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Fiske- och verksamhetsplan 2006 
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. B
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1. 5 Provfiske av kräftor i Ljustern/Ljusterån för en eventuell kräftutplantering. 2006    x 
Provfisket syftar bland annat till att undersöka förekomst av kräftor i vattensystemet som avvattnar 
Ljusterån (Dalkarlen och sjöarna söderut samt Nedre Risshyttesjön). Om provfisket faller väl ut 
(detta är till stor del liktydigt med att ingen signalkräfta observeras) och att de akvatiska förutsätt-
ningarna är gynnsamma samt att de ekonomiska villkoren är överkomliga får Fiskestämman sedan ta 
ställning till om FVOF ska gå vidare och utplantera flodkräftor i Ljusterån. Förslagsvis ska också 
allmänheten erbjudas möjlighet att delta i en årlig kräftfiskefest. 
 

2. 5 Nätprovfiske i sjön Ljustern och eventuellt i några andra, större vatten. 2006    x 
Nätprovfiske efter olika fiskarter kommer att utföras i Ljustern, som tidigare provfiskats. Eventuellt 
kommer också några andra större sjöar att fiskas, förslagsvis Dalkarlen, Nedre Risshyttesjön 
och/eller St Gloten. Anders Boman har resultat från tidigare provfisken i Ljustern (fyra stycken), 
vars resultat jämförs med de nya fiskeinsatserna. 
 

3. 5 Introducera en ”fiska-i-Säter-dag” med olika aktiviteter, ett samarrangemang 
med Gustafs, St Skedvi och Silvbergs FVOF: ar. 

2006    x 

En dialog med övriga FVOF: ar kan kanske också inspirera till en ”fiska-i-Säter-dag”. Ett sätt att 
marknadsföra FVOF: arna och samtidigt bjuda in allmänheten till en fiskedag med olika aktiviteter. 
 

4. 5 Undersöka förutsättningar för ett gemensamt kommunfiskekort ett samar-
rangemang med kommunens fyra största FVOF: ar. 

2006   x  

Samtal med Gustafs, Silvbergs och St Skedvis FVOF har redan inletts vad gäller ett gemensamt fis-
kekort. Många praktiska frågor återstår liksom hur ett eventuellt genomförande kan finansieras. 
 

5. 5 Inventera och dokumentera vandringshinder inom FVO med syfte att långsik-
tigt eliminera desamma. 

2006    x 

Vandringshinder i form av dämmen, flottningsleder, gamla byggnader etc är ofta en effektivt spärr 
för fiskens vandring och, inte sällan, lekmöjligheter. Säters FVOF torde inte vara mindre drabbad av 
dessa fenomen än andra FVOF: ar. I Ljusterån intill Kônsten finns ett vandringshinder som omöjlig-
gör vandring av uppstigande öring, mellan Dalkarlen och Ljustern finns ett annat hinder. Hur och 
om vandringshinder långsiktigt kan elimineras bör därför undersökas. Åtgärder av detta slag innebär i 
regel en lång process men kan vara mödan värd om det finns betydande fiskeförbättrande åtgärder 
att vinna, inte minst vad gäller Ljusterån, som kanske kan utvecklas till ett öringsvatten av toppklass. 
 

6. 5 Anslå information om rapportering av öringfångst i Ljustern. 2006    x 
Sedan utplanteringar av öring startade i Ljustern 1996 har det, med undantag av år 2000 och 2005, 
årligen skett utplanteringar. Totalt har cirka 4 200 öringar (525 styck/tillfälle) mellan 0,8 – 1 kilo in-
planterats i Ljustern. Ur fiskesynpunkt råder viss osäkerhet över resultatet. Att öring regelbundet 
fångas råder inget tvivel om, inte minst under vinterhalvåret. I medierna har vi också kunnat ta del av 
några större fångster. Med andra ord tycks öringen ha anpassat sig bra till rådande förhållanden då 
lek och sedermera öringyngel konstaterats. Leken tycks dessutom ha förekommit under ett antal år 
då öringar under 0,8 kilo fångats, dvs vikter som understiger lägsta inplanteringsvikt. 
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Säkra data saknas dock över omfattningen av fångsttillfällen och öringsvikter. Utan tillförlitlig åter-
fångsstatistik saknar föreningen ett viktigt underlag för att bedöma den faktiska effekten av gjorda 
och planerade inplanteringar. Är till exempel öringens självföryngring i Ljustern tillräcklig för att 
sörja för en skälig återfångst? Eller krävs fortsatta stödutplanteringar, och i så fall hur ofta? Varje år, 
vart annat år eller räcker det att plantera in öring vart tredje år? Utan ett bra fångstunderlag är risken 
stor att föreningen bokstavligen kastar pengarna i sjön. Sannolikt krävs en regelbunden utplantering 
om öringsbeståndet ska kunna generera en långsiktig bra återfångst. Men istället för att gissa vill för-
eningen nu få in mesta möjliga underlag för att ta fram en utplanteringsplan. 
 
Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  

 


