”) 2013
x
enligt utredning av Anders Bruks (konsult: Vattenbruks AB).
Vandringshindren beskrivs i VISS. Ulf L har besiktat dammen tillsammans med Mikael Melin på lst.
Föreningen erhöll inga medel av lst för restaurering av Jönshytteån på grund av minskade statsanslag
till lst. Föreningen har inlett en diskussion med lst och kommunen om hur projektet kan förverkligas.
Åtgärder i egen regi planeras 2015 i Dalkarlsån, tillstånd enligt 11 kap 19 § MB måste sökas hos lst.
4. Restaurera
5
vattendrag från Jönshytteån i söder till Björkljustern i norr med 2013
x
avseende på vandringshinder.
Vandringshindren beskrivs i VISS. Ulf L har besiktat dammen tillsammans med Mikael Melin på lst.
Ulf L kommer att informera Gustafs FVOF om projektplanerna.
5. Undersöka
5
förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen.
Inga initiativ under året.

2013

x

Ulf Ljusteräng
Styrelsen gm. ordförande
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